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(Ijesztendő.
A leltározások és mérlegkészítések ideje.
Nem ártunk vele magunknak, ha mi is egy pil
lantást vetünk a múltba, és egyet a jövőbe. És
s/ámbavesszük nyereségünket és veszteségün
ket. Vizsgáljuk úgy esetleges kudarcainknak,
mint esetleges sikereinknek okát.
A világháború óta mindig a jövő esztendő
től várjuk reményeinknek teljesülését, mert az
óesztendó mindig csalódásokat hozott. Csaló
dásokat legalább is azoknak, akik jót reméltek,
így vagyunk nagyjában az 1925. esztendővel is.
Nem igen van okunk megsiratni elmúlását. Se
mint magyaroknak, se mint magyar evangéli
kusoknak. Az országban és az egyházban még
mindig igen nagy a pesszimisták és — a rosszrnájuak száma. Azoké, akik semmiféle javulást
nem akarnak felfedezni és meglátni, s akik sö
tétlátásukat jogcímnek tartják arra, hogy ölhe
tett kezekkel várják, amíg valahonnan csak beleröpül a szájukba a sült-galamb. Valahogyan
megnyugtat bennünket, ha sopánkodunk, és pa
naszainkkal igyekezünk magunkról minden fe
lelősséget elhárítani.
Erre a Micawberízmusra és Oblomovizmusra legek la tánsabb példa evangélikus egyházi
életünk. Széles rétegekben nemes vetélkedés
folyik abban az irányban, hogy ki tudja élesebb
szemmel meglátni egyházi életünknek sebeit és
betegségeit, s esztendők óta élvezzük a pontosnál-pontosabb diagnózisokat. A mérlegek, a
melyek készülnek azt a felkiáltást adják ismé
telten ajakunkra: Csoda, hogy még vagyunk!
És az érdekes a dologban az, hogy ennél
a pontnál tovább jutni nem bírunk. Miután el
lebegtük panaszainkat, s igy eleget teltünk jól
felfogott kötelességünknek, egy lemondó kézlegyintéssel leülünk, vagy széj je lm együnk. Ma
rad minden a régiben. A félmilliónyi magyaror
szági evangélikusság hamleti leikével önmagát
rögzíti bele a télien tépelódésbe, a tétovázó bi
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zonytalanságba. Akadnak újból és újból egye
sek, akik a gomolygó ködbe ébresztőt trombi
tálnak, itt ott mintha mozdulna valami, de az
után megint csak kínos nyöszörgések.
Pedig nem igaz, hogy a helyzetünk olyan
kétségbeesett volna, ahogyan némelyek feltün
tetni szeretik. Nem igaz, hogy javulás nem mu
tatkozik. Az elterpeszkedő sötétlátásnak főleg
két oka van.
Az egyik az, hogy mikor valami eredményt
'tudnánk felmutatni, azt mindig kevésnek talál
juk. Ezzel a lekicsinylésünkkel azokat, akik egy
házunkért tényleg dolgoznak, elkedvetlenítjük,
önmagukkal is, munkájukkal is elégedetlenné
tesszük. A dolgozó minálunk és minekünk solia
r i dolgozik eleget. Mikroszkóppal keressük
munkájának szépséghibáit és hiányait. Belesza
kadhat a munkába, de mindig többségben lesz
nek azok, akik körülötte láhatlatikodnak és bí
rálják, mint azok, akik segítségére vannak és
méltányolják. Hála Istennek, vannak ilyen dol
gozóink, s adja Isten, hogy kedvüket ne 9zegje
a közöny és a kritika. Lelkészeink, felügyelőink,
tanítóink, kurátoraink között vannak szép szám
mal, akik olyan munkásságot fejtenek ki, a
melyre ezelőtt csak húsz évvel is ugyancsak ke
vés példa volt. És remélhető, hogy az ébredés
még szélesebb hullámgvürüket fog vetni, hogy
az egyház vezető munkásai mind élénkebb tu
datára ébrednek feladataiknak. Felismerik, hogy
az egyháznál viselt tisztsé^rk komoly munkát,
a lelkészek, tanárok, tanítók esetében a szó
szoros értelmében életmunkát és nem mellékfoglalkozást jelentenek. De, miként említettem,
a dolgozóinkat meg kell védelmezni a szájtátva
bámészkodók lekicsinylése, semmibevevése és
gáncsoskodása ellen.
A másik ok, amely miatt a sötétlátók rém
képei hatást kelthetnek, amiről — lapszerkesztő
lévén -- saját tapasztalataim alapján tehetek bi
zonyságot, az egyházi közvélemény tájékozat
lansága, s az illetékes tényezők részéről a tá
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jékoztatás kötelességének sokszor előforduló f ö 
lényes és abszolút negligálása. Hangsúlyozom
azt, hogy az illetékes tényezők egy részénél ta
lálható meg ez a fölényes és indokolatlan negli
gálás. A sajtóügyünk teljesen szervezetlen. Az
illetékes tényezők egy részének úgy látszik! halavány sejtelme sincs az egyházi sajtó szerepéről
és fontosságáról. Minthacsak a XVII. században
élnének, amikor nem volt se posta, se újság,
hanem szekérháíon, gyalogszerrel vitték a hí
reket egyik faluból a másikba, s névnapokon,
keresztelőkön, országos vásárokon cserélték ki.
A sajtónak fontosságát elégszer halljuk, unosuntig halljuk emlegetni, azonban amig a lelké
szekben nincsen meg a sajtóérzék, amig meg
nem szervezik egyházmegyénként és kerületen
ként a sajtótudósitást, addig olyan evangélikus
lapról, amelynek súlya lesz, szó nem lehet.
Úgy láíszhatik, mintha pro domo mea be
szélnék, és valóban azt teszem, Mert annak meg
tapasztalása, hogy ennek a kis lapnak nyolcvan
millió korona előfizetési hátralékkal kei hétrőlhétre megjelenni, s hogy igen fontos egyházi
híreket a politikai lapokból kell kiböngésznem,
arról győz meg, hogy helyzetünk nem kétség
beesett, segíthetünk rajta: több lelkiismeretes
ség és több munka által. A lelkiismeretességnek
éberségét, a munkának intenzitását, pedig lehet
fokozni, ha mással nem, hát — miként a Luther
Társaság elnöke mondta — buzogánnyal.
Az amerikaiak szerint vannak elsőrendű,
másodrendű és harmadrendű emberek, s ugyan
olyan intézmények; aszerint, hogy milyenek az
emberei az intézményéknek. S hozzáteszik azt,
hogy harmadrendű emberekkel nem lehet első
rendű intézményeket teremteni. Az amerikaiak
nak ebben is igazuk van. De a harmadrendű em
bereikkel magukkal lehet valamit csinálni: má
sodrendűvé tenni őket, ha kell, hát — buzogány
nyal; és a másodrendű embereket viszont elsőrendüeikké tenni, ha kejl hát megint csak buzo
gánnyal, Ez elsőrendű egyházi közérdek, mert
senki sem tarthatja dicsőségének olyan intéz
ményhez tartozni, amely beéri a harmadrendű
vel, beéri a másodrendűvel, holott csak az el
sőrendűnek van létjogosultsága.
Az uj esztendőben, 1026-ban, ez legyen egy
házunknak az egész vonalon a programmja: a
harmadrendű emberekből és intézményekből másodrendüeket, a másodrendüekből elsőrendüeket
faragni, az elsőrendüeket pedig úgy az intéz
ményekben, mint az emberekben megbecsülni
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és színvonalon tartani. Nehogy félreértésnek le
gyek kitéve, mindjárt hozzáteszem, hogy ez a
lap, az Evangélikusok Lapja, mostani lényegé
ben harmadrendű dolog, a legőszintébb meg
győződésem szerint.
Egyházunkat a virágzás magas fokára lei
het rövidesen emelni, ha hivatott munkásainak
erejét kíméletlenül és teljesen kihasználjuk, és
ha összefogunk. Az előbbihez az egyháznak
joga van. Az utóbbi mindnyájunknak köte
lessége.

Egyházi határozatok az alkohol-propagaoda
szolgálatában.
Az eisenachi evangélikus egyházi konferen
cia 1912-ben foglalkozott az antialkoholizmus
munkájával s a következő tételeket fogadta el
határozatában:
1. Minden teremtett dolog Isten adománya
s ezen jellegét nem veszíti el azáltal, hogy az
emberi kulturmunka átalakítja.
2. A szeszes italok előállítása és élvezése
tehát önmagában még nem bűn, csak a velők
visszaélő élvhajhászat, amelynek iszákossággá
való kifejlődése nemcsak pathológiailag ítélendő
meg, hanem erkölcsileg is.
3. Minden szeszes italnak teljes kiirtása utó
pisztikus cél és az a vélemény, hogy a törvény
erővel ránk kényszeritett alkoholtilalom népünk
erkölcsi és anyagi megújulását és előhaladását
eredményezné, rajongó tévelygés, mely félre
ismeri az emberben élő bűnös kívánság hatal
mát s nem látja meg a népnek életében meg
lévő egyéb, az alkoholizmusra vissza nem ve
zethető, de ép oly gonosz erkölcsi és szociális
nyomort.
4. A bizonyos dolgok élvezetétől való tar
tózkodás önmagában erkölcsileg nem magasabb
állapot, mint azok hálás élvezete.
A feledés tizenhárom éves pora feküdt már
ezeken a tételeken, mikor a világszerte erősödő
antialkoholizmus Németországban is súlyos tá
madásokat intézett az alkohol ellen s ekkor a
mindenre elszánt, élelmes alkohöltőké kikaparta
valahonnan ezeket a határozatokat s most csata
sorba állította őket az antialkoholizmus ellen,
A berlini vendéglős-újság f. évi 24. száma hozta
nyilvánosságra ezeket a tételeket ez alatt a cím
alatt: Az antialkoholista mozgalom rajongó té
velygés. Azóta egyik újság a másik után veszi
át a cikket, sőt legutóbb a német szállodai hí
rek c. lap 71. számában már reklámnak is fel
használják. Egy egész oldalt tölt be ez a rek
lám. Felül egy idősebb lelkész képe van tipikus
borszerető ábrázattal, mellette az asztalon —- két
üveg likőr s a kép alatt vastag betűkkel á l a
cim: Az antialkoholista mozgalom rajongó té
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velygés. Utána jönnek a konferencia tételei s
végül gúnyosan uránzott régies kifejezésmódon
maga a tulaj dón képen i reklám: a cég pálinkái
nak és likőreinek ajánlása. Ráadásul azután rajta
van még egy utasítás: »Vágjuk ki ezt az egész
oldalt s függesszük ki a vendéglőben«.
Memento ez azoknak, akik pálcát törnek a/
antialkoholizmus felett, vagy azért, mert nem
látják az alkohol rettentő rombolását, vagy azéri,
mert maguk is rabjai annak. Vigyázzanak, hogy
ha majd hozzánk is eljut a szarazsági hullám,
az alkoholfoké elibe állított gátjáról plakátokon
ne vigyorogjanak rájuk saját nyilatkozataik sa
belőle talán jogtalanul levont, de nekik minden
esetre kellemetlen következtetések.
Pedig nálunk is erősödik a szárazsági tö r
vény híveinek tábora. Nem beszélek a kék ke
reszt munkájáról, csak két rendőrségi intézke
désre mutatok rá:
A budapesti főkapitányság elrendelte a ré
szegek nyilvántartását, hogy- visszaesés esetén
súlyosabban büntethessék okét. A pécsi rend
őrkapitányság pedig az advent tartama alatt
minden táncmulatságot betiltott.
Mi a Te álláspontod az ilyen kérdésekben?
Tyn.

A csepregi könyvnyomtató egyházi törvény
szék előtt. (1627-1630.)
Sopron megyének a régi protestáns világ
ban három helyen is volt könyvnyomdája: Lö
vőn 1592 -93., Németkereszturon 1598-1619.
és Csepregen 1621—1643. Sok értékes magyar
könyv jelent meg mind a három helyen.
Lövőnek és Kereszti!rnak Manlius János
volt az ügyes és buzgó kőny\ nyomtatója. Kraj
nai születésű, ki Urachban W ürttembergben
tanulta a mesterségét. Hozzánk Laibachból jött,
ahol előbb könyvárus volt. Evang. vallása miatt
űzték el. Hazánkban 1582. óta a Batthyányak,
Zrínyiek és Nádasdyak urodalmaiban dolgozott.
Igazi vándornyomdász, aki sokszor szedte fel
a sátorfáját. Németujvárott, Varasdon, Monyorókereken és Sárvárott is voltak állomáshelyei.
Vándorutjain feleségét és gyermekeit is magá
val hordozta. Németujvárott a hitviták miatt
volt valami baja. Azért Írják róla a kálvinisták
1599-ben, midőn Kereszturra az evangélisták
közé ment át: »Mind könyvnyomtatókíkal öszvejegyzettek vagytok, az amint él, az áruló, tudja
az maga nyughatatlan lelkiismereti. Beythe Ist
ván (németujvari ref. püspök) mentette azt meg
az haláltul mind feleségevei öszve és az jóté
teményért ez az haladás«.
Manlius nyomdász gazdag tartalmú és igen
értékes munkásság u án 1604-1608. közölt halt
■meg Kereszti!ron. A templom előtti főúton a
jobboldali régi boltíves, de már átalakított sa
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rokházat mutogatják, mint az egykori könyv
nyomda épületét, melyben Manlius dolgozott.
Az utóda Farkas Imre kiváló magyar nyom
dász volt, aki 1608. óta Kereszturon, 1621. óta
pedig Csepregen folytatta a munkát. Elődének
az özvegyét is feleségül vette s ily módon sze
rezte meg a könyvnyomdát. Emiatt azonban
Manlius fia, Gergely és ennek néaje pert indí
tott Farkas ellen és pedig egyházi törvényszék
előtt. A protestáns zsina!ok ugyanis ősi keresz
tyén szokás szerint nem csak házassági, hanem
ezzel összefüggő örökösödési ügyekben is Ítél
keztek. Dunántúl ilyen esetekben az egész ke
rületi gyűlés alakult át törvényszékké püspöké
vel és jegyzőjével együtt s a vizsgálatban és
szavazásban nem csak az esperesek, hanem
egyéb jelen volt lelkészek is résztv ettek. Jogtör
téneti szempontból is igen értékes a/ az Ítélet,
melyet a csepregi ev. zsinat törvényszéke (consistórium, sides spiritualis) 1630. jun. 5. Kis
Bertalan püspök elnöklete alatt Manlius Gergely
nek és Farkas Imrének a csepregi nyomdára
vonatkozó peres ügyében hozott.
Sennovitz Adó t Manlius Jánosról irt nyom
dászai monográfiájában erről a perről c*ak egy
kivonatos rövid latin feljegyzést közöl, melyet
a Könyvszemle 1899. évfolyamában talált. De
most birtokába jutottunk az egész jegyzőkönyv
és Ítélet eredeti magyar szövegének (Ehker jkv.
II. 18.) s ezt itt mint eddig ismeretlen nyom
dászai emléket szószerint közöljük:
»Causa Gregorli Manli ut Actoris contra
Typographum Emericum Farkas, ut in causam
erecta, de Typographia a parente suo Johanne
Manlio relicta.
Actor (felperes) in sua persona proponit,
hogy az én Atyámtól maradott Typographia
nem illeti az Incattust (alperest), azért, mert
tulajdon atyám kereseti és az én Anyám sem
hagyhat a teneked moringábban, mert ki tudja,
hol volt az én anyám akkor, mikor az én Atyám
szer/ette. Kívánom azért, hogy nekünk örökö
söknek az én Nénémmel egyetemben éppen
readjudicáltabassck, mert elég, eddig, hogy éltél
vele. Ergo etc.
Incatlus (alperes) in sua persona cum solenni protestatione dicit: hogy dato sed non
concesso, az te anyád nem hagyhatta nekem
moringábban, mindazonáltal, mind arról s mind
az több keresetedről elmentél, és semmi kerese
fednek helye nincs, mivelhogy az ezerhatszáz
huszonhetedik esztendőben generalis Synodusban ezen keresetedet urgeálván és az szent
Consistorium judiciumját kívánván, hogy vala
mit végezne, azon acquiescalnátok. Így azért deliberatumja lévén arról az szent gyiiíeközetnek,
hogy' hatvan forintot adván ó Nagysága (Nádasdy Pál gróf), az haszon (?) fele részéért föl
veszitek, melyen kezet is adtatok, és megnyu
godván rajta, Superintendens Urunkat (Kis Ber
talant) sok Ízben busitottátok ezen hatvan fo
ntnak megadásáért. Minekokáért indebite ve-
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xálsz, semmi kereseted nem lévén rajtam; mely
ről törvényt várok, mert az szent Consistoriumnak egyszerte való végezésétől egy puncthan
sem akarok ellépni, mivelhogy soha senki se
hova nem apellálhatta az Ecclesia deli be rati óját.
Deliberatum est:
Közönséges erős mondás: Volenti non fit
injuria. Mivelhogy az Actorok acquiescaltanak
egyszer az Consistorium judiciumján, most is
quod semel placuit alias displicere nequit, egyéb
deliberatio nem lehet, hanem acquiescalniok köl.1
az egyszer lett deliberation. Azért ugyan csak
azon 60 forintot várhatják. És ha az Incattus
leteszi, appropriálhatja magának és gyermekinek
az pörös jószágnak az felét. Az fele pétiig, az
melyet moringábolt neki az felesége, éltéig, holta
után az Actorókra száll«.
Ennyit mond az érdekes jegyzőkönyv. Man
lius Gergely és anénje nem kapták ^meg atyjoknak a nyomdáját, mert erre nézve már 1627ben (valószínűleg anyjok halálakor) másként
egyeztek meg mostoha apjokkal. Nádasdy Pál
gróf, Csepreg földesura ígért nekik a nyomda
feléért 60 forintot, de adós maradt ,vele. A má
sik fele pedig, melyet anyjok második urának,
Farkas Imrének móringolt, csak ennek halála
után szállott vissza reájok.
Farkas Imre származása ismeretlen, ló lá 
bén Thurzó Szaniszlónak irt levelet, aki vele
könyvet nyomatott. Jó barája vol Pálházi
Göncz Miklós pataházi ev. lelkész és püspök,
aki művének korrigálása közben 1619. nála Kereszturon halt meg. 1648. már nem élt, mert
második felesége, Szercsi Borbála ekkor mint
»özvegy könyvnyomtatóné« emlittetik. Két háza
is volt Farkasnak Csepregen, egyik a Cser-,
másik a Gangoly-utcában. Özvegye 1678. tett
végrendeletet és sok értékes holmit hagyott a
három templomra.
A nyomdát Farkas Imre halála után most
már egészen a hitehagyott Nádasdy Ferenc sze
rezte meg (a fele eddig is a Nádasdyaké .volt) s
előbb Pottendorfba, azután pedig Loretoba vi
tette. Ez utóbbi helyen Strau^z Dávid volt a
kezelője 1658—1670. A protestánsok könyv
sajtója igy került az ellenreformáció szolgála
tába.
Payr Sándor.

Jövőnk.
A határm enti gyulai ev. egyház 17 éves
küzdelmét hónapokkal ezelőtt ism ertettem
m ár e lap hasábjain. Megírtam azt, hogy sze
gény és kicsiny egyház. S bár nehéz napokat
lát, sikra szállott az ősi hitért s számára
bástyát akar emelni; tem plom ot építeni
apáink Istenének. Akkor még reménykedve
írtam a sorokat. Bíztam a megértésben!
Most ellenben egy szomorú tapasztalás
és csalódás az, ami szólásra kényszerit. Úgy
tudtam, hogy mi mindig számolunk a jöven
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dővel s nem mertem volna arra gondolni,
amit ma tudok,-1. i. - a lutheránusok nagy
tömege csak mereng a m últ emlékei felett.
S igazat mondok s éppen azért bátran val
lom is. Nem kell félnem, hogy kimondjam.
Felettünk elrohan az idő, de sajnos nem
nyom talanul. Fájó sebeket hagy maga után
s meg nem értett intő jelek mosódnak el.
Amikor e hazával együtt egyetemes egy
házunkat is megtépték, feljajdultunk s a
végzet ostorcsapásai alatt elgyengültünk. Az
életről azonban pem m ondtunk le. Élni akar
tunk megfogyva bár, de törve nem. Az élet
hez való jogunk azonban m ár-m ár kérdé
sessé válik, m ert megfosztjuk magunkat at
tól, az egymással szemben táplált m egnnnértésünkkel. Jövőnk záloga nem csak az,
hogy a m ár meglévő egyházak m egtartassa
nak. A jövő uj közösségek, uj egyházak meg
építésében rejlik. Megtartásában, összegyűj
tésében s egybeszervezésében szétszórtan
élő s könnyen idegen tájakra tévedő híveink
nek.
Igaz, hogy ilyen evangélikus őrtüzek
újabban sok helyen gyulnak lángra, de
hiábavaló ez a próbálkozás, ha mostoha
gyermekek maradnak egyetemes egyházunk
egyes egyházai s azok hívei szemében. S
hogy ez igy van, bizonyság arra a gyulai
egyház esete is.
Folyó év m árcius havában a gyulai
teinplomépitési mozgalmunkkal kapcsolat
ban 230 év. egyházat kerestünk fel kérő sza
vunkkal. Mindössze 19 egyház adott életjelt
magáról s ezeknek háromnegyed része alig
400—500 lelkes gyülekezet. S ezek adakoztak
is erejükön felül. Nagy egyházak közül alig
egy-kettő irta be nevét az adakozók sorába,
— szerényen. S hol a többi 211? S hol van
nak ev. Testvéreink százezrei? Nem értették
meg kérő szavunkat, am int azt a szószékek
ről tolm ácsolták? Avagy talán nem is hal
lották? Óh tudják! Ti tudjátok! Mi csak ta
lálgatunk!
ím e egy eset a sok közül, mely sokat
mond. ím e a jövő!
A közönyösség és elzárkózottság rügye
ket fagyaszt meg s vigyázzunk, hogy ez a
dermedtség el ne' hervassza a már kinyílt
virágot is. Vigyázzunk, hogy ki ne oltsuk hi
tünk fáklyáit! Tovább kell azt adnunk!
Gondolkodjunk tehát s értsük meg egy
mást. Értsük és halljuk meg lelkünk szavát.
Ne éljünk önfeledten a jelennek.
Zörgetek még egyszer az ősi hit ajtaján,
az evangéliumi lélek kapuján s szólok Hoz
zátok Ev. Testvéreim kicsiny egyházaim hí
vei s gyermekei nevében. Porladó apáink di
cső emlékezetét idézem lelketek elé, m ert
az többet mond mindennél, ök életet és
vért áldoztak a hitért, a jövőért. Mi pedig
csak megértő s áldozatkész szivet kérünk.
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Csak egy téglát az Isten hajlékának falaihoz.
F-!gy kis biztatást inuIlkánkhoz. Egy parányi,
rem ényt adó fényt, mely jövőn kin* világok
Egy kis m egértést, m ely uj e rő i kölcsönöz.
Czenelet várunk, m ely elnagyatottságuiikban megvigasztal.
M ondjátok meg. hogy éltek s él benne
tek az Isten. S élni fogunk mi is s gyógyí
tani fogjuk tépett hazánk s ev. közeg\ h á
zunk sajgó sebét. Eltem etett boldog m úl
túnk s rem ényeink sirh an tja felelt ki híg
nyílni a feltám adásba vetett hitnek tavaszi
hirdető, kék ibolyasz.ála.
kem ény (iábor
tfvu'ai c r

Irikésr.

(A dom ányok. Ev. I.elkészi Hiv. (iyul.i
kfildendők.)
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A kántor kérdés.
Mióta az állam az általános tankötelezett
ség törvényét komolyan veszi és a hitfdekezeteknek az első fillér államsegélyt nyújtotta is
kolai célra, azóta a felekezeti elemi iskolák
sorsa úgyszólván az állam kezében van. A fetekezetek nem igen fejlesztik tovább azt a / in
tézményt, melynek fenntartását tulajdonképpen
az állam magára vállalta. És ha ugv ál! a do
log, hogy a hitfelekezetek akár a / egész vo
nalon egyszerre le is mondhatnak az iskolafenntartó jogukról, akkor a most annyira meghánytorgatott iskolai terhek felől világosan meg
állapítható, hogy a valóságban nem is az ál
lam« nvujt segítségei a felekezeteknek az iskolafenntartáshoz, hanem a felekezetek iskolai te
herviselése kedvezmény az állam javára; a fe
lvezetek segélyezik az államot az iskolafenn
tartásban, hogy az állam a törvényeit végrehajt
hassa. A valóságban pl. nincs fjzetéski egészítő
államsegély, hanem fi/etéskiegészitö egvházj
hozzájárulás.
Hogy erre a segélyezésre miért lehet s/üksége az államnak, azért-e, hogy őszinte, gyöké
rig lehatoló kulturmunkát, emberművelést és
nemzetmentést vigyen-e véghez, vagy csak
azért-e, hogy a Nyugat külsóleges utánzásával
eltakarja ezt a titkon agyonsiralott kis országot,
erre a kérdésre feleljen kiki saját véleménye
szerint. Hanem, hogy néhány év óta egyesek a
kormány nevében mit tesznek a felekezetckkel,
amelyek még önként áldoznak most is, holott
mesterségesen nevelték rá őket a szűkmarkú
ságra,
hogy mit követnek el egyesek, amikor
a felekezeti iskolákban a tanítók nyugtalanitásával és folytonos anyagi bizonytalanságban tar
tásával a produktiv nevelő munkát lehetetlenné
teszik, erre feleljen maga az az Igazság, aki
azt mondta, valaki »egyet« megront a kicsinyek
közül, malomkő való a nyakába, hogy a ten
ger fenekére sülyedjen. Az Igazság azt mondja
a fizetési herce hurcára: alacsony piaci kofás-
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kodás ez, semmi egyéb. Mert — emelkedjünk
fel már arról az álláspontról, mely azt gondolj.!,
hogy itt tanítók, tanító családok megélhetésé
ről, boldogulásáról, vagy másrészt az ál!amháztartás egyensúlyáról van szó. Nem arról van
itt szó, hanem hogy Magyarország megmenté
séhez a legsürgősebb szükség lett volna arra a
tőkére, amelyet a felekezeti s ma már egyúttal
abszolút értelemben ve‘t nemzeti népiskola kép
viselt nálunk és ezt a tökét öntudatlanul mű
ködő kapák vagdossák kifelé.
A felekezeti elemi iskolai munkának egyik
legrégibb, szinte történelmi szene a kántor
iamtól intézmény. Mivel ez. meg mert erősödni
az utóbbi pár évtizedben, hát e körül most kü
lönösen nekigyürkózve működik a destrukció.
Azzal az elhallgatott, de nyilvános megokolással, hogy a kedvezményes ellátás körül történt
hibák nem az akkori kormányt, hanem a kor
mányzottakat, a kántorokat terhelik, nagy mél
tánytalanság megy végbe itt. A pénzügyi kor
mány 1200/o-os tize lésexet, 10-13 mil'ió ille
téktelen fizetéstöbbleteket sőt töméntelen fö
lös jövedelmet lát és mutat ki, minélfogva boszszankodva gondol a budget je kárára, valahány
szor hoss/u kabátban lát egy-egv falusi kántort
Pesten, vagy arrór! hall. hogy némelyik mes
ter a lánya esküvöjekor bu téli ás bon iszik.
Ezzel szemben a kántorok kimutatnak ilyen
és ehhez hasonló számlákat:
Törvényesen, illetve rendeletesen igénye
van egy falusi tanítónak, aki kántor is 22 millió
200.000 korona puszta tanítói fizetésre és
8.160.000 korona családi pótlékra, összesen 30
millió 360,000 korona évi jövedelemre.
Hogy ez a jövedelem papíron kimutatható
legyen, azért a helyi termcs/etbeni javadalmat,
mely áll kimutathatóan 15,650.000 korona érték
ből s am ehet 14,710.000 K államsegéllyel kel
lene a fenti összegre kiegésziteni, a miniszté
riumban, nemhogy a kántorságra való tekin
tettel méltányosan kevesebbre, hanem 58 egy
ségre, eddig 58
306.000 K-ra = 17,718.000
K-ra értékelték, és most 58 X 408.000 K-ra,
azaz 23.664,000 K-ra értékelik. És a fenti tör
vényes jövedelem inég igy sem mutatható ki,
mert a közel 15 millió u. n. kiegészítés helyett
eddig csak 8 milliót kapott s ezentúl ennyit
vagy semmit sem fog kapni. Ez éppen a pesti
áru tőzsdétől és más 77 körülménytől függ.
Ez a kántor tehát nemhogy a kántorságával
megszolgálhatott volna valamit, hanem eddig
is 2,098.000 koronát ves/itett és mosi legke
vesebb 8,014.000 koronái vészit a rendes tin i
tói fizetésből.
Ilyen számlákra az a felelet jön felülről,
hogy ennyi termény melleti éhenhalni nem le
het, különben is a javadalmi cikkek majd meg
drágulnak.
A kántor.>ág, viszont erre azt felelheti, hogy
csak annyira áll módjában a terményekkel spe
kulálni, amennyire a teljesen készpénzfizetés-
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nek módjában áll a pénzével spekulálni; a kész nem kellett volna-e azt istenes kormánybeavatpénzen is vehet olcsó búzát, bort, kukoricát és kozásokkai átalakítani nemzetmentő szellemi
eladhatja az Argentint felől jövő drágasági erőkké, hiszen világosan kimutatható, hogy ez
hullám idején. Továbbá a minisztérium az össz- lehetséges — lett volna; a magyar tanítóságot
kántorság számláján lát olyan terménykvantu egyenesen erre szánta a gondviselés; láthatat
mot, amivel spekulálni érdemes volna, ha együtt lan kezek erre még régen előkészítették; erre,
volna egy kézben, de az egyes kántorok szám hogy mentsen a tűzvészben. A magyar tanító
láin nincsenek olyan tételek, amelyek miatt a erre kapható lett volna a legalkalmasabb idő
tanítói hivatás mellett nagyon érdemes volna ben, ez kézzel foghatóan bizonyítható. Ha tet
spekulálni. Sok kántor meg igen kevés vagy tekből észrevettük volna, hogy a kormány bi
egyáltalán semmi készpénzt sem élvez, az ilyen zalmát és becsülését bírjuk s a kormány komo
a 7—8 olcsósági hónapban kénytelen áruba bo lyan várja tőlünk, hogy segítsünk megmenteni a
csátani azt a terménymennyiséget is, amelynék magyar földet és lelket, fölös jövedelmünkből,
a drága áron való eladása biztosítaná csak neki jómódunkban miért ne vettünk volna évenként
a törvényes fizetést. Azt is ellenveti a kántor- pár jó könyvet, miért ne olvastunk volna né
tanitóság, hogy ha drágulás be nem követke hány folyóiratot, melyek révén belekapcsolód
zik, akkor bírói és matematikai utón ^ b iz o  hattunk volna a világ folyásába; miért ne kényítható vesztesége van; továbbá a bort, fát, szitettünk volna magunk, családainkkal együtt
sonkát, szalmát, szénát nem lehet már buza- tanszereket, miért ne pótoltuk volna képzettsé
egységszámokban értékelni, mert az aranyko günket, miért ne búvárkodtunk volna, miért ne
gyakoroltuk volna magunkat rajzban és zené
rona az arányokat megzavarta.
A p. ü. minisztérium illetékes tisztje, aki ben, hogy tökéletesebben taníthattunk volna;
ez érvek után — tafán — mégis kénytelen volna miért ne végeztünk volna mezőgazdasági kísér
belátni, hogy még sem lehet néhány családi leteket azon a most annyiszor átkos »beszámí
vagyonnal is rendelkező, esetleg jobb módúnak tott« kántorföldön, hogy az emberek félakkora
mondható kántor kivételes helyzrtébő' az egész erőfeszítéssel kétakkora adót bírtak volna el Ma
kántorság helyzetét megítélni, hanem tekinteni gyarország feltámasztásához; miért ne foglal
kell azt is, aki se nem dohányzik, se nem iszik, koztunk volna szívesen az iskolánkivüli népmégis kucorog; egyik kezében a fagyos cse á műveléssel; miért ne vetettük volna bele macsemőjét fogja, félkezével fűrészel, miközben Ú gunikat a patronázs munkába; miért ne segiaz asszony odabent halódik, — és utolsó szó fÉ tettük volna megmenteni a kis halálra ítélt ma
ként államférfim bölcsességgel azt mondja: i t gyár csecsemőket; miért ne segítettünk volna
Csonka-Magyarországon vagyunk, ezzel szá ^lelkipásztorainknak, elöljáróságainknak, a tár
ig sadalom és állam elismert oszlopainak a magyar
molni kell!
És e felelettel odaérkeztünk, ahová ez a igés magyar közt tátongó szakadékok áthidalásá
cikk tendál. Tényleg Csonka-Magyarországon é b a n és betömésében? Hiszen csak ez lett volna
vagyunk? Éppen ezt tapasztalhatjuk mi kánto H áz élet! Látni, hogy a magyar tölgy terjeszkerok is. Mert mi temetjük a sok csecsemőt, mi Hdik, a magyar faj buja fejlődése szétpattantja
siratjuk a meg sem született kis magyarokat; m a. trianoni abroncsot! Hol az a magyar tanító,
mi látjuk a háborúban felnőtt ifjúság megment- aki ne lendült volna bele ilyen szédületes Széhetetlenségét; a legfiatalabbak véznaságát, sőí chenyi-iramba, ha az anyaország öntudata ezt
degeneráltságát; mi szemléljük a bujkáló perver »lehetővé tette volna?«
Mi tehát tudjuk, hogy Csonka-Magyaror
zitás virágkorát, a család e'rothadását, mi hall
juk csikorogni az adóprést; mi látjuk azt, hogy szágon vagyunk, nem is kívánunk 100, 120 szá
van még kulturvidéken is 200 holdas kisgazda, zalékos békefizetést, (bár ezt Genf bizonyára
akinek a földje 89 darabban szeríeszéjjel fek megengedné), de azt is tudjuk, hogy élni akaró
szik — tehát jó messze van a »többtermelés országban fölös tanítói fizetés nincs, ez elkép
től«; mi látjuk a rengeteg kihasználat an terüle zelhetetlen agyrém. A jó tanítói fizetés áldás
teket, a munkanélküliség kujtorgását és fog- »lehet« mindenkire nézve, a királytól kezdve a
csikorgatását; mi látjuk, hogy a magyar falu napszámosig. Lehet átok is. De hogy a tanító
megfullad a sárban, a porban, sötétségben, ság a falvakban produktiv, nemzetépitő munkás
pletykában; mi látjuk — sajnos — itt a való rend legyen-e, vagy a megboldogult hétszil vaságban Magyarország feltámaszthalatlanságá- fás rend méltó folytatása legyen-e, ez a lehető
nak szimptomáit; mi látjuk, hogy mit lehetett legteljesebb mértékig az egyházakkal karöltő ál
volna szinte anyagi áldozatok nélkül megtenni lamon áll! A mostani fizetési politika — fény
az országért, a faluért, melynek az elhanyago űzés. Tulajdonképpen nem kevés az én fizeté
lása és nem őszinte kezelése miatt ma már égető sem, hanem tulonnan sóik. Mert amit kapok, az
bajok vannak és katasztrófák fenyegetnek; mi az olaj elég a családban, háztartásban és az
ébren látjuk mind ezeket és ez a látás ad jogot összetöpörödő csenevész társad i'mnskodásban;
nekünk arra, hogy a szánkat kinyissuk — a vér az iskolában csak régi, kormozó, füstölgő klóc
gyanánt égek. Nemzetgazdasági szempontból
padon is.
Ha volt a kántorságnak fölös jövedelme, csak elényésző csekélységet produkálhatok, mert
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a rendelkezésemre bocsátott energiából éppen
arra a célra nem jut készlet, amelyért az egészet
elnyerem; nemcsak a biblia minősít haszontalan
szolgának, hanem saját hibámon kívül az ál
lamháztartás és egvnázháztartás mérlege is.
(Édes keveset ér az, ha a tömeg csak »nem anal
fabéta«.) Ami az iskolai munka produktivitását
illeti, sokan azt mondják, náluk e tekintetben
kifogás nem tehető. De — tisztelet a kivétele
seknek — sokan tévednek. Nem ártunk ám vele,
ha legalább mi tanitók a kezünket a szivünkre
tesszük. Hiába, az abstrakt memorizálás és me
chanikus szőtanitás ma »nem fizeti ki magát*,
látjuk ezt az iskolázott töm egen; kár a régi uíon
egyetlen lépést tenni.
Kérni kell tehát az egyházakat és államot,
hogy rajtunk tanítókon két ténykedésből álljon
a népkultiválásuk: töltsenek belénk olajat vagy
áramot és szabályozzák az égésünket, világítá
sunkat, — de gazdaságosan. Ez abszolút érdeke
minden szereplő félnek, a tanítóságnak is.
Az iskolai terhek körül való további dis
putádé világbün volna a magyarság megásott
sírjának a partján. A felekezeti népiskola fej
lesztéséhez, tök élete sitéséh ez a legbuzgóbban
hozzáláthat egyház és állam. Érdemes lesz. A
felekezeti népiskola magában rejti a legtökéle
tesebb iskolatípus csiráját, mert nemcsak iskola.
— templom is egyúttal. A tökéletes felekezeli
népiskola típusához visszatér valamikor a legdrugaszkodottabb atheizrnus, vagy még a kom
munizmus is. Mert mag nélkül nincs sejt; köz
pont, Istenség nélkül nincs iskola.
N. J.

H Í R E K .
Szeberényi Gusztáv békéscsabai lelkész
a budapesti Pázm ány Péter-cgyctem cn de
cem ber 19-én a bölcsészei doktorává av atta
tott. Az uj d o ktor dr Szeberénvi L. Zsigmond főesperes fia, s vele együtt négy dok
tor van a főesperesi családban.
I)r. M orehead J. A. elnöklete a la tt a
L u th erán u s V ilágkonferencia végrehajtó bi
zottsága ülést ta rto tt H ágában N ém etal
föld). Az ülésen m egtárgyalták a nemzetközi
egyházi ügyeket és tervbe vétetett a kövei
kező V ilágkonferencia
1929-rc.
am ikor
L u th e r K iskátéjának lesz négyszáz éves ju 
bileum a Mint a vallási kisebbségek jogainak
védelm ére alakult am erikai bizottság kép
viselője dr. Morehead cl látogatott Genf be a
Népszövetségnek ottani tiszm selÖ ihez. Hz az
am erikai bizottság, am elynek tagjai
közé
tartoznak a protestáns, kai Imiik us és zsidó
felekezetek kiváló em berei, m ár 61 eszten
deje fáradozik az erdélyi unitáriánusok, b ap 
tisták, lu th eránusok, róm ai
katbolikusok.
zsidók és más felekezetek védelmében.
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H elyreigazítás. A Luther Társaság Szé
chenyi ünnepéről szóló tudósításban sajnálatos
né\'9csere következtében dr. Szelényi Aladár
egyetemes világi főjegyző neve kimaradt. Kép
viselve volt továbbá a Magyar Tud. Akadémia
a Kisfaludy és Petőfi Társaság, a Magyar Tört.
Társulat, a Közgazdaság tudományi kar és
Nemzeti Muzeum. A gróf Széchenyi nemzetsé
get gr. Széchenyi Emil mellett gr. Teleki Tibomé gr. Széchenyi Alice, gr. Károlyi Lajosné
gr. Széchenyi Hanna, Széchenyi István unokái
képviselték. Teljesség és helyreigazítás ked
véért közöljük.
N ytigaloinbuvonulás. Em lékezetes napja
m arad a ráckozári anyagyülekezetnek a d 
vent IV. vasárnapja. A délutáni istentisztelet
keretében vett búcsút egym ástól az egyház
község és köztiszteletnek és szereid n ek ö r 
vendett öreg k án to rtan itó ju : Szaucrw ein J a 
kab. aki 10 évi hűséges szolgálat után n y u 
galom ba v o n u lt Hogy m ije volt a gyüleke
zetnek. m elyben £1 évig m űködött s böl
csője is ringott, azt nem csak a helyi lelkész
búcsúszavai, hanem még sokkal inkább a
tágas tem plom ot m egtöltött sokaság szem ei
ben ragyogott könnyek és a felhangzó zo
kogás ju tta tta kifejezésre különösen akkor,
am ikor maga is clcsukló hangon m ondott
m indenkinek Isten hozzád *-ot A k ar társak
nevében Kovács József, a tanítványok nevé
ben egy fin és egy leányka vett búcsút a
szeretett társtól, illetve tanítótól. A meg
ható ünnepélyt néhány ism étlős leány, m ajd
pedig a m indennapi iskolások kélhangu jól
betanult és S ch ran z Béla tanító orgonakísé
retével előadott énekei tették változatossá.
A Veres Paine intézet karácsony előtt
két este Jancsi és Juliska« daljáték o t adott
elő teljesen különböző kettős szereposztás
ban A növendékek szép éneke, a karok, lán 
cok. végül a boszorkányt játszók mókái nagy
hatást gyakorollak a zsúfolt terem előkelő
közönségére, m elynek soraiban dr. H abe
re m Pál, L andgraf János, R átz László, dr.
P etrik A ladár, d r Zsigm ondy Jenő, dr. Zelcnka Frigyes is jelen voltak, kik elism e
réssel adóztak a betanítás nehéz m u n k ájá
ért.
Lelkészt Szolgálati N apló. D ebrecen sz.
kir. város és a T iszántúli R eform átus Egy
házkerület könyvnyom da-vállalata ez év Ka
rácso n y ára egy igen érdekes és értékes ú j
donsággal lépett az egyházi könyvpiacra. Ez
lesz az uj Lelkészt Szolgálati N apló, l ’ray
S ándor debreceni refo rm átu s lelkész, cgyli
m tanácshiró s debreceni lekésztestületi m o
d e ra to r szerkesztésében, ki 20 éves papi m ű 
ködése s azalatt állandó naplóvezetesc ta
nulságai alapján szerkesztette meg, igen
p rak tik u s és tetszetős form ában a Naplót.
Alakja ötös kvárt form a: a következő róva-
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________ ___________ e v a n g é l ik u s o k l a p j a

tokkal: 1. N^pok bejegyzése. 2. Liturgiális
és templomi szolgálatok, a használt textus
megjelölésével. 3. Belmisszió. Cüra pasto
ralis. Katekhezis. 4. Contemplatio. Biblia
tanulmány. Irodalm i tevékenység. 5. Adminisztratio. 6. Megjegyzések és előjegyzések.
A tartós és tetszetős, kemény fedélbe fog
lalt Napló címlapja után Előszó és haszná
lati utasítás foglaltatik; a végén pedig tiszta
lapok vannak az évvégi összefoglalás cél
jaira. — A Lelkészt Szolgálati N aplót a deb
receni reform átus egyházmegye újévtől kö
telező használatra m áris elfogadta; példá
ját remélhetőleg országszerte követni fogják.
Az egy évre szóló napló ára 50 ezer korona,
azaz négy pengő lesz s azonnal m egrendel
hető a Méliusz könyvkereskedésben Debre
cen, Piac-ucca 26.

.

.
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Az Amerikai Egyesült Lutheránus Egy
ház (United L utheran Church) most meg
jelent 1926-i Évkönyve szerint ennek az Egy
háznak az Egyesült Államokban és Kanadá
ban harm incöt egyházkerületben van 2.983
lelkésze, 2643 anyagyülekezete. 3.829 gyüle
kezete, 1,238.009 megkeresztelt tagja, akik
közül 856.180 megkonfirm ált tag, s akik kö
zül az Ú rvacsorával élt 645.836. A megelőző
évvel szemben a gyarapodás: 59 lelkész, 77
anya gyülekezet, 17 gyülekezet, 36.608 keresz
telés, 16.901 konfirm álás és 12.652 gyónó. A
vasárnapi iskolák száma 39.515, a tanulók
száma 571.737. Az összes bevétel 18,372.097
dollár, tehát egy-egy tagra esik átlag 21 dol
lár (1.470.000 KV.
________ Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.________

dec. 30-ára összehívott közgyűlés a R. T. .felszá
molása tárgyában határozatképtelenség miatt
nem határozhatott, a január 20-ára egybe hi
b i b it a i i e s i a l i í i é s t t í m b n a p t á r
vott közgyűlés az alapszabályok értelmében a
tárgysorozatot a jelenlevő részvényesek számára
Szerkesztette; Báró Podmaniczky Pál.
A naptár ára 2S.OOO korona. Viszonteladók 259A> való tekintet nélkül fogja letárgyalni és .róla
kedvezményt kapnak.
határozni. Budapest, 1925. október hó 20-án.
Minden napra ad egy-egy bibliai elmélke Az igazgatóság. o
dést, amelyet egyházi íróink legjobbjai Írtak. A
bibliai elmélkedéshez minden nap egy érdekes
Dr. Raffay Sándor
történetke van fűzve, amely annak a napnak bib
liai igéjét egy az életből vagy az egyháztörté
netből, vagy a magyar történelemből vett pél
Kétféle alakban, igen szép kötésekben :
dával világítja meg.
Kis
a la k :
A naptár tömbje szinpompás hátlapra van
Fekete félvászonkötés............................. 56.000 K
erősítve, amely ékessége a ház falának. A hát
Fekete egészvászonkötés......................... 63.000 „
lap kétféle kiadásban kapható. Az egyik a ko
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
pogtató Ur Jézust, a másik egy háziáhitatot
tokban.............................................. 140.000 „
tartó magyar földműves családot ábrázol. A
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban................... 196.000 „
megrendelésnél megjelölendő, hogy ki milyen
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranyképet óhajt. A naptár megrendelhető a
metszés, t o k b a n ........................... 224.000 „

Magyar Keresztyének Naptára

„IMAKÖNYV“

L u t h e r T á r s a s á g K önyvkereskedésében
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51.
Vagy pedig a kiadónál:

B ethánia-könyvkereskedáse B udapest, Vili.
Gyulai Pál-utca 9.
Meghívó az Ujpest-Árpád-uti Mozgószinházvállalat R. T. 1926. évi január hó 20-án
délután 6 órakor a Budapest-Lipótvárosi Taka
rékpénztár R. T. (Budapest, V., Vilmos császár
ut 36. sz. I. emelet) üléstermében megtartandó
rendkívüli közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Ha
tározathozatal a Részvénytársaságnak a 4200/
1925. P. M. sz. rendeleté következtében kimon
dandó felszámolása tárgyában. 2. A felszámo
lók megválasztása. 3. Esetleges indítványok. —
Azon részvényesek, akik a közgyűlésen résztvenni szándékoznak, tartoznak részvényeiket
legkésőbben a közgyűlés előtt három nappal a
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztárban a hi
vatalos órák alatt letétbe helyezni. Mivel az 1925.

Nagy a la k : (színes keretnyomással)
Fekete félvászonkötés............................. 70.000
Fekete egészvászonkötés.........................
77.000
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, to k b a n .................................. 168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban................... 224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • ................... 252.000
Kívánatra bizományba is szállítják.

K
„
„
„
„

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
xvil. kiadása megjelent, békebeli minőségű fehér papíron:
Fekete félvászonkötés..........................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés....................... 70 000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.

10- e

K ö n n t L A J O S könyvkereskedése
Budapest, IV., KamermayerKároly-n. 3.

Nyomatott a Gy6ri Hiríap nyomdai ufi*nt«zet gyoraaaftájdn Győr, Baroaa-ut 36. azásn. — Telefon 23V — 3074
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SzarfttutttAi: L t B t I I (Hm m «.) ■lapította : DR. RAFFIY SlNDOR püspök.
KUAAMratal: GYÚR. tv. kenvsat-ApflltL
Siark«wU«*rt
llidia : 1 LUTHER-SZÖVETSÉG.
NÉ ME T H KÁROLY •ip erti.
PuistUar AkpAaztáricttkk színia: 12M.

A stockholmi mű folytatása.
I.
Fenti címen a stockholmi konferencia eu
rópai titkára, lie. Stange Erik, figyelem reméltó
cikket irt az általa kiadott »Rastoralblätter- ja
nuári számába. Három fejezetben tárgyalja 1.
a háborús felelősség kérdését, 2. az angolszász
elemek előretörését, 3. az Isten országának lé
nyegét illető felfogásban mutatkozó különbsé
geket.
Ez a három pont a németek szempontjá
ból egyformán jelentőségteljes lehet igy fogal
mazva is, a stockhalmi mű továbbfolytatásán ille
tőleg, de úgy gondolom, hogy bennünket ma
gyarokat a kéi első pontnak ilyetén fogalmamazása a világkonferencia munkájához nem a
legfőbb szempont alkalmazásával hozna vi
szonyba. A súlypontot mi a három közül hatá
rozottan az utolsóra helyezzük, és a másik ket
tőt ennek a harmadiknak, az Isten országának
szempontjából Ítéljük meg.
Az első kettő: a háborús felelősség és az
angolszász faj előretörése mi reánk nézve a fa
jok és a nemzetközi élet kérdésévé lesz. És igy
felállítva, azt hisszük, sokkal alkalmasabb arra,
hogyf a keresztyénség azon müVének, mely Stock
holmban megindult, zsinórmértékül szolgáljon,
mint a Stange-féle formulázás, amely inkább
arra alkalmas, hogy - legalább is a németeket
illetőleg f - holtpontra juttassa a konferencia
munkáját Nem lehet tagadni azt sem, hogy az
a mód, ahogyan a német konzervatív egyházi
lapok a konferencia munkáját tárgyalják, élén
ken emlékeztet bennünket mindazon szerencsét
len tapintatlanságokra, amelyek a német ala
posságtól és »verballhornt« elveken való nyargalászástól annyira elidegenítették a nemzete
k e t amint az a világháborúban olyan szomorú
eredményekre vezetett.
A mf"magyar evangélikus egyházunknak
semmiesetre sem lehet feladata az, hogy a né

lapja

Mapjelaalk hátanként a ívszar, vasárnap.
EJAflztlAsI Ar: EpAtz Avre 80, lAIAvra 40,
aapveAAvra 20, a p ia t sz á n 2 azer R.
Hirdetési Arak ■ atap iazA s tzarlaL

metországi evangélikus egyház egyik szárnyá
nak vontatókötelei által olyan vizekre jusson,
amely ek a hábom utáni korszakban a keresz
tyénség megkezdett világmunkája szempontjá
ból holtvizeket jelentenek. Egyházunknak érdeke
és Krisztus evangéliumának szent ügye nem en
gedi meg nekünk azt, hogy duzzogva félreáll
junk, vagy a keresztyénség sebeit, amelyek
hegedni kezdenek, cserépdarabokkal vakargassuk és sajgassuk. Éppen elégszer követtük már
el, egyházunk kárára, azt a hibát, hogy olyan
tereken akartunk érdemeket szerezni, amelyek
nem Krisztus egyházinak sajátlagos munkate
rületei, s kerültünk ezen a réven olyan áram
latok sodrába, amelyek hajónkat útirányából el
térítették s hajónk utasait egymással szükség
telenül meghasonlásba hozták, mintsem hogy
újból kedvet érezhetnénk magunkban arra, hogy
kikapcsolódjunk egy életképtelen ideológia ked
véért abból a munkából, amely Stockholmban
olyan szerencsésen megindult, s amely meg
győződésünk szerint alkalmas arra, hogy a ke
resztyénség erőinek kifejlését szolgálja és
előbbre vigye a világot.
A világháború után és a stockholmi konfe
rencia után igazán végzetes és menthetetlen hiba
volna, ha az európai protestantizmust a németországi evangélikusoknak egyik szárnya egy bi
zonyos, és véleményünk szerint nem a leghe
lyesebb európai kontinentális politika szolgála
tába tudná szegódtetni. Nekünk, magyarországi
evangélikusoknak minden okunk megvan arra,
hogy ahhoz az áramlathoz csatlakozzunk, ame
lyiknek látóhatára, nem szorítkozik Középeurópára, nem szorítkozik Európára, hanem kiterjed
az egész Földre. A keresztyén egyházakat öszszekötő kapocs nem lehet lazább és gyengébb,
mint a Föld népeit összekötő kapcsok és a ke
resztyénség vezetőinek érdeklődési köre nem
lehet szükebb, mint az államok vezetőié. Ha az
európai kontinentális protestántizmus nem tud
a nemzetközi egyházi érintkezés terén évszáza-
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dós és egykor bizonyára megokolt korlátozott
ságából az átalakult viszonyok félreérthetetlen
parancsára kibontakozni, és egy átfogóbb kö
zösségi tudatra felemelkedni, akkor a római
katholicizmussal szemben Európában elvesztette
a harcot. Mert a római katholicizmus e tekin
tetben, nagyon okosan, a kor színvonalán mo
zog, és amikor a kontinensek jóformán közelebb
esnek egymáshoz, mint félezer évvel ezelőtt a
vármegyék, nem keres érdemet abban, hogy
az emberiség életét a régi tempó betartására
ösztönözze, hanem ellenkezőleg, maga is é!
azokkal az előnyökkel, amit a kultúra és civi
lizáció nyújtanak s állandóan szem előtt tartja
Krisztus azon mondását: »A szántóföld a világ«.
Az eddig mondottak természetesen nem je
lentik azt, hogy akár a világháború, akár az an
gol-szász faj előretörése számításon kívül hagy
ható tényezők. Csupán azt akarják jelenteni,
hogy a mi szemszögünk más, mint azoké, akik
a stockholmi konferenciának kedvezően inaugurált munkája elé. antidiluviális köveket akar
nak hengeriteni. Azok a kövek a maguk he
lyén jelezhetnek letűnt korszakokat, de bizo
nyára nem arra valók, hogy belőlük kiindulva
rekonstruálni akarjunk egy olyan érát, amely
nek kell, hogy a világháború katasztrófája a
végét jelentse.

A lelkész élete: elkülönített élet.
Főpapi imájában Krisztus igen nagy mél
tóságra emeli az igehirdeíő tisztét, amikor így
szól: »A miképen te küldtél engem e világra,
úgy küldtem én is őket e világra«. (Ján. 17. 18.)
Az apostolok kiküldetését a saját elküldetésével
veti egybe! Bizonyára olyan magasztos jellegű
hivatal ez, amelynek vállalása a legszentebb fe
lelősséggel jár. Aki ezt a hivatalt vállalja, azt
maga ez a hivatal elkülöníti minden más élet
pályától és életkötelékektől. A mi Urunk kétszer
is mondja imájában (a tizennegyedik és a tizen
hatodik versben): »Nem e világból valók, amint
hogy én sem e világból való vagyok«. Ez az
ige a lelkész életének egészen megkülönbözte
tett jelleget ád. A világban, a világért és még
sem a világból valónak lenni — ez fejezi ki a
lelkésznek a világhoz való viszonyát.
A lelkésznek tehát nem áll szabadságában,
hogy úgy gondolkodjék, úgy cselekedjék és úgy
beszéljen, mint más emberek. A lelkész viiágfeletti légkörében él, gondolatai láthatatlan és
szellemi magaslatokon szányalnak és Urának és
Mesterének gondolkodása fogva tartja. Nem ön
magáé, hanem másnak tulajdona. Hivatalának
és küldetésének alacsonyabb felfogása nem
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méltó magasztos és szent hivatásához. Hivatalá
nak jelvényei nem a papi öltözet, amely méltán
különleges (éppen úgy, mint ahogyan a katona
tisztek felismerhetők egyenruhájukról), hanem
viselkedése és magatartása mutatják, hogy tu
datában van az őt terhelő nagy felelősségnek.
Ez nem jelenti azt, hogy életmódjában min
den emberi vonástól elvonatkozzék; de igenis
jelenti azt, hogy az emberekkel való érintkezé
sében nem szabad elsikkadni annak, ami az em
bereket arra emlékezteti, hogy ő Krisztusért
jár követségben. A lelkészi hivatalt semmi sem
keverheti könnyebben rossz hírbe, mint a be
szédben és magaviseletben tanúsított nyegleség,
szabadosság és következetlenség, amely meg
található azoknál az opportunistáknál, akik in
kább kívánnak népszerűek, mint kegyesek lenni.
Manapság mintha kedveltebbek lennének az
olyan lelkészek, akik »jó cimborák«, mint akik
Uruknak és Mesterüknek hű követői; de bizo
nyára nem a legjobb és legkomolyabb egyház
tagok támasztják ezt az igényt a lelkész irányá
ban, hanem a világfiak, »kiknél megvan a ke
gyességnek látszata, de megtagadják annak ere
jét«; s Pál apostol az ilyenekről azt mondja:
»és ezeket kerüld«.
Kétségtelen, hogy létezik az a bizonyos
mesterkélt »papi kenetesség«, amely époly viszszataszitó, amilyen komolytalan. A tettetett
szentség nincs hatással az emberekre. Urunk
asztalhoz ült a vámszedőkkel és bűnösökkel, a
legbizalmasabb érintkezésbe lépett mindenrendü
és rangú emberekkel; de vájjon el tudnánk-e
képzelni, hogy csak egy pillanatra is megfeled
kezett volna az isteni dolgok iránti tiszteletről
és a Szentirás valamely mondatát élcek faragá
sára használta volna fel? A keresztyén társada
lomban feltalálható sok tiszteletlenségnek és
profanizációnak oka azon méltatlan szabados
ságban keresendő, amelyet némely lelkészek
szavukjárásában és magaviseletükben megen
gednek maguknak. Az élcnek és humornak
megvan a maguk helyén a jogosultságuk, s a
lelkészeknek talán nagyobb szükségük van erre,
mint másoknak, a lelkűkre nehezedő nagy lelki
és szellemi feladatok és kérdések kiegyensúlyo
zására; azonban ha valamelyik lelkész ebben
az irányban válik nevezetessé, akkor mint Krisz
tus követe többé hatásra és befolyásra nem
igen számíthat.
A lelkészi hivatal azt is megkívánja, hogy
a lelkész elkülönítse magát azon világi társasá
goktól és szervezetektől, amelyek elvonhatnák
szolgálatától és arra kényszeritenék, hogy két
urnák szolgáljon. A lelkész munkaköre túlsá
gosan nagy és felelősségteljes ahhoz, mintsem
hogy megengedhetné magának azt, hogy olyan
körökhöz csatlakozzék, amelyek alkalmatlanná
teszik arra, hogy mindeneknek mindenné legyen,
hogy minden módon megtartson némelyeket. A
lelkésznek mindenki irányában kötelezettsége
van (Róm. 1, 14.) és nem lehet személyválogató.
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Mesterének szolgálataién áll, és az egyetlen
testvériség amelyet jósában áll elismerni, a hí
vők testvérisége. Jó lelkész az, aki elmond
hatja magáról: En csak egy hűséget ismerek,
az evangéüom szolgálatát Csak ezt a/ egyet
cselekszem, semmi mást«/ Urának nyomdokait
követi, s céitudatoságával és kegyességével hi
zonyitja, hogy nem e világból va!ó, amint hogy
Ura sem e világból való.

11.

Jegyzetek.

embernek. Embereket akarnak téríteni és meg
nyerni, IX* ez nem jelenti azt, hogy a világias
emberek hiúságát legvezgessék, a világ bölcses
ségét csodálják és a világ gőgje előtt hasra vá
gódjanak. Vannak olyan idők, amikor az egy
ház komoly kötelességteljesitésének az a bizo
nyítéka, hogy a művelt és* műveletlen tömeg
fülei süketek maradnak az igére, megkeményitik szivüket. Első sorban az egyház szolgáinak
szól az apostoli üzenet: »Ne szabjátok magato
kat e világhoz«.

»Ne szabjátok magatokat e világhoz«. Az
apostol egy másik világot hirdet az emberiség
nek. A Krisztus világát, az Istennek országát,
amely eljövendő. A világosságot, amely megvilágosit minden embert. Az Urat, aki közel van,
az ajtó előtt. Aki ebben az uj életben részesülni
akar, annak a régitől el kell fordulni.
Az apostoli szózatot a világ meghallgatja,
vagy nem hallgatja meg. A felhívást elfogadja,
vagy visszautasítja. Az apostol megtette a ma
gáét: bizonyságot tett. Tehet-e többet? Mikor
Jeruzsálem nem fogadta be Jézust, maga az Ur
se tehetett mást, mint sirt a városon
Magában a keresztyénségben >okan vannak,
akik Isten országa irányában közönyösek E vi
lág utaii többre becsülik az üdvösségre vezető
•ösvénynél, amelyen kevesen járnak. A nagytö
megek elpártolásából a keresztvénség ellensé
gei fegyvert kovácsolnak Krisztus egyháza el
len. Mint mikor a gonosztevő hamis alibivel
akarja magát igazolni és kitisztázni. Az egy
ház. nem szűnt meg bizonyságot tenni. Követeli
a megújulást, hirdeti az evangéliomot, tudiul
adja az embereknek, hogy Istenországa itt van.
Nem az egyház, hanem a világ ül a vádlottak
padján. Ha nem hallotta volna az Igét, nem
volna bűne.
A világban a világ szabályai szerint élni:
ez. a világias keresztyének jelszava. Ürügy: a
Biblia nélkül, Krisztus nélkül, a hívők közössé
gének ápolása nélkül is lehet valaki vallásos
ember, sőt jó keresztyén. Ez az ürügy ravasz
szélhámoskodás. Az egyháztól elhidegült és el
pártolt emberekben sokkal több a képmutatás,
a széllelbélelt frázis, az üres nagyképűsködés,
mint az egyház keretein belül.
Az egyház szolgái Krisztusért járnak követ
ségben, intenek, tanítanak minden embert. Meg
bízatásuk van és a megbízatásuk tekintéllyel ru
házza fel őket Hirdetik az Istennek üdvözítő
kegyelmét, amely megjelent Krisztusban minden

Az egészségügyi hatóságok foko/ottabb kö
vetelnie nyekkel lépnek fel a felekezeti iskolák
higiénikus berendezkedése iránt. Ezen ható
ságok erre lévén rendeltetve, természetes, hogy
ott dolgoznak erős marokkal, ahol parancsolni
tudnak, és akaratukat közigazgatási assziszten
ciával végre tudják hajtatni. A felekezeti isko
lafenntartó pedig rendszerint az a valaki, aki
nek a hátán fát lehet vágatni.
Azonban nyilvánvaló, hogy az egészség
nem annyira a tudós orvosok és specialisták
ügye, mint inkább maguké az embereké. Isko
láinkat, ahol a gyermekek éli tűknek egy arány
lag igen csekély részét eltöltik, egészségügyi
leg kifogástalanná szanáljuk, de mi történik an
nak a gyermeknek egészségével h it éves koruk
előtt és hat éves koruk után? És mikor az is
kolából délelőtt tizenegy órakor, vagy délután
négy órakor hazamegy, milyen higiénikus in
tézmények várakoznak rá? Mekkora sárban kell
neki gázolni az utcán? Mit kap enni odahaza?
Hol játszik? Hány éves korában viszik el olcsó
munkaerő gyanánt?
Járt-e már a/ az egészségügyi hatóság télviz
idején egy-egy urodalmi majornak udvarán, la
kásaiban, higiénikus berendezéseit megvizs
gálta-e? Bejárta-e gyalog a faluknak sáros ut
cáit és még sárosabb sikátorait? Látta-e egyegy nagyvárosi nyomortanyának zugait?
A felekezeti iskolafenntartók agyonterhelése
mindenfajta extravaganciákkal csak annyit ér,
mintha valaki egy nagy pocsolya közepére oda
dob egy téglát: a tégla egy fix pont a pocso
lyában, de aki rálép, pocsolyában gázolt odáig
és pocsolyában folytatja az útját tovább. Potemkin-kultura. Kultúra, amelynek frontja már
ványból készült, de a front valami szörnyűsé
gesen lezüllött és lezüllesztett hinterlandot ta
kar. Kultúra, amely kiépíti szerveit és bürokra
tizálja az életnek minden területéi, s hivatalos

•
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sőt állami jellegéből kifolyólag figyelme kiter
jed mindenre, csak az emberről feledkezik meg,
aki szeretne egy kicsit örülni az életnek 9 nem
bírja felfogni, hogy mi értelme van annajk, hogy
ő azért dolgozzék, hogy a bürokraták az ő éle
tének ráncbaszedésébő! megéljenek.
**
Ha bele akarunk pillantani ennek a hinterlandnak kulturbozótjába, elég, ha előveszünk
egy előkelő napilapot, például a Pesti Hírlapot,
és belepillantunk annak valamelyik, például a
december 29-i számába. Ott található a lap há
gai tudósítójának cikke: Hogyan tartóztatták le
Amsterdamban a frankhamisitókat? Tehát: »Po
litikáról sehol szó sincs. Magyar parlamenti fér
fiak nevei nem kerülnek asztalra, a jegyzőköny
vek nem érintik sem fascista, sem antiszemita
mozgalmakat«. Ugyebár ez elég különös? Nagy
arányú pénzhamisítás, és se politika, sem államférfiú, se fasciztnus, se antiszemitizmus! Keserű
csalódás! Tovább: »Itt (Hágában) csak azt saj
nálják, hogy ... elegáns, prémbundás és lakkcipős magyar emberek tízmillió hamis bankje
gyet szeretnének a jámbor holland polgár nya
kába varrni«. Sajnálatraméltó elegancia, prém
bunda és lakkcipő! de még sajnálatraméltóbb
harisnya, amelyet a prémbundás stb. magyar
embernek méltóztatott azon alkalommal viselni!
Jankovich Arisztid vesztére ugyanis a moto
zás közben »a harisnya szélében még két da
rab hamis ezerfrankost találtak és igy a haris
nyánál kezdődött a pechje«, amely miként lát
tuk, lakkcipőjénél, prémbundájánál és egész ele
ganciájánál folytatódott, hogy letartóztatással
végződjék. So ein Pech! »De a csatát kis hijja,
hogy a hollandusok el nem vesztették«. Mi ez?
Futballmeccsjelentés? »Jankovich Arisztid fel
lépése megszéditette a detektív eket is. Olyan
gentri gesztussal tiltakozott minden gyanúsítás
ellen, s odadobta a pultra tárcájdát, mely hem
zsegett a — jó bankóktól«. Szenzációs! Pult és
gentri gesztus! Jó bankók a zsebben, hamisak
a harisnyában! íme a front: lakkcipő, prémbunda, elegancia, gentri gesztus, selyem haris
nya; és ime a hinterland: vesztére még két da
rab hamis ezerfrankos a harisnya szélében. így
ir a hágai tudósitó. Most lássuk mit i,r az új
ságírás atyamestere a vezércikkben: »Igen nagy
különbség, hogy közönséges csalóbandával van-e
dolga a rendőrségnek, amely haszonért, nyerész
kedés okáért adta magát a francia pénz hami
sítására; vagy csakugyan politikai célzatokat
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akart-e szolgálni a pénzszerzésnek ez a különös
módja, melyre a büntetőtörvénykönyv esetleg
fegyházzal fenyegeti a vállalkozót«. Persze, da
liegt der Hund begraben! Közönséges banda-e
ez, vagy nem közönséges? Egészen más, ha
valaki közönségesen csal, mintha politikai cél
zatokból frankhamisit. Még jobb: »A dolog (po
litikai célból való pénzhamisítás) valószínűnek
is látszott, tekintve azt, hogy intelligens, a bu
dapesti úri társadalomban ismert, sőt szerepet
játszó emberek a tettenérí alakok«. Még ennél
is jobb: »Másfelől épen kvalifikációjoknál fogva
tudhatták az illetők, hogy minden pénzhamisítás
sikere igen rövid ideig tart és mind igaz emberek
tudatlanságára, naiv együgyüségére van építve,
azzal nem lehet Hágába, Amsterdamba vagy
más európai nagyvárosba menni idegen em
bereknek szerencsét próbálni«.
Tetszik tudni, hogy mi az az »inferiority
complex?« Amikor sokfajta alsóbbrendűség va
lahol valakiben találkát ád egymásnak és kibo
gozhatatlanul összekuszálódik. Természetes az
után, hogy minden adott alkalommal kiütközik
ez az inferioritás. A frankhamisiitás egy közön
séges bűntény. De mivel ebben is megtalálható
a gentri gesztus, prémbunda, lakkcipő és az
úri társadalom, elkezdünk hebegni, ötölni-hatolni és csak mégjobban belekeveredünk a hí
nárba. Beszélünk vállakózásról, pechről, sze
rencsepróbáról, s kisütjük, hogy aki szerencsét
akar próbálni, annak legjobb, ha itthon marad,
ahol az emberek tudatlanságára és naiv egy
ügyüségére még mindig lehet építeni lutrival
épugy, mint újpesti hatossal, s ahol a gentri
gesztusnak is megvan még a maga hatása.
Jankovich, Marsovszky és Mankovics mint ma
gyar fajvédők gerálják magukat és végül mint
peches embereket letartóztatja őket a hollandiai
rendőrség pénzhamisításért. Inferiority complex.
A Gusztáv Adolf-Egylet központi bizott
sága értesítette az egyetemes Gyámintézet el
nökségét, hogy a soproni Theol.-Otthon, to
vábbá Szentgotthárd és Gyula egyházközségek
felvétették az Egylet segélyezési tervezetébe,
Kelenföld egyszersmindenkori segély címén 500
márkát, Budafok pedig urvacsorai edényeket
kap; Bánfalva egy helyettes-lelkész díjazására
három évre évi 600 márkát kap és a segélyezési
tervezetbe felvétetik; a soproni tanítóképző-in
tézet és a Magyar-Alap a főegyletek támogatá
sába ajánltatott
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fl protestáns katonagyülekezetek.
Mikor a honvédelmi miniszter ur önagyméltósága engem a m. kir. honvédség protest
táns egyházi szervezetében főgondnokul kine
vezett, nehéz feladat elé állított. Szinte különö
sen, legalább is szokatlanul hangzik a katona
g y ü l e k e z e t e k szervezetének szükségessége.
Miért? Hiszen eddig sem volt ilyen szervezet
és a hadsereg azok nélkül is teljesitette hiva
tását, valószínűleg a jövőben is teljesítette
volna azt. Mire való tehát ez a szervezet? Alig
hiszem, hogy egy öt évig tartó világégés és u.
n. forradalmak után valaki ezt a kérdést meg
győződésből kockáztathatná; legfeljebb c*ak ak
kor, ha azt az időt átaludt a.
Nincs meddőbb és férfiatlanabb magatar
tás a sopánkodásnál, az a feletti tűnődésnél,
hogy valami hogy lett volna jobb, ha az ese
mények folyását előre láttuk volna. Hiszen ép
pen az az igazi jellem, aki nem engedi magát
az események árjától tova ragadtatni, hanem
azon a területen, melyen független ura akara
tának. edzi magát a sors előre nem látható meg
lepetéseivel szemben,
hogy semmi ót készü
letlenül ne találja. Ez a magatartás az egyes
jelenségeknek szakadatlan mérlegelését, azok
horderejűnek és kölcsönhatásának helyes m eg
ítélését tételezi fel. Egy alkalmat sem szabad
elmulasztanunk, hogy az ilyen esetm k két irány
ban leendő messzemenő kihatását ne mérlegel
nök még pedig a Hazára és az Egyházra nézve.
A legtöbb ember csas avval törődik amit
az ő külső érzékeivel fel tud fogni. Ezen túl,
a hit világában, nem érdekli semmi. Innen van
általában az egyház iránti közöny. Lélek, esz
mény, szellem, gondolatról azt tartja, hogy mind
függvényei a testnek, az anyagnak Igen, ko
runknak ez az elanyagiasodása volt már oka
minden bajnak még az u. n. régi jó békevilág ban. Az anyagiasság fullasztó légkörében él
tünk. Nehezen lélekzettünk és ennek okát min
dég valami másban kerestük, csak abban nem,
ami annak természetes előidézője volt. Hiszen
a legegyszerűbbet látjuk meg és fogjuk fel min
dég legkésőbben. A jelenségek titkát önmagunk
ban hordoztuk, mégis mindég másfelől vártuk
a szabadulást. Egy szóval az erdőt nem láttuk
meg a fáktól. Ebben az anyagias világban kö
szöntött reánk a világégés ideje.
A nagy megpróbáltatás azonban az emhé
berekét olyan képességeik szerint válogatta ki,

13.

melyeket addig nem méltányoltunk e.'éggé. Az
az anyagi értéken túl olyan világba tekintett,
olyan világból szólította elő az emberi értéke
ket, melyben láthatatlan és megmérhetlen erők
játszották a döntő szerepet. Az ember pedig rá
eszmélt, hogy a technikai alkotások felett még
tökéletesebb erők is léteznek, melyekei önma
gunkban hordunk és a melyek félisteni teljesít
ményekben nyilvánultak meg. Ez a világ volt
önmagunkban nagyon elh myagolva. Csak az
eszmélt reá, akinek leikéből a szükség váltotta
ki azt. így bűnhődtek sokan másokért és eképp
lettek azok a kötelességteljesitésben az eszmé
nyek vértanúi. Ha mindezt már előbb meglát
tuk és méltányoltuk volna, szilárd meggyőző
désem szerint nem roppantunk volna össze. A
lelkésznek azonban nem hittek, mondván, az ó
hivatásához tartozik, hogy igy beszéljen. Sokszor
azonban más okból nem hittek, mert annyira
nem beszélt a meggyőződés hangján. Igy sza
kadt el a világ már a francia forradalom óta az
evangéliumi alapoktól és rohant a szabados
sággá fajult szahadelvüscg karjain az anyagias
ság fertőjébe. Eképp lett a két szétágazó ut
közötti távolság mind nagyobb; eképp különüli
cl a két világ egymástól és é te a maga külön
életét
Am .kir. honvédség protestánsainak messzelátó és tisztán iiéló ez idő szerinti püspöke
bölcsen felfogva a helyzetet, elejét vette a pro
testáns katona nyáj 'Ovábbi erkölcsi lerombolá
sának és képzeletbeni elszéledésének. Megszer
vezte a katonai gyülekezetekei, élükre egyházi
katonai alkalma/ottaka. neveztetett ki, az egész
élére pedig az ö oldala mellé egy főgondnokot
miként az. a polgári egyházi szervezetekben is
meg van.
Mosti tehát megkezdődhet az a munka,
mely végeredményben az erkölcsi és szellemi
erők kifejlesztését célozza a katonai hivatás szol
gálatában. Meg kell gondolnunk, hogy a ben
nünket hiánytalan gyűrűvel körülvett ellensé
geink számbeli túlerejével szemben, csak ak
kor tudunk felülkerekedni, ha nemcsak fizikailag
de lélekben, azaz erkölcsileg és szellemi'eg is
erősebbek vagyunk.
Ebben a nagy gondolatban kell a protestáns
telkeknek áthasonulniok. melyben az egyedüli
helyes alapot a vallás örökérvényű hitelvei nyújt
juk*
i
Ha a cél ismeretes, annak elérésére szol
gáló eszközöket is meg fogjuk találni, csak a/.
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a fontos, hogy legalább megfelelőn előkészített
anyagot kapjunk.
Krisztus Urunk anyaszentegyházával együtt
igy építhetjük fel romjaiból ezt az agyongyö
tört Magyar Hazát is és tehetjük szabaddá,
erőssé és nagygyá az idők végtelenségéig!
vitéz Raics Károly altábornagy.

Kérelem a misszió ügyében.
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N agy tiszteletű Szerkesztő Ur!
Lapunk f. évi első számában közölt alloká
ciójának hatása alatt teszem papírra gondola
taimat.
Luther társaságunk illusztris elnökének
megnyitó beszédében emlegetett »buzogány« ról
szól szintén, mint amely szolid és szeiid szer
szám az egyház építő munka intenzitásának fo
kozására alkalmas. Én e magyar — mert az —
beszédet evangéliomi áttételben akként fogal
mazom, hogy fegyelem alá kell vonni, be kell
szervezni a munkálkodó munkásokat és »kímélet
lenül és teljesen kihasználni«. Gyönyörű gondo
lat, hataírhas cél.
Csak hogy — bocsánat! — Ntüséged* is
benne leledzik abban a hibában, amelyet má
soknál megró, t. i. irja: »valahogyan megnyug
tat bennünket, ha sopánkodunk és panaszainkkal
igyekszünk magunkról minden felelősséget el
hárítani«. Igaz, hogy a mi egyházunkban nincs
minden munkabíró energia »kíméletlenül és tel
jesen« kihasználva; igaz, hogy többet sopánko
dunk, mint aktiv cselekvő készséggel előbbre
lépnénk; tehát ajánlok egy gondolatot megszivleiésül: gyűljenek össze a mi tollforgató embe
reink és szerveződjenek meg a mi egyetemes
sajtónk aktiv munkásaivá. Ne legyen a mi
egyetlen országos lapunk ügye csak tizenketted
rendű kérdés, melyre a sok egyéb »fontos«
ügy mellett (inkább »mögött«) nincs már lelki
erőtartalék, lendület és figyelem; hanem legyen
ez e g y e t l e n tárgyunk, amelyről beszélgetve
hozza el mindenki legjobb akaratát, legéletre
valóbb gondolatát.
A sajtónk tekintélye annak hatalma. Mi
helyt oda érkezünk, hogy lapunk szava súlyos,
mert súlyos egyéniségek szava, olvasni fogják
azok is, akik ma csak kritizálják; érdekük lesz
olvasni. Egy lapot csak addig lehet negligálni,
mig annak kevés a hatalma; de legott meghajlik
előtte mindenki, aki egyházunktól méltóságot,
díszt, előlülést nyert, ha mögötte felsorakozva
és beszervezve áll magyarhoni egyházunk va
lamennyi fórumi szóhoz jutott tényezője.
Elég erről ennyi szó is. Következzék a tett.
Üdv az »Evangélikusok Lapjá-nak!
Megbecsülő, elismerő kézszoritással:
Duszik Lajos
miskolci ujságiró-lelkész.
*

Mivel vizkereszt ünnepén bizonyára min
den templomban tartatott offertóriummal öszszekötött missziói istentisztelet, felkérem a lel
késztársakat szives intézkedésre, hogy az of
fertorium eredménye mielőbb beküldessék ma
gyarhoni ág. h. ev. misszióegyesületünk pénz
tárába, Ntü. Broschko G. A. esperes címére,
Budapest IV., Deák-tér 4. I.
Kívánatos azonban, hogy a hittérités ügyét
egyébként is ismertessük és híveink lelkére kös
sük. Azért igen kérem a kartársakat, hogy átél
folyamán egy vallásos estélyt is szenteljenek a
missziónak. Ez igen háladatos tárgy, amely iránt
a hívek mindenütt nagy érdeklődést mutatnak.
Ez alkalommal tagok is gyűjthetők misszióegytünk számára, akik alulírottnál jelentendok be.
Az évi tagsági dij (3 pengő) pedig s minden
egyéb missziói adomány is a fent megjelölt
pénztárba küldendő.
A háború által megszakított missziói munka
mindenfelé uj lendületet vett. A Lipcsei Mjiszszió hírnökei is visszatérhetnek immár úgy ke
letindiai, mint keletafrikai munkatereikre, hol
úgy a benszülött keresztyének, mint az üdv után
sóvárgó pogányok nagy örömmel fogadják őket.
Ezen munka fentartása és további kiépítése sok
áldozatot igényel. Mivel misszióegyesületünk
révén a Lipcsei Misszióval szerves összekötte
tésben állunk, hozzuk meg mi is buzgón áldo
zatunkat a Krisztus urunk által elrendelt miszszió érdekében. De pénzbeli áldozatunknak csak
akkor lesz igazi értéke, ha minden egyes fillért
imánkkal megszenteljük. Ne fáradjunk el s ne
restüljünk meg a misszióért való buzgó és hivő
könyörgésben. Had érezzék a távol idegenben
oly sok veszély és nélkülözés között működő
(A hozzám intézett nyílt levélben meg
hittérítő testvéreink ép úgy, mint a pogányok- pendített eszmét, egy sajtóügyi konferenciá
ból testvéreinkké lett keresztyének is, hogy nak összehívását, köszönettel üdvözlöm és
nemcsak pénzt áldozunk érdekükben, hanem annak megvalósítását szükségesnek tartom. A
hivő lélekkel imádkozunk is érettük: »Jöjjön el konferencia sikere azonban attól függ, hogy
lesznek-e megfelelő számban, akik ennek a
a Te országod!«
konferenciának megtartását annyira szüksé
Ágfalva.
gesnek látják, hogy egy Budapesten tartandó
Scholtz Ödön
sajtóértekezleten megjelennének. Megteszem
missz. egyes, elnök. tehát itt ennek a gondolatnak meg valósítására
az első lé p é st: kérem egyházunknak mind

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1926.

15.

azon tagjait, a k ik h a jla n d ó k egy fe b ru á r
h ó n a p b a n m e g ta rta n d ó b u d a p e s ti sn jtó k o n fe re n c lá n m e g je le n n i, s z ív e s k e d je n e k
a z t v elem folyó hó végéig tu d a tn i! Sze
mélyre szóló meghívók kibocsátását azért nem
vélem célszerűnek, m ert egyes ráterm ett egy
háztagok könnyen kim aradhatnának, ami az
ügynek feltétlenül kárára lenne. Szerkesztő.)

Halálozás. Szepesváraljai H a n d e l Vilmos,
a Selmecbányái magyar-német ev. egyház lel
késze, volt egyetemes egyházi főjegyző és volt
nagyhonti fővesperes, Selmec- és Bélabánya vá
ros díszpolgára, a Ferenc József-rend lovagja
stb. Selmecbányán december 25-én 86 éves ko
rában, lelkészkedésének 63-ik évében rövid szen
vedés után az Urban csendesen elhunyt. Te
metése december 27-én volt.

H Í R E K .

Salgótarján. A salgótarjáni gyülekezet a
másodfelügyelöi állásra Eisele Gusztáv acél
gyári főmérnököt választotta meg, akinek be
iktatása újév napján volt. Isten áldása legyen
uj munkakörén. Az ádventi harmadik estén dr.
Csengödy Lajos, a negyedik estén pedig báró
Podmaniczky Pál tartottak előadást. Dec. 13 16. napjain a nőegylet és a leányegylet a Vá
rosi Kaszinó nagytermében karácsonyi vásárt
rendezett, amely erkölcsileg és anyagilag kitű
nőién sikerült Az összjövedelem 11,250.000 K
volt, amelyből a tiszta hasznot a Fántyik Árpádné és Zelenka Fanny elnöknök vezetése
alatt működő egyesület özvegyek és árvák ka
rácsonyi megajándékozására fordította. A/
utolsó darabig eladott vásáriárgyakai mind ma
guk a leányok készítették. Dr. Csengödy Lajos
lelkészt a gyülekezet karácsonyra egv reverendá
val lepte meg, amelyet a karácson_vfa-ünnepélyen
Telmányi István gondnok meleg szavak kísére
tében nyújtott ái a lelkésznek.

A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.

Halálozás. Dr. Antal Géza ref. püspök
felesége, szül. ( )psoomer Adél szülőhazájában.
Hollandiában, elköltözött az élők sorából. Petőfi-forditásával, Madách Imre remekművének
holland nyelvre átültetésével nemzeti irodalmunk
kincseit ismertette meg a hollandokkal, s egyéb
ként is nagy szolgálatokat tett nemzetünknek a
holland-magyar barátság kiépítése s igazunknak
a külfölddel való elismertetése körül.
Lelkésziktatás, Kovács Mihályt január hó
3-án iktatta be a nagymórichida-árpasi gyüle
kezet lelkés/i hivatalaira Németh Károly es
peres.
Az esperes beiktató beszédének 1 Kor. 3,
P éter Sándor, a kismánvoki gyülekezet lel
5, a beiktatott lelkész beszédének Róm. 1, 15.
késze
december 23-án hosszú, súlyos szenveded
16. szolgált alapul. A szép ünnepélyen jelen
voltak Csemez István v. orsz. gyűl. képviselő, után, lelkészi működésének lo-ik évében elgazd. főtanácsos, az egyházmegye megválasz hun\ t_
tott felügyelője, Kovácsics Géza téti, Ihász
Ö nvizsgálat kérdések gyülekezeti tagok
László kisbabod lelkész, dr. üuóth Béla téti fel t
ügyelő. dr. Tóth Gyula főszoigabiró, Fömötör Szám ára. Hán\ istentiszteletet lehetett volna
Gyula r. kath. plébános, dr. Kovács János tö r • tavaly tartani, ha senki sem ment volna el a
/ I templomba, mikor én elmaradtam? A Gyámvényszéki bíró stb.
intézet, a Külmissziói Egyesület, a Luther-TárA soproni egvházközség a gvülekezet hősié / saság és a Luther-SzÖvétség, a Nóegylet és az
halottainak emlékét »a hősök harangja^ meg-* Ifjúsági Egylet mit végezhetne, ha mindenki
öntetéséve! akarja megörökíteni. A hősök nevelj annyit tenne érdekükben, mint én? Hány imát
bele lennének vésve a harangba.
ajánlottak volna fel az egyházért, ha mindenki
Eljegyzés. Polster Erna leánygimnáziinnijf annyiszor imádkozott volna, mint én? Hogyan
tanárnő (Nyiregyhá/a) és Lábossá Lajos va« nézne ki a gyülekezet ha minden tagja olyan
volna, mint én?
lástanár (Debrecen) jegyesek.
A National Lutheran Council (Amerika)
G yám intézet. Dr. Thébusz Gyula orvos, d r r
Thébusz Aladár kúriai biró és dr. Thébusz Ist karácsonykor 2000 dollár (140 millió korona)
ván ügyvéd édesatyjuknak, néhai Thébusz János adományt juttatott dr. Raffay Sándor püspök
lelkésznek emlékére gyámintezeti alapítvány kezéhez, egyházunk belmissziói intézményeinek
első részleteként három millió koronát az egye és a tervbe vett theológiai szemináriumnak cél
temes gyámintézet pénztárába befizettek. »Az jaira.
atyáknak ékességek a fiák és a fiáknak ékessé
Párisban az evang. magyar hitközség üngek az atyák.
nepies istentisztelet keretében avatta fel
a
A györegyházm egveI népiskolák tanulói MEFHosz párisi csoportjának zászlaját. Az is
közt n reform áció hetében rendezett gyám in tentisztelet Chovan lelkész tartotta. Resztvet
tézeti gyűjtés 1,635.8.V| koronái eredinénve tek az istentiszteleten báró Korányi Frigyes kö
vet és a követség tagjai is.
zeti.
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Szeged. A gyermekek karácsonyfa ütni ép
ségé december 23-ikán zajlott le. Kiss Ferenc
felügyelő megnyitóján és Tátrai Károly lelkész
imádságán kívül a Vasárnapi Iskola gyermekei
énekeltek. Verseket szavaltak a következők: Kutinyi Anna, Lézinger József, Czeglédy Ilona,
Bankov Mária, Scholler Aranka. Karácsony c.
elbeszélést előadták: Győrffy Erzsébet, Eltscher
Andor, Szalai Erzsébet, Lacza Ilona és György,
Papp József, Petró Gyula, Pénzes Mihály, Six
Ilona és Zocskár Piroska. Párbeszédet mondot
tak el Rick Sárika és Henriette. Az ünnepség
után 17 gyermek uj cipőt, 23 gyermek uj ruhát,
és 100 gyermek felekezeti különbség nélkül
könyvek és bibliák kíséretében süteménycsoma
got kapott. A rendezés fáradságos munkájáért
teljes elismerés illeti Réthy Mária vasárnapi is
kolavezetőt és Országh József kántortanitót. A
szeretet ünnepének alkalmából az egyház 34 ev.
rabnak 1—1 kg. kenyeret és negyed kiló sza
lonnát adományozott. Megajándékozta *a sze
gényház, kórház, vakok intézete^ állami menhely
ev. tagjait, valamint 10 szegényt is. 20 millió
korona pénzt és öt millió korona értékű élelmi
szert adtak össze az áldozatkész hívek a kará
csonyi segélyezés céljaira. Az egyház másik
nagy eseménye az Egyházi Évkönyv megjele
nése az uj év napján. Ez az Évkönyv 56 olda
lon rámutat a szegedi evangélikusok életére, kö
vetésre méltó buzgóságára.

1 1 1 . oszt. elemisita unokámhoz németül is
beszélő evang. tanítót keresek. Fizetésié laká
son és ellátáson kívül megegyezés szerint. Je
lentkezést okmányok melléklésével kérek Alsókázsmárkra (Abauj T. vm.) Platthy Mihály
földbirtokos címre.

Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

XVII. kiadása megjelent, békebeli minőségű fehér papíron:
Fekete félvászonkötés..........................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés v . . . . . .
70.000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház! irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.

Magyar Keresztyének Naptára
b ib lia i le s z a k ltó s tö m b n a p tá r
Szerkesztette: Báró Podmaniczky Pál.
A naptár ára 28.000 korona. Viszonteladók 25í>/»
kedvezményt kapnak.

Minden napra ad egy-egy bibliai elmélke
dést, amelyet egyházi Íróink legjobbjai írtak. A
bibliai elmélkedéshez minden nap egy érdekes
történetke van fűzve, amely annak a napnak bib
liai igéjét egy az életből vagy az egyháztörté
netből, vagy a magyar történelemből vett pél
dával világítja meg.
A naptár tömbje szinpompás hátlapra van
erősítve, amely ékessége a ház falának. A hát
lap kétféle kiadásban kapható. Az egyik a ko
pogtató Ur Jézust, a másik egy háziáhitatot
tartó magyar földműves családot ábrázol. A
megrendelésnél megjelölendő, hogy ki milyen
képet óhajt. A naptár megrendelhető a

Luther T á r sa sig Könyvkereskedésében
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51.
Vagy pedig a kiadónál:

Bethánia-könyvkereskedése Budapest Vili.
Gyulai Pál-utea 9.
Nyomatott

t

Dr. Raflay Sándor

„IM A K Ö N Y V “
Kétféle alakban, igen szép kötésekben r
Kis a la k :
Fekete félvószonkötés.............................. 56.000 K
63.000 „
Fekete egészvászonkötés..........................
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
tokban............................................. 140.000 ,,
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban................... 196.00C^„
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n .......................... 224.000 „
Nagy alak : (szines keretnyomással)
Fekete fél vászonkötés..............................
70.000
Fekete egészvászonkötés..........................
77.000
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, to k b a n .................................. 168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban................... 224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • ................... 252.000
Kívánatra bizományba is szállítjuk.

K
„
„
„
„
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KÚKfll L I I O S könyvkereskedése
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3.

GYŐRI HÍRLAP nyomda vállalat a
Győr, Baross-ut 36.
Telefon 239

■
■
■
■

Ízléses kivitelbe»
Jutányos árakér*
készít mindenféle
nyomtatványok«»

Győri Hírlap nyomdai utUntéxat <yor«*»jtíjáo Gyflr, Barr,i*-ut 36 ízöai. — Telefon 239 — 5074.
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tyénségét, ha még mi magunk sem tartottuk
érdemesnek próbát tenni vele?
Az evangéliom tanításának az életben való
alkalmazása és gyakorlata sohase könnyű.
Nem könnyű a magad családi életében, nem
könnyű a magad gyülekezetében, még nehe
zebb a faludban, városodban, nemzetednek köz
életében. Ebben a világban a nemzeteket ősi
tradíciók, nyelvi és vallási különbségek választ
ják el egymástól. A nemzetközi életben tehát
még több nehézséggel jár az evangéliom taní
tásának gyakorlati megvalósitása. Ezeket a ne
hézségeket szólamokkal, ideolögläkika’, körmön
font diplomáciai jegyzékekkel és paktumokkal
nem lehet kiküszöbölni. Ide nagy hit, munkás
szeretet, és törhetetlen remény kívántatik. Ide
olyan átfogó és mélyreható motívumok kelle
nek, amelyeket csak a vallás tud szolgáltatni.
És az evangéliom áll be úttörőnek és utegyengetőnek. Tagadhatatlan, hogy az evangé
liom kovásza, sokszor titokzatos utakon és mó
dokon, sokszor olyan táborokban, ahol nem vár
tuk volna, hathatósan működik. Esetleg nem
a jeruzsálemi Heródes palotában, nem a főpa
pok és írástudók között, hanem a bethlehemi is
tállóban, a napkeleti bölcseknél, vagy a pászto
rokban. A mi nemzedékünk annyit szenvedett,
hogy nem csoda, ha a szenvedők sóvárogva
várják a gazság kiirtását. Hogy a nagy gyomlálás miként fog végbemenni, az attól függ,
hogy a népek vezetői hová akarják vezetni a
népeket: kies mezőkre jés csendes vizek mellé-e,
vagy vágóhidra. Továbbá attól, hogy a népek
felismerik-e a jó pásztor hangját, s meg tud
ják-e különböztetni a béresnek hangjától, aki
nek nem tulajdonai a juhok, aki nem törődik a
juhokkal.
A! békére épen úgy fel kell készülni, mint
a háborúra. A nagy tudósok hiába akarják gaz
dagítani az életet, ha nagy ür tátong közöttük
és a nép között. A jóakaratu sziveknek, minden
törekvése hiábavaló, ha a nép nem érti meg
és nem becsüli meg őket. Minden nemzetközi
szerződés, minden katonai programm, minden
háborús terv, és minden társadalmi rend mö
gött ott van mint állandó tényező a népakarat.
A világháború a népeknek háborús akarata nél
kül nem volt volna lehetséges. Egy jobb világ
rend csak úgy lesz lehetséges, ha a népek egy
másnak jóakarói lesznek, ha hajlandók szolgá
latába állani annak a gondolatnak, hogy a világ
ban meg kell építeni a békesség országát. Is

tennek akarata kegyelmes és jó. ö a békének
Istene.
/
A stockholmi műnek egyik irányban való
folytatása az lesz, ha az egyházak tani tó és ne
velő működést folytatnak abban az irányban,
amely előkészíti Isten országának eljövetelét a
földre, amikor megvalósul Istennek jó és ke
gyelmes akarata. Készítsük elő a lelkeket az
Isten békességének befogadására. Próbáljuk ki
őszintén és hátsó gondolat nélkül az evangéliomot!

Üdvözlő beszédek.
— Tartotta Ziermann Lajos egyetemes gyámintézetí
e. elnök, a Gusztáv Adolf-egylet giesseni gyűlésén. —

Mélyen tisztelt ünneplő Gyülekezet! Szere
tett testvérek! Hálás köszönetét mondok aGustáv Adolf-egylet Főtisztelendő és Méltóságos
elnökségének, hogy ez alkalommal is meghívta
a magyarhoni egyetemes evangélikus egyházi
gyámintézetet, a magyar Gusztáv Adolf-egyhtet
rendes évi közgyűlésére. Ezen meghívás követ
keztében gyámintézetünk s hazai egyházunk
képviseletében újból eljöhettem a reformáció
szülőföldjére, Luther népéhez. Valahányszor ide
jövök, mindig olyanforma gondolat járja át lelkemet, mint amilyen a magyar költő Petőfi lel
két járta át akkor, amikor hazafelé ment, amikor
— mint ő mondja —
»Egész utón haza felé
Azon gondolkodám,
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám.
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?«
" S azután igy folytatja s igy fejezi be szép
versét:
S a kis szobába toppanék
Röpült felém anyám „..
S én csüggtem ajkán.... szótlanul...
Mint a gyümölcs a fán«.
Igen, amikor megint itt állok a reformáció
szülőföldjén, abban az országban, Hessenben,
mely először csatlakozott nyíltan és határozot
tan a reformációhoz, amikor itt állok a nagy
Luther gazdag örökösei előtt, amikor én, aki
egész életén át mindig a más valláson levők
nek nagy tömegét látja maga előtt hite cse
lédjeinek kis serege mellett — egyszerre hitem
cselédjeiből látok nagy sereget, most — mon
dom — úgy érzem magamat, m inta hazaérkezett
gyermek otthon, a családi körben, szent kará
csonyestéjén. A magam részéről most legjobb
szeretnék hallgatni, vagy pedig egy meleg kézszorítással s néhány titkon elsírt könnyel külde
tésemet elvégezni.
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De mégis, nekem szólnom kell.
Kedves Testvérek! Néhány héttel ezelőtt
Csonka Magyarországnak egyik déli vármegyé
jében, Somogybán, a Dráva partján voltam.
Olyan az a vidék, mintha az Isten kertje
volna. Gyönyörű szép erdőket s nagy kiterje
désű mezőket lát ott az ember. Ez utóbbiakon
a tengeri olv magasra nőtt, hogy a legmaga
sabb ember sem látszik ki belőle. A kert fái
s a domboldal szölóvesszói alig bírják hordani
Istennek áldását, a sok körtét és almát, szilvát és
szólót. Igen ott — a német közmondás szerint
- Isten pihent meg az erdő minden egyes
fája és a hegyoldal minden egyes szőlőtőkéje
alatt Ezt a gazdag vidék# a Dráva folyó ön
tözi, az a folyó, amely évszázadokon át egy
forma szeretettel megitaita és megtermékenyí
tette az egy hazához tartozó szomszédok, ba
rátok és testvérek szántóiát, halait pedig gaz
dagon osztotta szét jobb es balkéz felé és az u.
n. uszómalmokat egyforma erővel hajtotta in
nen cs tulnan.
De Trianon óta ellenségünk lett ez a fo
lyó is. Ma a jugoszlávok parancsolnak ennek
a folyónak. S ezek ott sarkantvukat, támadó
sarkantyúkat épitenek a horvát határ mentén és
kényszerítik a vizet, hogy uj medret vájjon ma
gának és hogy a magyar partot éjjel és nappal
alámossa és aláássa és a magyar földet észre
vétlenül apró darabokban elsodorja és a túlsó
parton, az idegenné lett országban rakja le.
Ettől a szomorú látománytó! azóia nem tu
dok megszabadulni, mert ez a kép az egész Ma
gyarországnak sorsát ábrázolja. Amit a jugos/lávok cselekesznek a Drávánál, azt megcselek
szik más-más formában többi ellenségeink is,
akik bizony — csak hatalmukban állna — szí
vesebben osztanák fel Csonka-Magyarországot
ma, mint holnap.
És ami a hazával történik, az történik a
magyar evangélikus egyházzal is. Az is erősen
megcsonkult, összezsugorodott 236 anyagyüle
kezetre, körülbelül 440.000 lélekre. Csonkamagyarországnak erre a legkisebb keresztyén egy
házára nagy mohósággal vetik rá magukat a
népesebb felekezetek és a szekták és boldogok,
ha itt is, amott egy-egy lelket elszakíthatnak
tőlünk.
Ennek megakadályozására, hogy' az előbbi
képnél maradjunk, védösarkantyukat kell építe
nünk, templomokat emelni, leíkészi állásokat
szervezni ott, ahol szétszóródott a nyáj, ahol
pásztor híján élnek a juhok, azután iskolákat
alapítani, vagy legalább is intemátusokat léte
síteni s ezekben összegyűjteni a katholikus is
kolába járó evangélikus gyermekeinket, akik
erősen ki vannak téve a térítés veszedelmének.
Törekednünk kell arra is, hogy lelkészeink és
tanítóink a lehető legjobb kiképeztetésben ré
szesüljenek és hogy' a helyes irányban vezetett
Theológiai Otthon és Tanitóképezdei internátusból kötelességtudó, lelkiismeretes munkások
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kerüljenek ki. Elengedhetetlenül szükséges, hogy
a sajtóra különös figyelemmel legyünk. A ma
gyarországi evangélikusok kis seregének olyan
könyveket és lapokat kell kezébe adni, amelyek
ből a tiszta evangélikus lélek sugárzik ki és ame
lyek az evangélikus öntudatot, felébresztik és a /
evangélikus önérztetet megerősítik és megtar
tani segítik.
Ebben a nehéz mentőmunkában a G. A. e.
inindezideig hathatósan támogatott bennünket
és ezért a segítségért, leghálásabb szívvel mon
dok köszönetét, hisz épen ezért küldöti ide ma
gyarországi egyházam és gyám intézetem, és a
midőn ezt teszem, egyúttal kérem a Főt. és Mélt.
G. A. egyletet, valamennyi föegyletet és némeíországi testvért, hogy a jövendőben sem feled
kezzenek meg rólunk. Bizton hiszem, hogy a mi
hazai egyházunk, amelyben magyarok ném tek
és tótok testvéri szeretetben élnek, a G. A. e.
erkölcsi és anyagi segítségére nem méltatlan.
A magyar ev. egyházban és ezt különösképen
akarom hangsúlyozni, az esetleges rossz infor
mációkkal szemben, a németek te.ies szabadsá
got élveznek és ők ezzel a szabadsággal élnek
is. Az én gyülekezetemben például, amelynek
hívei magyar és németnyelvű polgárok, vasár
naponként két német és egy magyar istentiszte
let szolgálja a lelkek épülését, a hétköznapi is
tentiszteletek pedig mindig német nyelven tar
tatnak. Népiskoláinkban gyermekeinket anya
nyelvűknek m egfelelőig, a németeket németül,
a magyarokat magyarul oktatják. A mi egy
házunk méltó az önök támogatására. Itt a ke
zemben tartom egyik vallásos néplapunk leg
utóbbi számát, amely az állam részéről összeállittato.t szára/ statisztikát közöl. Ennek a sta
tisztikának adataiból látjuk, hogy ami az iskoláz
tatást, kultúra , vallásérkö.'csi életet illeti, az cv.
luth. keresztyének még mindig vezetnek a rni
hazánkban. Ezt az elsőséget továbbra is meg
akarjuk tartani. Mi továbbra is fénytadó vilá
gosság és romlástól megóvó só akarunk lenni
a mi hazánkban. De ehhez szükséges, hogy az
erősebb segítse a gyengéket. Kérve kérem te
hát, hogy a németországi főiskolák, mint a múlt
ban, úgy a jövőben is nyitva álljanak gyerme
keink előtt cs hogy a G. A. e. segítse elő fiaink
itt tartózkodását tőle telhetőleg anyagilag is,
miután régi szép stipendiumaink ugyszólva tel
jesen elértéktelenedtek. A/ evangéliom szelle
mét hordozó ió német könyvek, amelyek ma olt
vannak a legkisebb magyar falu parochiáinak
könyvespolcán is, hadd jöjjenek továbbra is át
a mi határainkon. Ám az anyagi segítség mel
lett, amelyet a G. A. e. oly készségesen nyújt
felénk, kérünk még va’amit, érettünk könyörgő
imádságot, önök imádkozzanak a küzködő ma
gyarországi evangélikusokért, mi pedig könyörgünk a nem kevésbé küzködő nemet testvére
kért. »S van Isten a mennyországban, nem imád
kozunk hiába«.
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Symbolumok.
Ha a keresztyén egyház-felekezetek symbolumait vizsgálat tárgyává tesszük, többrend
beli, a tapasztalati élet által is megerősített ered
ményre jutunk.
Előre kívánom bocsátani, hogy az összes
keresztyén egyház-felekezetek symbo urnái em
beri értelem és emberi küzdelem termékei s
mint ilyenek a tudományos vizsgálódás szabad
ságánál fogva akár történeti, akár a bennük
kifejezett igazság szempontjából vizsgálat és
kritika tárgyát képezhetik. A »keresztyén egyház-felekezet« nevet szándékosan használom,
mert maga az ecclesia ca 'holi ca«, a »keresztyén
egyetemes egyház« az idők folyamán részekre
szakadt s a maga eredeti, egységes mivoltában
nincs meg.
A keresztyén egyház-felekezetek symbolumai a bennük kifejezett hitigazságok szem
pontjából két nagy csoportra oszthatók. Az
egyik csoport az Isten Igéjében foglalt örök
érvényű hitigazságók rövid, tömör, világos fog
lalatja. Ilyen symbolum az Apostolicum, a Nicaeanum. A másik csoport az Isten Igéjében
foglalt örök érvényű hitigazságok egyéni, kor
szerű magyarázata. E csoportba sorolható a
kér. egyházfelekezetek különböző tanítása p. o.
a szentségekről, tisztitó tűzről stb.
A Szent Iratokban foglalt hitigazságok örökérvényüek s meg nem dönthetők. Ez alapon
örökérvényüek az I. csoportba tartozó symbolumók is. A második csoportba tartozó symbo
lumok által rögzített tanítás subjectiv s abban
nemcsak a magyarázó egyén s az illető kor iheológiai szelleme, iránya, fejlettsége tükröződik
vissza, hanem az egyes kér. egyház-felekezetek
hatalmi törekvése is. Innen a mi symbolkus
iratainkban a »damnantur« s a sokkal agressivebb Tridentinumban az »anatéma esto« kife
jezés, mely az Egyház fejének és alapítójának
szeUemével, lelkületével sehogy sem egyezik.
A symbo'um a lelkiismeretit csak annyiban
kötheti, amennyiben az Isten Igéjében foglalt
hitigazságokat tökéletesen fedi.
A symbolumok második csoportiának fel
adata valamely keresztyén egyház felekezet val
lásos, hitbe i meggyőződését rögzíteni más kér.
egyház-fe’ekezet vallásos, hitbeli meggyőződé
sével, esetleg a sectariusok, vagy egyéb taní
tásokkal szemben. S mert a meggyőződés min
denkiben a bizonyosság erejével hat: minden
keresztyén egyház felekezet a maga symbolumait tartja egyedül tökéleteseknek s üdvözí
tőknek.
A symbolumok eme természetüknél fogva
az egyházi élet terén részben összetartó, rész
ben elkülönítő szerepet töltenek be. A nemze
tiség, nyelv, kor, társadalmi állás á’tal elkülöní
tett tagokat a »felekezet« korlátjain belül egy
egésszé tömörítik. így képződnek a különféle
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vallásos közösségek, »egyház-felekezetek«. Ez
összetartó közösség azonban nem képez min
dig szerves, a belső meggyőződés ereje által
is megszentelt egészet. Valamely egyházfelekezethez való tartozandóság, különösen napjaink
ban inkább csak névleg, külső formalizmus —
akár a mi egyházunkban, akár a római katholikusoknál, akár a reformátusoknál. E tünet kü
lönösen gondolkodó, művelt körökben is álta
lános s egyedüli oka, hogy nem tudják lelkiis
meretűkkel összeegyeztetni az egyes symbolumokban fixirozott hitigazságok egyéni magya
rázatait. Egy példa az életből. Ismerek egy ki
váló főgimnáziumi tanárt. Nekem is kedves
tanárom volt s emlékét hálás szívvel őrzöm.
Régen elhangzott szavai még ma is fülemben
csengenek: Ő jó lutheránusnak tartja magát —
de Luther urvacsorai tanát nem képes elfogadni.
S vájjon hány katholikus esküszik a »Tridentinumra?« Régi avult korok egyéni meggyőződése
ma az igazság erejével hatni nem tud!
A második csoportba tartozó symbolumoknak azonban szétválasztó, bontó hatásuk is van.
Határt vonnak felekezet és fe'ekezeí, ember és
ember közé. E symbolumok az egyetemes ke
resztyén egyházon, az »ecclesia catholica«-n be
lül particularismust szü’nek s egyedü i előidé
zői, okai annak, hogy a Jézus Krisztus anyaszeníegyháza számtalan részre szakadt és ma
se tanítás, se szervezet szempontjából egysé
ges, egyetemes kér. anyaszentegyházról be
szélni nem lehet. A Krisztus anyaszentegyháza
emberi versengés következtében részekre sza
kadt s az eredeti ideáltól többé-kevésbbé, a pro
testáns egyházakat sem véve ki: valamennyi el
távolodott.
Az üdvösség elnyerése szempontjából a
symbolumoknak általában csak relative s csakis
annyiban lehet érlékük, amennyiben az egyes
örökérvényű hitigazságokat könnyebben megérthetőlkké teszik, magyarázzák. A második cso
portba tartozó symbolumok azonban az üdvös
ség alapját semmiféleképen nem alkothatják
azoknak egyéni, nagyon is emberi színezetük
miatt. Azt mondja Istennek Igéje: »Kegyelem
ből tartattatok meg hit által«. És ismét: »A ki
mindvégig megáll, megtartatik« stb. Ha e sym
bolumok az üdvösség elnyerésének lényeges
alkotó részét képeznék, akkor sem Ábrahám,
sem Dávid, de még az apostolok sem üdvözülhetnének, de sőt senki, aki .a symbolumok al
kotása előtti időben élt, vagy, aki a symbolumokat nem ismeri. Azért e symbolumoknak az
üdvösség szempontjából nagy értéket tulajdo
nítani nem szabad. És tévednek azok a keresz
tyének, akik azt állítják, hogy üdvözülni csakis
a saját egyházuk tanítása szerint lehet, a mint
hogy tévedett az a róm. kath. plébános, aki a
templomába érkező evangélikus hiveket ezzel
utasította ki: »A katholikus menyország már tele
van, eretnekek számára nincs hely!« Mit mond
az írás? - Isten nem személyválogató, hanem
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minden nemzetben kedves ö előtte, aki öt féli
és igazságot cselekszik*. (Act. 10S4 - 8S.)
Luthernek és reformátor társainak végtelen
érdeméül kell betudnunk, hogy a Krisztus ál
tal alapított egyetemes jellegű kér. egyházat
sok olyan symbolumtól, tévtantól szabadítot
ták meg, amiket az örökérvényű Isten Ige örök
igazságaival össze egyeztetni nem tudtak. De
az egyetlen, egyetemes kér. egyház reformatióját a végső coasequentiáig nem vitték. Symbo
lumokat alkottak ők is. Örökérvényű, tehái vál
toztatást nun tűrő isteni igazságokat magya
ráztak ők is - urvacsorai tan, praedestinatio
stb., a miáltal ők is a régi hibába estek s moz
galmuk újabb particularizmust szült az egyet,
kér. egyházon belül s a/t újabb részekre szag
gatták. Felekezeteket alkoi.ak a symbo ismus ál
tal, holott az egyházból egy gyökeres reformálió
által a felekezeti ve'leitásokat íz üdvösség alap
jait képező hitigazságok tanilásj terén ki kellett
volna küszöbölniük s az egyház egységét viszszaállitani. Azért az ideák, amely felé töreked
nünk kell ez: az emberiséget visszavezetni az
örökirányu Isten ige alapjaira, a Jézus által ala
pított egyetlen egyetemes kér. egvház kebelébe.
Hol symbolumok kér. ember cs kér. ember kö
zött különbséget nem tesznek, hol az élő hit
symbolumok nélkül, egyedül az Igéből táplál
kozik. Mert ez a fő: az Ur Jézus Krisztus!
Mert sem a pápa, sem Luther, sem Kálvin, sem
semmiféle emberi név nen üdvözít, hanem a
Krisztus érdemeiért az Isten atyai kegyelme. Az
Ige symbolumokat nem ismer, azokat tőlünk
nem is követeli. Miért tehát a le'kísm eretet ter
helni tanításokkal, melyek egyéni meggyőződés
ből fakadva, tiszteletre méltó okokból, de mégis
csak egyéni meggyőződést fejeznek ki! Isten
előtt pedig nincs se róm. kath., se lutheránus,
se református, se sziták nincsenek, hanem van
hivő és van hitetlen ember! A felekezetek a
symbolumok alapján nem isteni, hanem emberi
alkotások!
A symbolumok teljesen objectiv vizsgálata
ide vezet: Az egyház reformátiójának nagy
müve nincs befejezve. Befejezést nyer, ha a
különféle egyház-telekezetek az alapjukat képező
egyéni jellegű svmbolumaikat feladják s a Jé
zus tanításának alapjára helyezkednek. Am a
külső formalismus, istentiszteleti rend, szerve
zet tartsa meg egyéni sajátos vonásait! A fe
lekezeti súrlódások, a f ‘lekezeli versengések és
gyülölségek, embertelen felekezeti üldözések
egyetlen kutforrása: a Symbolismus. Jézus
pedig: Az egy nyáj és egv pásztora elve dia
dalra jutásának munkálását kívánja tőlünk. Mert
az Ur nem symbolumokat hozott az Égből e
földre, hanem egyetemes szeretetet s általa
egyetemes békét!
Mayer Pál
ev. lelkész.
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Evangélikus sajlúkonlerencia.
Megint arról van szó, hogy az evangélikus
egyház a maga erkölcsi értékeit belevigye a
nemzeti életbe, még pedig a sajtó révén, lehe
tőleg napisajtóval. Konferencia készül február
hónapra, nem tudom hányán vesznek benne
reszt, de hogy csupa jószandéku ember, az bi
zonyos.
Ehhez a kérdéshez egypár igen tárgyila
gos megjegyzést akarok mondani.
Akik ma napilapot terveinek, gondolják
meg a következőket: A budapesti hpok szinte
kivétel nélkül nem élnek a maguk jövödelmcbóL Amelyiknek nyomdája van, abból él, hogy
a nála nyomtatott munkákra rója a deficitet,
sok más lapot kividről támogatnak havi 2 —5
milliárd korona erejéig. Ennek a helyzetnek a
magyarázata egyszerű: Ma Budapesten több
nagy lap van, mint béke idején. így azok a la
pok, amelyek béke idején az előfizetőkből és
főleg a hirdetésekből megéltek, most, hogy az
előfizető és olvasó közönség nyolcvan száza
léka elveszett, ina már nem juthatnak ehhez a
jövedelemhez. Pártlapok pedig sohase tudtak
segítség nélkül megélni. Nemcsak nálunk van
ez igy. Párisban a Le Petit Journal cimü pártonkivü'i riport-újság háromszázezer példány
ban jelenik meg, mig a legnagyobb pártlap, a
üatilois csak tízezer példányban.
A napilap tehát a/t jelenti, hogy évi öiven milliárd fedezetről kell gondoskodni kéthárom-esztendőre, amig meggyökeresedik az uj
lap, megváltoznak a viszonyok és a jelenlegi
lapoknak háromnegyed része jobblétre szen
déiül.
De miért akarunk már tetőt rakni az épü
letre, mikor még az alapozással sem vagyunk
készen? Van nekünk eg\általában k ö z ö n s é 
g ü n k egv evangélikus napilap számára? Van
nak politikailag, zsurnalis/tikailag, theológiailag kellően isko!ázott zsurnalisztáink? Mert
azért, hogy valaki evangélikus és iró, még nem
feltétlenül alkalmas arra, hogy egv ilyen cél
zatú ujság lelke lehessen.
A katholikus politikai, társadalmi és zsur
nalisztikái szervezkedés már több, mint har
minc éves. Láttam, hogyan fogta iskolába né
hány vezető ember azokat, akik azóta kinőttek
az inas iskolából és szerkesztők, miniszterek,
társadalmi mozgalmak vezérei lettek. Mert erős
szervezkedést csak kitartó és sokszor hosszu
munkával lehet megteremteni.
Nekünk is el kell kezdeni a szervezkedést
és a jövő embereinek nevelését. Mért akarunk
napilapot, mikor egyáltalán nincsen gyermek
irodalmunk? Pedig évenkint 5 -10 jó kis köny
vet el tudnának fogyasztani elemi iskoláink.
Nincsen ifjúsági irodalmunk, mely történelmi
és társadalmi kérdésekben megmutatná a ser
dülő magyaroknak az evangéliom vezető esz
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méit. Igenis, minden magyarnak, mert én az
evangélikus egyházias irányú irodalmat is olyan
nak gondolom, hogy annak olvasása minden
magyar ember épülésére szolgál.
Azt hiszem, hogy a sajtóértekezlet mégse
hiábavaló. Egyszer már el kell kezdeni ezen a
téren a szervezkedést. Aki nyitott szemmel jár
az emberek között, szomorúan látja, hogy meny
nyire tehetetlenek és védtelenek vagyunk mi,
evangélikusok. Ki vagyunk szolgáltatva min
denféle támadásnak, mert senkisem tekint ben
nünket veszedelmesnek és erősnek. A közélet
küzdelmeiben nem az a fontos, hogy valamely
támadást megfelelően visszaverjünk, hanem
hogy ilyen támadás meg se induljon.
Olyanformán gondolom a dolgot, hogy egy
evangélikus sajtószövetséget kellene szervezni,
amelynek tagjai lennének az egész országban.
A tagsági dij legyen igen kevés, de,arra kötelez
nénk minden tagot, hogy vagy a »Harangszót«-t,
vagy az »Evangélikusok Lapjá«-t járassa, mert
ezekben a lapokban jelennének meg ezt a saj
tószövetséget érdeklő közlemények. Ha pél
dául valamelyik napilap az evangélikusokkal
szemben rosszakaratú cikket közöl, ezt a saj
tószövetség tagjainak tudomására hozzák. Ha
valamely fontos egyházi eseményről tudósítást
küldenek be a lapoknak és valamelyik lap nem
közli, tudomására kell hozni a sajtószövetség
tagjainak. Nem egyszer jelennek meg sorok kö
zött alattomos támadások, amikre jó rámutatni.
Lehet aztán olyan eset is, amikor a sajtószövet
ség tagjait körlevélben szólítják föl, hogy va
lamelyik lap járatását szüntesse be. Mert, hogy
a sajtószövetség tagjai milyen lapot járatnak,
arról pontos kimutatással kell bírni és szükség
esetén ezt egyik vagy másik lapnak be is lehet
mutatni, ha valamely egyházunkat érdeklő cikk
közléséről van szó.
Ez az a néhány ötlet, aminek megvalósí
tását ma lehetőnek vélem, sőt szükségesnek
is. Mert, hogy csak egy-egy hívünk bátorságá
tól és becsületétől függjön a sorsunk, mint leg
utóbb, amikor egyházunkat törvényen kívül he
lyezte egy bírói Ítélet, ezt tovább tűrni alig
lehet. Ha pedig tovább türjük, megérdemel
jük azt, ami velünk történik. Hamvas József.
*
(Kiváló írónk cikkéhez megjegyzem, hogy
a február havára tervezett evangélikus sajtóértekezleten, bár magától értetődőleg felvetőd
hetik — e g y e b e k k ö z t — az evangélikus
napilap gondolata is, ennek a gondolatnak meg
valósítása annyira lehetetlen, legalább jelen
leg, és a közel jövőben, hogy annak behatóbb
tárgyalása és megvitátása mellőzhető lesz. Az
értekezletnek semmi esetre sem lehet a napilap
kiadása a vezértémája, s n em is a n n a k az
ötletéből szükséges annak megtar
t á s a . Szerkesztő.)
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Keresztyén önszeretet, mely nem
egoizmus.
Hogy a keresztyénség a szeretet vallása,
azt főleg a karácsonyi ünnepkör domborítja ki.
A szeretet rendszerint az Isten és felebarátiszeretet látószögéből nyer meg vi’ági ást, noha
a szeretetnek, mint keresztyén önszeretetnek
vizsgálata és méltatása is gyümölcsöző. A sze
retet örökkévalóságából következik annak szá
munkra, időben élő emberek számára való mistikus jellege, melyet semmiféle tapasztalat fel
oldani nem tud. Ezért a szeretetről soha nem
tudhatunk eleget, noha szerétéiből és szeretetben élünk.
Önszeretet? Nem ellenmondás e szó maga?
Nem úgy hangzik-e ez, mint »önzés, szeretetnélküliség, egoizmus«? Nem! (Nicht Eigen
liebe, sondern »Selbstliebe«.) Az önszeretet is
krisztusi parancsolat. »Szeresd felebarátodat,
mint tenmagadat!« Az önszeretet az ismerete
sebb (eredeti természetünkben), a felebaráti
szeretet a kevésbé ismeretes. Ez azt jelenti,
hogy az önszeretettel kezdődik a felebaráti
szeretet. Ennek az önszeretetnek ellensarki té
nye: az egoizmus.
Mi az egoizmussal szemben a keresztyén
önszeretet az egyén és nemzet életében?
Egyénileg az önszeretet nem más, mint a
bennem lévő lefátyolozott örökkévalóságnak
megsejtése, megérzése. A belém fektetett, rám
pazarolt isteni gondolat áhitatos felismerése,
örömteli (de nem öntelt) igenlése. Itt a kapocs
az Istenszeretettel! Megváltottságomnál fogva
önmagam megbecsülése. Az önszeretet biztosítja
a jobbik én, az »ideális én« életalakitó erőinek
szabad érvényesülését. Az önszeretet nem álla
pot, hanem folyamat: önmagam kiművelése és
kidolgozása. Ennek legfontosabb eszköze az
ima. (Nem a terméketlen kontempláció.) Csak
ha önmagamat keresem és megtalálom, fogom
tudni az utat, mely másikhoz vezet. így a he
lyes önszeretet involválja a felebaráti szeretetet. Az önszeretet primär megnyilvánulása az
önbirálat, az öngyülölet. (A bünbánat profán
megnevezései.) Csak ebből nőhet ki az igazi
önszeretet. Jaj annak az önszeretetnek, mely
nem igy kezdődik! Ez feltartóztathatlanul egoiz
musba csap.
De mi az egoizmus? Tapasztalati énem szeretete. A bennem lévő dekadensnek, rossz
nak és mindannak, ami ezt kívülről szolgálni
alkalmas, konok akarása. Az egoista nemcsak
enged a lefelé huzó tömegerőknek, hanem
egyéni, bűnös akarati aktivitásával azokat a
maga részéről is növeli.
Az egyéni ön szeretetnek és egoizmusnak
hatványozott megnyilvánulásai a nemzeti önszeretet és nemzeti egoizmus.
Hazánk, népünk ma fokozott mértékben
rászorul a helyes nemzeti Önszeretetre. A nem-

wti önszeretet nem mondja: népünkben inét
semmi jó sincsen, rászolgált sorsára, nem ér
demel kíméletet, kár érte minden mentő kísér
let, hanem, noha önostorozással kezdi, mégis
éles szemével (a szeretet szemével) meglátja a
lelkek mélyében eltemetett, de feltámadni kí
vánkozó- kharizmákat, amely elevenné válni
akaró kincseket az isteni gondviselés oda rakta
népünk bölcsőjébe. A valódi nemzeti önszere
tet, mely egyfelől Isten iránti gyermeki hálával
tölt el, másfelől idegen nemzetek istenadta kharizmáinak kisebbítéstől ment megértésévé és
megbecsülésévé válik, lelki nemességünk, belső
aristokráciánk záloga.
Viszont nincs rútabb a mai. Európaszerte
dühöngő nemzeti egoizmusnál. Amint a inammonizmus nemcsak a gazdagok, hanem a sze
gények bűne is lehet úgy nemcsak a győző,
hanem a legyőzött népek lelkivilágában is lap
panghatnak a nemzeti egoizmus szik r á , melyek
az első kedvező alkalomra lángra gyulnak. Mi
a nemzeti egoizmus? Saját faji jellegünknek
más fajokra való ha törik, ha szakad ráerőszakolása« vagy- kicsinyes egyéni érdekből vagy
tehetetlenségből a tényleges, de tűrhetetlen vi
szonyokkal való külső és belső szolgai meg
alkuvás.
A helyes önszeretet, akár egyéni, akár nem
zeti fokon, az Isten-szeretettel és felebaráti sze
retettel való kapcsolatát vi'ágosan elárulja.
Amikor önmagadat helyesen szereted, meg
kezdődik benned az istenes elet; tudatosan be
lekapcsolódsz abba a kozmikus erőlánco'atba,
mely az universum mozgását szabályozza és
azokba az istenemberi történ ti eröfol vamokba,
melyek egyének és népek életét örök törvények
szerint irányítják és örök célok felé vezetik.
Az önszeretetben csiraszerüleg benne fog
laltatik az Istenszeretet és felebaráti szeretet
egész teljessége.
A harmatcseppnek is ugyanaz a vegyi öszszetétele, mint a világtengereket és felhőket be
töltő víznek.
Isten a szeretet. Életfolytatásunkban csak
annyi a »genuin élet«, amennyi benne az isten
közelség: a szeretet.
K onrath Frigyes.
Párisban a lutheránus lelkészek kezdófizetése 78 millió koronában, lakbére 42 millió ko
ronában állapíttatott meg; ha megnősül, még
28 millió koronát kap; négyszeri hatodéves
korpótlékra van joguk, ami első Ízben 11 mil
lió korona, s minden újabb fokozatnál ugyan
ennyivel emelkedik. Ennek a fizetésnek azon
ban egyelőre csak 70<>/o-át kapják a lelkészek.
A lakbér miatt panaszok vannak, mert 42 mil
lióért nem lehet megfelelő tisztességes lakást
kapni. Az állam a 13 éven aluli gyermekek után
4 millió, a 13—21 éves gyermekek után 8 mil
lió korona segélyt ad.

H Í R E K .
A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.
A február hónapban tartan d ó sajtókon
ferenciára jelentkezéseket kér a szerkesztő.
A Lutheránus V ilágkonferencia végre
hajtó bizottságának Hágában tartott ülése tu
domásul vette, hogy a bizottság az utolsó nyolc
hónapban 20.000 dollárt juttatott az oroszor
szági lutheránusoknak. Szükségesnek tartja,
hogy a világ lutheránusai az idén 30.000 dol
lárt adjanak a leningrádi (Szt. Pétervár) uj lu
theránus theol. szeminárium fenntartására és a
szibériai nyomorgó luth. családok segélyezésére.
Az 1020. évi Világkonferencia közelebbi idő
pontját és helyét a különböző luth. egyházak
kal folytatandó megbeszélés után állapítják meg.
Remélhető és kívánatos, hogy azon alkalommal
a vallásos nevelésnek és keresztyén oktatásnak
fontossága kellően kifeejzésre jut. Az a körül
mény, hogy az Ágostai Hitvallás elfogadásának
400-ik évfordulója 1030-ra esik. szintén befo
lyással lesz. a második Luth. Világkonferencia
programmjára, inert a hit az egész életnek és
szolgálatnak alakitó elve.
Soproni theológiai fakultás. December hó
10-én Lang János, Jancsö András és Lucsán
Márton szakvizsgát, utána pedig Lang János lelkészi vizsgát tettek. Lang Jánost december hó
20-án avatta lelkésszé Szombathelyen Kapi Béla
püspök.
A sajógfímöri gyülekezet márvány táblával
örökítette meg Bugányi Miklós lelkésznek em
lékét, aki*260 évvel ezelőtt a nápolyi gályákon
szenvedett evangéliomi hitéért.
Külmisszió. Az utolsó tizennégy évben
Dánia majdnem megkétszerezte kiilmisszióra
szánt adományait; Hollandia majdnem meghá
romszorozta. Norvégia megnégyszerezte, Svéd
ország megötszörözte. Keleti Ugandában a
Szentlélek hatalmasan működik. Egy püspök
legújabb kőrútján 2.3(H) egyháztagot konfir
mált.
A ka rá csőny faün nepély en
Salgótarján.
minden árva és özv egy részesült adományban;
beszédet mondott dr. Csengödv Lajos, hegedült
Tel mányi József, orgonán játszott Osszifcsin
Kató és Holies Sárika, szavaltak Hrubecz
Aranka, Ukrincskó Nándor* Holies Sárika,
Osszifcsin Kató és Bak János. Az adományokat
a leányegylet tagjai osztotiák ki. A Luther-Szövetség ifjúsága december 26-án a Városi Ka
szinó nagytermében zsúfolásig megtelt nézőtér
előtt a Vasgyáros c. színművet adta elő. A
műkedvelői gárda teljesítménye minden tekin
tetben elsőrangú volt. Zsumbcra Ella, Takács
Ferenc főszereplők mellett Zachar Irénke, Pa-

m 6,
íay István, Tuba Gyula, Kovács Aladár, Mi-,
secska Ilonka, Paraszti Juci, Knapicius Lajos és
Gyula, Kotra Irénke, Viszovszky János, Jancsik
Gyula, Vieszt Ica mindmegannyi meglepő kész
séget és tehetséget árultak el szerepeik meg
jelenítésében. Az öt milliót kitevő összjövede
lem tiszta haszna a harangalapot és a Szövet
ség céljait szolgálja.
Angliában az iszákosság csökken. A hiva
talos statisztika azt mutatja, hogy jelenleg a
munkásoknak és szatócsoknak 40 százaléka tar
tózkodik a szeszes italoktól. Amint Iá iható, te
kintélyes percent. A takarékpénztárak virágza
nak.
A szegedi egyházközség évkönyve. Tát
rai Károly helyettes lelkész szerkesztésében, a
Szegedi Luther-Szövetség kiadásában jelent
meg ez az ügyesen összeállított, gazdag tar
talmú s nemcsak a szegedi evangélikusok szá
mára értékes évkönyv. Dr. Raffay Sándor
püspök irt hozzá bevezető sorokat az evangé
likus ember földi életének harmóniájáról. Kiss
Ferenc egyh. felügyelő a felebaráti szeretet
gyakorlását állítja oda főköveteimény gyanánt
előszavában. A 2000 lelket számláló gyüleke
zetben van bibliaóra, vasárnapi iskola (Réthy
Mária vezetése alatt), leányegylet (Karimann
Ilona), nőegylet (Pongrácz Albertné), LutherSzövetség, amelynek történetéi az évkönyvben
dr. Benkő István, a Szöv. igazgatója irta meg,
egyetemi Luther-Szövetség Paraszkay Gyula el
nöklete alatt, dalkör, amelynek vezetője Országh József kántortanitó. A gyülekezet nép
iskolájáról Országh József, a vallástanitásról
Petró Elek hitoktotató-lelkész számol be. Meg
található még az évkönyvben Tátrai Károly be
széde az egyházi tisztviselők és prezbiterek be
iktatása alkalmával, szintén ő tőle az egyházközség rövid története; továbbá dr. Benkő Ist
vántól »Protestantizmus és műveltség«. A gyü
lekezetben az önkéntes adományok összege
1025-ben 58,627.702 korona volt. Egyéb, gyüle
kezeti évkönyvekben szereplő adatokon kívül
a borítékon tájékoztató tudnivalók talá hitók az
évkönyv boritékán.
Moszul. Ez a mezopotámiai város, amely
petróleum-forrásai miatt a diplomáciai tárgya
lások homlokterébe és igy a napi-sajtó hasáb
jaira került, valamikor, Asszíria fénykorában
Ninive külvárosa volt a Tigris folyó másik
partján. Jónás próféta Ninivébe ment, ott nagy
hatással prédikált, ott halt meg és temettetett el. Mit tudnak a mosszuliak Ninivéről és
a cethalról? Nos, a mosszuliak, ha nem is meg
győző, de érdekes magyarázattal szolgálnak. A
keleti városok nevüket rendszerint valami kü
lönlegességüktől nyerték. Damaszkusz város
neve az ottani damasz szövet készítéssel függ
össze. Aleppo hires a tejéről (haleb: arabul tej).
Moszul nevét a muszelinhkészitéstől kapta. Ni

nive, vagy Ninua, halpiac volt (sémi nyelven:
nunu); a Tigrisben sok halat fogtak, s Ninive
piacain bocsátották áruba. Az a nagy cethal, a
mely Jónást elnyelte, nem hal volt, hanem Ni
nive városa, amelynek neve halat jelent, és a
moszuliak szerint ez a nagy város nyelte el
Jónás prófétát, akinek három napig kellett utaz
nia, hogy a külvárosokból eljusson a város kö
zepébe, ahol a nyüzsgő 'emberrajban eltűnhe
tett üldöző ellenségei elől.
A Protestáns Szemle januári száma hozza
Ravasz Lászlónak Lévay József felett az Aka
démián tartott ünnepi beszédét, Mitrovics Gyu
lától Greguss Ágost (szül. 1825.) eszthetikájának ismertetését; közöl továbbá Gyallay Domo
kostól egy elbeszélést és az erdélyi Reményik
Sándortól két költeményt. Gazdag és értékes
a Szemlének Krónika és Kritikai Szemle ro
vata is.
A Lelki Pásztor januári száma dr. Raffay
Sándortól, Mesterházy Sándortól, Botíyanszky
Jánostól, Kemény Hugótól, Schöck Gyulától,
»Tyn«-től és Brown C-től hoz prédikációkat.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Dr. Raffay Sándor

„IMAKÖNYV“
Kétféle alakban, igen szép kötésekben :
Kis a la k :
56.000
Fekete félvászonkötés..............................
Fekete egészvászonkötés..........................
63.000
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
tokban ............................................. 140.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban................... 196.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n .......................... 224.000
Nagy a la k : (színes keretnyomással)
Fekete félvászonkötés..............................
70.000
Fekete egészvászonkötés..........................
77.000
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, to k b a n .................................. 168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban................... 224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • ................... 252.000
Kívánatra bizományba is szállítjuk.

K
„
„
„
„
K
„
„
„
„

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
XVII. kiadása megjelent, békebeli minőségű fehér p apíron;
Fekete félvászonkötés..........................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés......................
70 000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
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A stockholmi mű folytatása.
ii.
A fajoknak és nemzeteknek egymáshoz való
viszonya és annak szabályozása nemcsak a ma
gas diplomáciának kérdése. Jézus missziói pa
rancsa: »Elmenvén, tegyetek tanítványokká min
den népeket (Máté 18, 19. Márk ló, 15. 16.
Ap. Csel. 1, 8.) a keresztyén egyház ez irányú
kötelességeit a legfélrcismerhetlenebbul fejezi
ki. Tudjuk* hogy ennek a kérdésnek megoldása
korunkban égetően szükségessé vált. A/ állam
férfiak evvel a nehéz, bökós, de elodázhatlan
problémával foglalkoznak, és az evangé liom ter
jesztésének feladata az egyházjt is napról napra
belevonja a nemzetközi klrdések szövevényébe.
Evangélikus egyházunk, amely a külmissziói
munkából — sajnos — eddig nem vette ki a
részét, ezen a réven talán nem érzi a megol
dandó kérdések súlyát, de megérzi más vonatko
zásban. Például az elszakított területiken élő
hitsorsosainkkal való érintkezésben, a thcológiai tudományos működés terén, a külföldi ev.
lutheránus egyházakkal való kapcsolatok kiépí
tésében stb.
A keresztyénség történelmének folyamán
rendkívül sokat tett és rendkívül nagy eredmé
nyeket ért el az emberiség életközössegének ki
építésében. Ez a nemes munkája szakadatlanul
tart az első pünkösdtől máig. A világ minden
tájékán iskolákat és kórházakat állított fe\ sok
sok népnek nyelvét a keresztyén misszionáriu
sok foglalták írásba. A keresztyénség sok nyo
mort enyhített és sok tudatlanságot eloszlatott.
Mi volna a magyarság a keresztyénség és a
protestantizmus nélkül? Mi volna Ész-kamerika
a protestáns puritanizmus nélkül?
Azonban a világtörténelem menete most a
keresztyén séget olyan fejlett nemzeti kultúrájú
népekkel hozza viszonylatba és szoros érintke
zésbe, amilyenek a japánok, a kínaiak, az in
diaiak. A mohamedán világ itt zörget az ajtónk
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előtt. Az a nemzeti kultúrát leromboló barba
rizmus, amellyel a pápás egyház dolgozott va
lamikor Középeurópában, nem
ismétlődhetik
meg. A keresztyénségnek a protestantizmus ha
tása következtében megtisztult lelkiismerete viszs/aborzad azoktól a szörnyűségektől. De az a
kérdés, hog> magában a keresztyén világban
nem kerekedik-e felül az a k eresztén te len, is
tentelen irányzat, amely a keresztyén nemzete
ket a barbarizmus és vandalizmus szolgálatába
kényszeríti.
A nem-ke reszt vén világ előtt a keresztyén
ség iszonytatóan sokat veszített presztízséből a
világháború miatt. A különböző frázisok átlát
szó leplébe burkolt emberinészárlás, a kegyet
lenségek, pusztítások, embvrkin/ásolv, rablások,
fajtalanságok válogatott nemeinek sorozata, a
h. zugságoknak és erkölcstelenségeknek halmaza
annyi piszkot kent a keresztyénségre, hogy a
legnagyobb erőfeszítések mellett is idő kell, a
inig mindez feledségbe megy. Tény az, hogy
India, Kina, japán, Afrika lázong, forrong és
mindent elkövet, hogy a keresztyén népek igá
ját lerázza magáról. Nem kétségbeejtő dolog-e,
hogy amikor keresztyén nemzetek kerülnek
szembe egymással, vagy más nemzetekkel, kö
rülbelül ugyanaz a helyzetkép alakul ki, mint
amikor a legkegyetlcnebb indiánus, vagy afri
kai törzsek viseltek egymással háborút? Hogy
a világi érdekek összeütközésében a keresztyén
nemzetek semmivel sem mutatnak több szerctetet, igazságérzetet, méltányosságot, békevá
gyat és békeakaratot, mint a többiek?
Persze, ügyetlen apológiával azt mondjuk,
hogy mindez csak onnan ered, mert a keresztyén
nemzetek sem eléggé keresztyének. Ámde a né
pek azt fogják tőlünk kérdezni, sőt kérdezik is:
/De hát miért nem keresztyének?« Még képte
lenebb az a védekezés, hogy a keresztyénség
nem mondhatott csődöt, mert ki sem lett pró
bálva! Micsoda argumentumokkal ajánljuk a
nem-keresztyén nemzeteknek a magunk kérész-
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A stockholmi mű folytatása.
III.
Laible azt Írja az általa szerkesztett Allge
meine Evangelisch-Lutherische Kirchenzütung
idei második számában egy figyelemreméltó
nem tudja megteremteni a nép körén belül sem
közt nem tudja a békét létrehozni, épen úgy
cikksorozatban, »Ahogyan az egyház a népek
a békét hirdessétek az evangéliomot; ahol er
ről megfeledkezik, ott fennforog az a veszede
lem, hogy az egyház, akarata ellenére, belesod
ródik a földiekbe, a pártharcokba, az az egy
ház, amelynek feladata, hogy' mindenkinek szol
gáljon«. Továbbá, »Annyi bizonyos, hogy min
den magas célkitűzése, minden az evangéikxn
gondolataival való rokonsága mellett, a szocia
lizmus mai formájában nem az, amit Krisztus
akart: Hirdessétek az evangéliomot minden te
remtésnek«.
Megáll az az igazság, hogy az evangéliom
az embernek elsó sorban személyes ügye, amely
személyéhez szól és személyes bünbánatot, meg
térést, újjászületést és uj életben való járást kí
ván. Igaz az is, hogy a lelkész nem szociológus
és az evangéliom nem társadalom-tudomány.
Jézus egyáltalán nem volt társadalmi reformer,
sót határozottan kijelentette, hogy az ő országa
nem ebból a világból való. A feladatoknak az
a tömege, amelyet szocializmus néven szoktunk
összefoglalni, nem egyes izolált kérdések és
feladatok halmaza, amelyek között összefüggés
nincs, s amelyeket egymástól elkülönítve le
hetne megoldani. A bérek, adók, szakszerveze
tek, gyermekvédelem, vagyonmegoszlás stb. sok
féle uton-módon összefüggnek egymással. És
éppen ezt az összefüggést kell a keresztyén em
bernek felismernie, hogy a szocializmus irányá
ban tudatos álláspontot foglalhasson el.
Látnunk kell azt, hogy a gazdasági és tár
sadalmi élet törvényei ugyan a természeti tör
vények által vannak meghatározva (habár ezek
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a természeti törvények sem olyan változhatat’an
determinánsok, mint a szociáldemokrácia klaszszikus korában vélték), azonban megtalálható
bennük az emberi tényezó is, és éppen ez a té
nyező mindig nagyobb és nagyobb szerephez
jut, amint az ember a természeti erőket mind
jobban szolgálatába hajtja, mind nagyobb mér
tékben úrrá lesz felettük.
A másik az, hogy a társadalmi és gazda
sági berendekedésnek, az u. n. milieu-nek, vagy'
környezetnek, amelyben az egyén felnő és él,
kiszámi (hatatlanul nagy befolyása van a sze
mélyiség kialakulására. Ha tudatában vagyunk
ennek az igazságnak, akkor a Krisztus azon
parancsának: Hirdessétek az evangéliomot min
den teremtésnek, magában kell foglal ia nem
csak az arra való felhívást, hogy' az egyház hir
desse az eredendő bűnről szóló tant, amely ere
dendő bűn megrontotta az embernek természe
tét, hanem hirdetnie kell azokat a kártékony
befolyásokat is, amelyek az ember környezeté
ből kiindulva, állandóan rontják, vagy' rontani
akarják az ember term észetét Részemről nem
tudom megérteni, hogy' miért orlhodoxia az
olyan igehirdetés, amely az eredendő bűnt pré
dikálja, ha az antialkoholizmus és a csecsemő
védelem prédikálása heterodoxia. Miért orihodoxia az eredendő bűn elleni harcnak hirdetése,
ha heterodoxia a háború elleni harcnak hirde
tése. Úgy tűnik fel nekem, mintha orthodoxia
lenne prédikálni a mérges gyökér elen, de
eretnekség volna prédikálni a mérges gyümölcs
ellen. Mintha orthodoxia lenne prédikálni a
szeszgyár ellen, s heterodoxia lenne prédikálni
az alkohol ellen. Mintha orthodoxia lenne pré
dikálni a kardnak markolata ellen, s hetero
doxia lenne prédikálni a kardnak pengéje ellen.
Az ember lelki, szellemi élete szempontjából
nem közömbös, ho&y milyen lakásban lakik, mi
lyen munkát végez, mekkora bért kap munká
jáért, és a Krisztus evangélioma nem lenne
méltó erre a névre, ha kétélű kardként bele nem
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hatolna ezekbe a viszonylatokba is. Mert Isten
nek igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű
fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az
izeknek és a velőknek megoszlásáig, és meg
ítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Bi
zonyára azokat a'gondolatokat is, amelyek a
másók békéjének, örömének, erkölcsének Leron
tására, erejének kizsákmányolására irányulnak.
Az egyháznak feladata — Laible idézett
mondása szerint is — az, hogy mindenkinek
szolgáljon. De milyen hűtlenség, milyen kép
mutatás lenne, ha ^az egyház ezt a szolgálatot
úgy értelmezné, hogy nem emelné fel szavát a
társadalmi igazságtalanságok ellen! Ha minden
ötvenedik, vagy századik pap közben »véresszájúvá« lesz, az még nem olyan kalamitás, mint
ha az egész egyház hallgat. Ha az egyház a gyü
lekezeteket csak úgy tudja együtt tartani, hogy
ha hátat fordít a szociális kérdéseknek, bezárja
fülét és szemét a társadalmi igazságía’anságok
előtt, akkor méltán kérdezhetjük : mi célból tart
juk együtt a gyülekezeteket?
Azt mondják, hogy a mai helyzet olyan bo
nyolult, hogy még szakemberek sem igen isme
rik ki magukat és nincsenek egy véleményen a
követendő eljárás felől. Mind igaz. De vannak
olyan dolgok is, amelyeket nagyon jól ismerünk
és tudunk. így tudjuk azt, hogy az a iársadalmi
rend, amely szervezkedésének céljául a terme
lés fokozását tűzi ki, és az áruk előállításai tartja
szem előtt, s aközben teljesen figyelmen kívül
hagyja az embert, nem eszményi berendezkedés.
Tudjuk, hogy az a nemzet, amelyiknek nincs
elég ereje ahhoz, hogy a csecsemőket és gyer
mekeket megvédelmezze, zátonyra jut és hajó
törést szenved. Tudjuk, hogy a vallás, ha meg
feledkezik az igazságról, jogról és könyörületről, akkor útja elvált a kisemberek életétől, aki
ket magukra hagy bajaikkal, gondjaikkal, kese
rűségükkel.
A kenyérkereset és az embereknek együtt
élése nem olyan dolgok, amelyek Krisztus egy
házának érdek- és munkakörén kivül eshetné
nek. Ha ezekről a dolgokról a keresztyén egy
háznak kétezer éves fennállása után nincs mit
mondania, akkor vétkezik az ellen, aki azért jött,
hogy az embereknek életük legyen és bővel
kedjenek. Akármilyen álláspontot foglaljunk el
az evolúció elmélettel szemben, semmiféle elmé
let nem változtat azon a tényen, hogy a társa
dalmi berendezkedés állandó változásnak van alá
vetve. Nem lehet ezen változásnak iránya kö
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zömbös azon keresztyénség előtt, amelyiket is
teni alapitója arra az imádságra tanított: »Jöj
jön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
miképen a mennyben, azonképen itt a földön
is«. Közreműködni abban, hogy Isten országa
hozzánk miáltalunk is eljöjjön,, az egyháznak
feladata és kötelessége.

Egy misszionárius levele.
Pár nappal ezelőtt az estéli órákban itt Ré
pádéban, Dél-Indiában a missziói háznak pázsit
ján üldögéltem a szabadban. A holdat figyel
tem, amint a pálmafák csúcsával egy szinten
szállt tova, mintha csak bekandikáina ide is,
oda is, amoda is, hogy megnézze, mi látni va
lója akad.
Arra gondoltam, hogy milyen sokféllé dol
got és helyzetet van neki módjában itt Indiában
látni. Mennyi nyomorgó szegénységet, iszonyú
szenvedést, bűnt és halált kénytelen megpillan
tani és tovább menni, mert segíteni nem tud.
Már másnap igen elevenen tapasztaltam
meg ennék a gondolatnak igazságát. Épen vé
geztem a vacsorámmal, mikor sokan rohantak
el a ház előtt és azt kiáltozták: »Egy gyereket
megharapott a kobra«. (A kobra egyike a leg
veszedelmesebb mérges kígyóknak. Csípése
nyomán nem támad daganat, s alig okoz fáj
dalmat, a végtagok és a test megbénulnak, s
mikor a méreg a szívhez ér, beáll a halál.) Oda
szóltam nekik, hogy a leggyorsabban hozzák
be. Előszedtem az orvosságot és kikészítettem
a kést, amellyel majd a sebet felvágom. A gyer
mekkel még mindig nem érkeztek oda, én te
hát kiszaladtam és le az utón. A gyermek falu
jának első háza körülbelül százötven méterre
van tőlünk. Mire az emberek odaértek, a gyer
mek már nem volt eszméleténél, annyira odáig
volt, hogy úgy vélték, hiába hoznák a missziói
házba. Mire odaértem, már halott volt. Egy
órával azelőtt még élénk, gondtalan tizenkét
éves fiú. Vadalmát szedett a sövényen. Sziszegés, egy ütés., egy másodperc, s rajta volt a
halál jegye. Szegény szülei nem tudták, hogy
nálam gyógyszerek vannak. Egy rokonuk, aki
véletlenül arra vetődött, mondta meg nekik, de
már későn volt.
Egy hindu fiú volt, aki a missziói ház kö
zelében lakott, mégis hirtelen, Krisztus nélkül
és megváltás nélkül halt meg. Milyen közel esik
egymáshoz élet és halál, üdvösség és kárhozat!
S te, kedves olvasóm, mit csinálsz? Micsoda
szándékaid vannak Isten olyan sok tévelygő
gyermekének rettenetes, elveszett állapota irá
nyában ?
Igaz szeretettel
Dickey H. E.
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Az evangtlizácii egyházi módszerei.
Irta: Dr. Seegens J. C.

Válassz ki a gyülekezetedben öt tagot, akik
ennek a programmnak szakaszait elolvassák és
megbeszélik. Tarts konferenciát arról, hogy a
Szövetség miként támogathatná az egyház evan
gelizációs munkáját.
1. R é s z .
Az evangélizáció az egyház belmissziója
Ennélfogva a helyi gyülekezet munkája. A gyü
lekezet az a testület, amely által az egyház mű
ködik. Az egyház a gyülekezet által működik,
a gyülekezet az Ige hirdetése és a Szentségek
kiszolgáltatása által épiíi az egyházit. A Szent
lélek ezen kegyelmi eszközök által hívja, gyűjti,
megvilágositja és megszenteli az egész keresz
tyén Egyházat a földön és megőrzi annak egy
ségét a Jézus Krisztusban az igaz hitben. A
gyülekezet az egyházért van, s az egyház fel
adata itt a földön a leljek megmentése.
Az evangélizáció a gyülekezet éleiének ki
fejezése. A gyülekezet az evangélizáció munká
jával komolyan vállalkozik a hitetlen lelkének
megmentésére és a névleges keresztvén leiké
nek felgerjesztésére. Célja, hogy az egyházat
hatékony tényezővé tegye a társadalmi életben.
Nyilvánvaló tehát, hogy az evangélizáció mód
szereinek összhangban kell állaniok azzal, amit
az egyház tapasztalata helyesnek elfogadott. Azt,
ami az egyháznak életéből és tapasztalatából
származott, nem szabad elmellózni, vagy megkurtitani. A gyülekezet nem lehel a saját tö r
vényadója. Kötelessége elismerni és tiszteletbén tartani azt, amii az egyház évszázadokon ke
resztül gyakorolt. Az egyház terjeszkedésének
eszközeit megadta az egyház Ura. Ezek az esz
közök elegendők. Csak ezek az eszközök men
tik meg a lelket és építik fel a Krisztussal való
közösségben és egységben. Ezt nem lehet eléggé
hangsúlyozni. Az evangélizáció tehát nem töri
a fejét uj módszereken. Egy szerűen az egyház
erőit akarja megszervezni, az Ur hadseregét
akarja mozgósítani egy támadó hadjáratra, a
melynek célja az, hogy igehirdetés és tanítás ré
vén befolyást gyakoro jon a világra. Az evángélizáció valamely gyü'ekezet kebelében éló min
den egyháztaghoz intézett felhívás lélekmentő
szolgálatra. Szervezkedés, amelynek célja az egy
háztól elidegenedetteknek az Evangéliom ha
tása alá való helyezése.
. Ez lévén az evangélizáció célja, nyilvánvaló,
hogy az elfogadott módszereknek az állandóság jellegével kell bimiok. Nem szabad, hogy
állandó, vagy gyakori változtatásoknak legye
nek kitéve. Épenugy, ahogyan a nagyszabású
missziói vállalkozások terén az egyház műkö
dési prograramot és tervet dolgozott ki a belmissziói és külmissziói társulatokban, amely
egész missziói tevékenységét és politikáját irá
ny** és ellenőrzi, épenugy kellene minden
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egyes ' gyülekezetnek is kidolgoznia a maga
evangélizaciós programmját & munkatervi-!
Ezen a téren is, miként minden más* dologban,
kerülendő az ötletszerűség és kapkodás. Ál'andóságra kell törekedni, hogy az evangélizaciós
munka a gyülekezet szakadatlan életfolyamatá
nak egyik aga legyen. Jó volna tehát, ha a gyü
lekezet jeligéül választaná és minden iagjának
szivébe kiirlhatatlanul lángbeíükkel beleírná: Az
egész gyülekezet egész éven át dolgozik a lel
kekért.
2. Ré s z .
Ez a munka magától értetödóleg nem csu
pán tevékeny és rátermett lelkészt, hanem egyuUa! buzgó egyháztagakat is követel. Felébredt
és éber gyülekezet kell. Az evangélizáció a hívők
lelki papsága elvének gyakorlati alkalmazása.
Azt jelenti, hogy minden egy ház lag evangélista.
Ezen jelige alatt az egész egyház, nem a maga
tömegében, hanem egyénenként bizonyságlevő
egyház lesz.
Egy ütt jár vele az egyházi munkának meg
osztása és megosztása annak az örömnek is, a
melyben részesülünk, ni kor azt tipaszta’juk,
hogy Krisztus ügyét a mi közreműködésünk is
előmozdi'o la A benső megelégedésnek gizdag
forrásává lesz az a tudat, hogy Krisztus egyhá
zához való tartozásunk nyomott valamit a latban.
Az ilyen programm az evangélizáció súlypontját
nem valamely speciális teljesítményre, hanem a
személyes odaszentelödésre .helyezi.
3. R é s z.
A gyülekezet olyan mértékl>en fog eredmé
nyeket felmutathatni evangélizációs programmjának keresztülvitelében, amilyen hűséget tanú
sítanak tagjai az Igével és a Szentségekkel való
élésben. A gy ülekezet kimenetele csak úgy lehet
áldott, ha bemenetele is áldott volt. A munka
végzésére a kegyelem eszközei képesítem k ben
nünket. A gyülekezet első teendője tchá* a tem
plomi istentiszteletek nélkülözhetet'enül sziikséséges voltának felismerése és elismerése. Az istentisziejeteken rendszeresen részt kell vennünk,
nemcsak annak a kegyelemnek e’nverése végett,
amelynek erejével keresztyén életet folytatha
tunk, hanem egyúttal bizonyságul is a kívülál
lóknak. A templom fontosságál senkivel sem tud
juk elhitetni, ha magunk távoltartjuk magunkat
a templomi istentiszteletektől. Ha neked nincs
azokra szükséged, nos, azok sem szorulnak rá.
Az eredményes evangéfirációnak ez lényeges kel
léke. Hatása kétféle": A tagok lelkét magtartja
az uj életben; megakadályozza, hogy elpártol
junk és magunk is egvháziatlanokká legyünk.
Mélyebb hatást g y a k o ro ltu n k a kívül állókra.
A gyülekezet szempontjából tekintve, az evan
gélizáció összefügg a Vasárnapi Iskolával.
I
♦
4. Ré s z .
A Vasárnapi Iskolában leltei a legeredmé
nyesebb munkát végezni. Főleg abban az irány-
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ban, hogy elkerülhetjük a veszteségeket. Az el- saját maga legyen önmagának evangélistája, ö
maradozás már a gyermeknél kezdődik. Tartsd prédikáljon ezeken a speciális istentiszteleteken,
együtt a tanulókat, s apasztani fogod a kívül Ádventben, Böjtben, vagy a Husvét utáni idő
állók tömegét. A lelkész és az egyházíanács, a szakban. Ha úgy véli, hogy segítségre szorul,
tanítókkal együtt, éberen őrködjék a Vasárnapi a saját egyházának valamelyik lelkészét hívja
Iskola felett. Minden mulasztásnak gondosan meg.
utána kell járni. A Vasárnapi Iskolában minden
Bármilyen módszert fogadunk is el, ne fo
nek arra kell irányulni, hogy a gyermekben fel gadjunk el olyant, amely nem illeszkedik bele
keltse és erősítse az egyházhoz való szeretetet a gyülekezetnek állandó életébe. Az evangéiiés ragaszkodást. Vigyázz gondosan a gyermekre. záció eredményességének a gyülekezeti élet fel
Foglalkozni kell a felnőttekkel is. A Vasárnapi lendülésében kell mutatkoznia. A gyülekezet in
Iskola nem gyermekmenhely. Egyház iskola, alak tenzív és extenziv növekedésében. Ha ez elma
jában. Az a része az egyháznak, amelyben a rad, akkor az evangélizáció célt tévesztett. Erő
gyülekezet Isten Igéjét rendszeresen tanulmá pazarlás volt. Inkább hanyatlást, mint haladást
nyozza. Minden Vasárnapi Iskolában meg kel- jelentett.
lene lenni a felnőttek bibliai osztályának. Még
nem ismertük el az ilyen osztályok lehetősé
geit az evangélizáció szempontjából. Ezen az
utón sokkal könnyebben tudunk az egyház szá
mára embereket nyerni, mint bármely más utón.
Az Evangélikusok Lapjában megpendített
Az evangélizáció gyülekezeti módszerei közt he sajtókonferenciát a legnagyobb örömmel üd
lyet kell juttatnunk a felnőttek bibliai osztályá vözlöm. Sajtó nélkül meghal az egyház. Semmi
nak.
esetre sem napilapról, de egyházi sajtóról lehet,
csak beszélnünk. Mindenekelőtt fontosnak tar
5. R ész .
tanám a következőket:
1. Minden esperesség terü’etén jöleltessék
A Vasárnapi Isko’án kívül más organádók
közreműködését is igénybe kell venni. Olvasó ki egy lelkész, aki a tavasszal köteles bejárni az
körök, Nőegyletek, Luther Szövet égek kellene esperesség összes gyülekezeteit és o 't a sajtó
hogy tudatában legyenek azon kötelességeiknek, napon lelkesítő beszédet tartson. A begyült öszamelyek az egyház építésére irányulnak. Mind szeget az esperesnek beküídjük s az esperes vagy
ezek elsősorban nem társadalmi, vagy pénzügyi a püspökhöz, vagy az egyetemes pénztárba be
célokért vannak M ndezek az egyházért vannak, küldi. Ilyenformán lenne egy nagyobb össze
az egyház pedig a lelkek megmentéséért van. günk mint sajtóalap.
2. Nyilváníttassák úgy az Evangélikusok
Mindegyik organizációnak hangoztatnia kell a
Lapja, mint a Harangszó nem kerületi, hanem
szellemiségnek elsőbbségét.
Az e fogadott módszerek a gyülekezhet ön- egyetemes egyházi hetilapnak. Ne kerületek
maguktó! forrják továbbszervezni. Csoportokat döntsenek életük vagy haláluk felett, hanem
kellene alakítani. Mnden csoport élére egy ve egyetemes sajtóbizottság.
3. M nden helyi Luther Szövetség jövede’me
zetőt kellene választani. Ezen csoportok mind
egyikének ki kellene jelölni a város vagy község 50%-át köteles legyen a Sajtóalapra beszolgál
e£y-egy részét, kerületét. Egy évre kellene ne tatni. Ezt az országos Luther Szövetség vezető
kik kiosztani. Ezek a csoportok felelősek lenné sége leiratban közölje az összes helyi szerveze
nek a maguk körzetének fejlődéséért. Feladatuk tekkel.
4. Állíttassák össze a tollforgató embereink
lenne uj tagok toborzása, hanyag tagok megláto
névsora,
akiknek munkásságára bizton és min
gatása, újonnan jött tagokkal az érintkezés ke
resése és ápo’ása; iratoknak, nyomtatványoknak dig számíthatunk. A beküldött cikkekért bizo
kiosztása. Idegeneket hiv’anak meg az istentisz nyos tiszteletdij járjon.
5. A budapesti lelkészek közül bizattassateletekre, éreztessék velük, hogy az egyház ér
deklődd irántuk és foglalkozik sorsukkal. Be nak meg olyanok, akiknek kötelessége leend az
szélgetéseikben emlékezzenek meg gyülekeze összes napilapokban megjelent evangéliomi egy
tükről, hogy az idegen észrevegye, hogy gon házunkat érdeklő cikkeket ellőnirizni, ily c kkedolatban is sokat foglalkoznak az egyházi élet ket elhelyezni s ha netalán sérelem, vagy táma
tel. Speciá’is istentiszteleteket is lehetne tartani. dás <me bennünket, helyreigazításokat közzé
De ezek az istentiszteletek mindenkor egvházias tenni s egyházi lapjainkat azonnal értesíteni.
6. Köteleztessenek a püspökeink után az egy
jellegűek legyenek és a gyülekezeti hitélet bé
házközségek,
hogy' legszegényebb híveik szá
lyegét hordíák magukon. A gyülekezet tarthat
ilyen speciális istentiszteleteket más felekeze mára fizessenek elő egyházi lapjainkra.
Én ezen követe’ménveket megvalósMiatóktekkel egyidőben és közös tárgyban, de ne tartsa
nak
s
mai nehéz helyzetünkben egyelőre kivezető
más gyü’ekezettel közösen. A gyülekezetnek a
célja ilyenkor is az, hogy a saját munkáját is útnak találom. A sajtókonferenciára a lelké
mertesse meg a társadalommal, és a saját vallá szek igyekezzenek világiakat is elhozni.
sos életének erejét ismertesse el. Tehát a lelkész
Szeged, 1926. jan. 16.
Tátrai Károly.
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Hullámverések Ideién.
Hullámok hátán, mint a hah
Hányódunk élet tengerén,
El nem merülnünk szép erény
Hullámverések idején
A sok csapás alatt.
Hányódunk élet tengerén.
Keressük vágyva mind a partot.
S ha kérdezem, óh, mit akartok
Csak sóhajok, megfáradt arcok
Fordulnak én felém.
Keressük vágyva mind a i>artot
S a parton aJÍ az Istenember,
Felénk néz hivó szerelemmel
És boldog mind, ki vágyó szemmel
Ott révet megpillantott
A parton áll az Istenember
S szó száll feléd, zengő Ítélet:
Addig nem lesz tiéd az élet,
Mig ezt a partot el nem éred
Szent küzdelemmel.
Ifj. Szlancsik Pál.

h lelkész élete: a lélek élete.
A keresztyén egyház körén belül imitt-amott
a vallásosságnak egyik alkotó eleme: az erköl
csösség, háttérbe szőri iotta a másik alkotó ele
met, amelyet lekiségnck, vagy szellemiségnek
nevezhetnénk. Az egy ház megalapítása úgy tö r
tént, hogy Isten Szentleikét adta az apostolok
nak, s Péter apostol legelső beszédében, melyet
az egyház megalapítása elölt tartott (Ap. Csel. I,
15—22.) megemlÁezik a Szentlélekróí, aki már
Dávid által szólt; Pünkösd ünnepi nagy beszédé
ben pedig (Ap. Csel. 2, 14—36.) a pünkösdi cső
dát az otesl ámen tóm beli jövendölés alapján a
Szentlélek munkálkodására viszi vissza, amidőn
Ésaiás prófétából idéz: »és lés/cn az utolsó na
pokban, ezt mondja az Isten, ki töltök az én tel
kemből minden testre: és prófétáim fognak a ti
fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat
látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak" stb.
Nyilvánvaló már ebből is - nem említve most
Krisztusnak Ígéreteit, az aposloli levelek idevágó
tanításait és buzdításait, - hogy a keresztyén
egyház életének nem szabad nélkülöznie azokat
az elemeket, amelyek az egyházban működő
Szentlélek erejének bizonyságai.
Megkivántatik tehát, hogy a lelkész élete
felmutasson olyan jegyeket, amelyek azt bizo
nyítják, hogy élete Isten Szemléikének is munka
tere. A lelkész élete a léleknek, a szellemnek
élete. Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy a lel
kész komoly buzgó ággal fáradozik Krisztus ural
mának kiterjesztésén és megerősítésén. A lélek
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élete olyan életet ieient, amely a legszorosabb
közösségben, a legoensőbb érintkezésben áll Is
tennel. A lelkész nem csupán minister verbi di
vini, az IgéneK szolgája; a lelkész Istennek szol
gája, Isten embere. A világnak valahogyan érez
nie kell, hogy a lelkészben van valami, amit a
világ nem adhat, s ami többel ér, mint minden,
amit a világ adhat, többet ér a világ minden kin
csénél. Jézusnak az a hármas felelete, amelyet
az ördög hármas kisértésére adott, a lelkész
élete szempontjából mélységes tanulságokat rejt
magában és mostani témánkra különös jelentő
sége van azon szavainak: Eredj el Sátán, mert
meg van írva: Az U rat a te Istenedet imádd,
és csak néki szolgálj. (Máté 4, 10.) Ezen ige
szerint a lelkész élete Isten imádása és Isten
szolgálata. És nincsen semmi okunk arra, hogy
az imádásra kisebb súlyt helyezzünk, mint a szol
gálatra; sót a szol gáláinak az imádásból kell
meríteni inspirációt és erőt. És talán nem csaló
dom, ha azt mondom, hogy korunk egy há/iasságának elsekélvesedéséhez, enerváltságához nem
csekély mértékben hozzájárni az, hogy a »minis
terium mellett hajlandók vagyunk elhanyagolni
az 'adorációt'i.
Pál apostol, akinek Írásai lelkészképző sze
mináriumok számára is jó vezérkönyvül szolgál
hatnak s egyúttal a lelkész ön lelkigondozásának
is kiváló eszközei, helyesen mutat rá a lelkész
benső életének lényegére, amidőn azt írja (Róm.
6:4.) »Eltemettettünk azért ó vele együtt a kercs/tség által a halálba; hogy miképen feltámasztatolt Krisztus a halálból az. Atyának dicsősége
által. a7onképen mi is uj életben járjunk«. Egy
másik levelében pedig (Kol. 3, 1.) »Ha feltámad
tatok a Krisztussal, az *xh felvalókat keressétek,
mert meghaltatok, és a ti éltetek e! van rejtve
együtt a Krisztussal az Istenben*.
A lelkész életének középpontja a Krisztus.
Annyira össze van nőve Krisztussal, hogy el
mondhatja: »Nekem az. élet Krisztus«. A keresz
tyén élet a Szentlélek megvilágositása alatt a
szellemi életnek szem nem látta, fül nem hal
lotta fejlődési lehetőségeit tárja fel. »Most Is
ten gyermekei vagyunk és még nem lett nyil
vánvalóvá, hogy mivé leszünk*. 1. Ján. 3, 2. Nem
képletesen szól Pál apostol, amikor azt irja, hogy
a keresztyén ember cltemettetik a halálba a
Krisztussal és azután ővele feltámad és uj é l t 
ben jár. A darwini elmélet természeti kiválása
reánk nem tartozik most és itt, de van lelki,
szellemi kiválás, amelynek az egyház élete szá
mos bizonyítékát nyújtja. amikor is a Krisztus
sal való közösség olyan változtatásokat hoz létre,
hogy egészen mások leszünk, mint amik és akik
voltunk. Saul, a Krisztus üldözője, és Pál, a
Krisztus apostola, a szellemi világban úgy* kü
lönböznek egymástól, mint a majom az embertől.
Vannak lelkészek, akiknek minden szelle
misége, egész lelki élete kimerül az igehirdetésr
ben. És az a lelki élet, amelyet igehirdetésükben
nyilvánosságra hoznak, gyakran bizony nem
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mondható túlságosan gazdagnak. Az általuk pré érdeklődő vakok mindennapi olvasmányává alkar
dikált keresztyén vallásosságnak csak a felszi- juk tenni, akkor azt sók példányban kell közre
nén mozognak, hálóik nem ismerik a vizek mély bocsátanunk. így tehát a nyomdai előállítást kell
ségeit, és szárnyaik nem szelték a magasságokat. választanunk.
Lehet, hogy jó organizátorok, fürge gyülekezeti
Matolcsy Miklósné úrasszony, a Bethániamunkások, és ezeken a külső területeken — ame egylet régi, hűséges tagja, már régóta fáradozik
lyeket szintén nem szabad elhanyagolni — ér ily irányban; a múlt évben végre elérkezett az
demes munkásságot fejtenek ki, de nincsen ben ideje annak, hogy szélesebbkörü mozgalmat in
nük szellemi erő.
dítson a teljes biblia kinyomattatására. Vállalko
Amiről itt szólok, azt nevezhetjük miszticiz zását Ravasz László dr. püspök ur és sok lelkész
musnak is. A nyugtalan, fészkelődő, izgékony mo meleg támogatásban részesítette; Újlaki Ferenc
dern életből meglehetősen hiányzik a misztikum. loraini ref. lelkész Amerikában, Sebestyén Jenő
A koráramlat sodrába belekerült a vallásosság dr. ref. theológiai tanár Hollandiában igyekezett
is, és a gyakorlati keresztyénség jeligéje alatt a mozgalomnak barátokat szerezni, Kis János
hangsúlyozzuk a külső dolgokban való szorgal- nagyigmándi lelkész 800.000 koronát gyűjtött a
maíosságot, lekicsinyeljük, kevesebbre becsüljük szent célra. Összesen 14,958.550 korona folyt be,
azt, ami vallásunkban szent, szellemi és benső. amely összeg azonban Mózes I. könyvének ki
A keresztyén kegyességnek az a típusa, amelyet nyomtatására sem elegendő.
János és Pál apostolok személyesitenek meg, ko
Vak embertársaink lelki világába alig tud
runkban devalválódott. És ebben rejlik a fő oka nak a látók belehelyezkedni s igy el sem kép
annak, hogy a keresztyénségnek ma nincsen zelik, hogy milyen csüggedtség, tehetetlenség,
meg az a hóditó és lenyűgöző ereje, amely jel reménytelenség jellemzi a legtöbbel. Ezt enyhí
lemezte a nagy reformátoroknak és az utánok teni, eloszlatni egyedül Isten igéje képes. Reá
következő korokban is azdknak igehirdetéséi, a juk nézve tehát különösen fontos, hogy kezükbe
kiknek lelkét a mennyei szikra gyújtotta lángra. adjuk általuk is olvashatóan az igét. Ki akar
Azok sokat időztek Isten közelében (Luther!) A világosságot vinni ebbe a testi-lelki, nagy sötét
lelkész mély kutból meriti az éleinek vizét. S ségbe? Akinek adott Isten egy, vagy két ép sze
annak a víznek elsősorban az ő lelkét kell fel- met, az hálálja meg azzal, hogy mindegyik ép
üditeni és megeleveniteni, úgy adhatja át mások szeméért felajánl erre a munkára egy pengőt, a
nak.
két szemért tehát 25,000 koronát. Ha ezt sokan
megteszik, megindul lendületesen a munka.
Mert, ahogy jelenleg folyik, úgy a vége szinte
beláthatatlan.
Tulajdonképen arra volna szükség, hogy a
Hazánkban a múlt évben indult meg erő vakok lelki gondozásával foglalkozó egyesületek
teljesebben a mozgalom, hogy teljes bibliái ad s más, a vakok evangélizálása iránt érdeklődő
junk a vakok kezébe. Hogy rrii e tekintetben körök bevonásával a vakbiblia s evangéliumi
mennyire el vagyunk maradva, annak illusztrá vakirodalom előállítására és terjesztésére egye
lására megemlítjük, hogy Németországban már sület alakuljon, ez összeírja a vakokat, megta
húsz év óta egy külön egyesület (Gesellschaft nítsa őket a Braille-irásra, fölszereljen több gép
für christliches Leben unter den deutschen Blin pel egy nyomdát s erőteljesen megindítsa a vakden) foglalkozik keresztyén iratoknak vakirással biblia, továbbá evangéliumi lapok, könyvek, trak
való előállításával és terjesztésével. Ennek szék tátusok nyomtatását. De egyelőre tegyük meg
helye á gyönyörű Harz városka: Wernigerode, azt, hogy a mostani kis mustármagnyi kezdetet
melyben az Öberengengasse 12. alatt lakó s egy elősegítsük, hogy Isten aztán a kevesen való hű
baleset következtében 9 éves korában megvakult ség után megadhassa a többre bizaíást. Addig
Reüsch J. í teljesen ez ügynek szenteli életét. Itt is adjunk minden ép szemért egy pengőt! Adj
jelenik meg vakirással a »Der beste Freundx (A addig, mig Isten kegyelmének napja feletted
legjobb bará.) c. vakirásos lap. A legfontosabb ragyog !
szükséglet kielégítésére megkezdték a Württem
berg! szabadalmazott bibliaintézet kiadásában
magyarázatokkal megjelent »Stuttgarti jubileumi
bibliax vakirással való kiadását is, de ebbő! még
Néhány érdekes adat a Bibliáról. Az Ókevés készült el. A munka gyorsítására a társa testamantomban van 39 könyv, 929 rész, 23,214
ság saját nyomdai gépeket szerzett be, melyeket vers; az Ujtestameníomban 27 könyv, 260 rész,
Reusch (ki korábban egy vaknyomda vezetője 7.959 vers. A Biblia középső része a 117. Zsol
volt) egy erre a célra bérelt helyiségben (autó- tár, középső verse 118. Zsolt. 8. vers; az Ótesszín, egy csatlakozó raktárral) Werniger ódéban támentom középső könyve a Példabeszédek kö
helyezett el.
zépsó része Jób. 29., középső verse 2 Krön.
Magyarországon kézi előállításban már sok 20, 17., az LJjtestámentom középső könyve 2
könyv készült, a bibliát azonban nem érdemes Thessalonika, középső részei Róm. 13 és 14.,
kézi utón előállítani, meri hiszen ha a bibliát az középső verse Ap. Csel. 17, 17.

Egy pengőt egy szemért!
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Kenyeret az árvízkárosultaknak.
A »Magyar Protestáns Nők Országos Szö
vetséget gyűjtést indított az árvíz által sújtottak
javára. Szeretettel kér mindenkit, hogy a mentő
akcióhoz j e n t ő l gyorsabban járuljon hozzá da
rabka kenyerével, mely pénzzel is megváltható.
A szövetség kiküldöttje a helys/inre viszi
a kenyeret és egyéb adományokat (élelem, ruha,
cipó) s ott osztja szét.
A protestáns nószövetség irodája (Vili.
ÜUői-ut 24. sz.) minden adományt átvesz a hi
vatalos órák alatt hétfőn, szerdán, pénteken, és
szombaton délelőtt; kedden és csütörtökön dél
után.
**

H Í R E K .
A február hónapban tartandó sajtókon
ferenciára jelentkezéseket kér a szerkesztő.
A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.
Gim názium i felügyelő-választás*
A
szarvasi gimnázium buzgó felügyelője, dr. Belopotoczky György, súlyos megbetegedése miatt
lemondott tisztségéről. A gimnázium fenntar
tói: a békési és a csanád-csongrádi egyházme
gyék gyülekezetei egyhangúlag dr. Melich Já
nos egyetemi tanárt, múzeumi igazgatót válasz
tották felügyelőül. Az uj felügyelő ünnepélyes
beiktatása a tanév befejezése előtti felügyelőbizottsági ülésen fog megtörténni.
Házasság. Szabó László lébénvi tanító
január 12-én vezette oltárhoz Kovács Mariskát
Lebenyben.
— Dr. Victor G abriella: K risztus szol
gáló leányai. Kecskem ét 1926. Ára 12.000 K.
A szerző leányok és nők előtt az utolsó hét év
ben tartóit előadásaiból foglalt össze négyet (A
nő hivatása; Modern keresztyén női típusok.
A női psziché és a keresztyén leányegyesület;
A nő* imádsága) a fenti címen, amely, miként
az ötven oldalas kis könyv gazdag tartalmából
kitűnik: a keresztyén nőnek életprogrammjái és
életeszményét fejezi ki. A gyakorlati nőegyleti
munkást s egyúttal a női lélek alapos tanulmá
nyozását elárulja sok finom észrevétele és meg
jegyzése. Benső vallásos érzését a könyv minden
lapja. Széles látókör, életinspiráló bibliaiam eret,
sok-sok irányítás és ösztönzés teszik nagyon
értékessé dr. Victor Gabriella előadásait szülők,
tanítók, tanárok, lelkipásztorok és az igehirde
tők számára is, akik igen jó szolgálatot tehet
nek leányaiknak, tanítványaiknak, ha kezükbe
adják ezt a füzetet, s önmaguknak, ha elolvas
sák. Az utolsó előadást református papneknak
tartotta az imádságról; igazgyöngy'! A legmele
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gebben ajánljuk a könyvet lapunk olvasóinak.
Szerző szolgálni akar vele leányegyesületeink
nek és a magyar női belmissziói munkáknak.
Nagy szolgálatot tett! Meglevő egyleteink s
azoknak vezetői ne mulasszák el a könvv be
szerzését. A szerzőtől pedig kérjük előadásai
második füzetének mielőbbi közrebocsátását.
A belm isszió legegyszerűbb eszközei.
Budapest* 1925. A bányai egyházkerület elnökei:
Győry Loránd és dr. Varsányi Mátyás, ebben
a 32oldalas füzetben összefoglaló ismertetést és
jó gyakorlati Útmutatást nyújtanak a belmiszszióí munkára. A széleskörű munkateret négy’
szakaszban ismertetik: az evangéiiom a gyer
mekek közt; az evangéiiom az ifjúság körében,
az evangéiiom és a nagykornak; gyülekezeti bélmisszió. Nem értünk egyet a szociális kérdés
sel foglalkozó szakasznak azzal az állításával,
hogy >aki a templomtól elidegenedett szocialista
munkásságot megközelíteni akarja, azt — bo
csánat a kifejezésért - csak a munkásság gy om
rán keresztül teheti«. Sajnáljuk, hogy a Gyám
intézet, egyházunknak ezen legerősebb belmiszsziói egyesülete, a füzetből egészen kimaradt;
a megemlítést megérdemelte volna még azon
keretek között is, amelyekben ez a kis füzet mo
zog, de amelyet mindenesetre haszonnal olvas
hat minden egyháztag.
H alálozás. Dr. Kluge Endre ügyvéd,
a pápai gyülekezet és a veszprémi egyházme
gye volt felügyelője, január 10-én munkás éle
tének 66. évében hosszas szenvedés után elhunyt
Az Evangélikus Népiskola januári szá
mában Szomhath Ernőtől (Az iskola és a tár
sadalom), Grieszhaber E. Henriktől (A magyar
állam osztó igazsága), Reiche! Lajostól (Az ev.
tanító a népművelődés szolgálatában) és Stoll
Ernőtől (Jókai, a nemzet gyógypedagógusa) hoz
cikkeket. A Krug Lajos szerkesztésében meg
jelenő egyetlen evangélikus pedagógiai folyóirat
évi előfizetési ára 60 ezer korona.
— Az Amerikai Egyesült Lutheránus
Egyház gyülekezetei 1925. január 1. óta 34 uj
templomot, 31 gyülekezeti házai vagy' vasárnapi
iskolai épületet, 21 lelkészlakot építettek, 26 tel
ket vettek és 91 gyülekezetben eszközöltek épületjavitást, összesen 4,779.662 dollár, vagyis 334
milliárd korona költséggel.
— A külmissziói m unka m ellékterm ékei.
Uganda (Afrika) gyapottermése 1905-ben 1500
dollár értékű volt, tavaly pedig 15.000.000 dol
lár. Uganda több gyapotot küld az angolországi
szövőgyárakba, mint akármely más brit gyar
mat. Afrika nyugati partvidékén a négerek ha
sonló eredményeket mutatnak fel a kakaó ter
melésben. Az arany partokról 1911—1920-ig 250
millió dollár értékű kakaót küldtek Európába
és Amerikába. Mindezt a bennszülöttek a saját
földjükön maguk termelték. Afrikát Livingstone,
a nagy hittérítő tárta fel Angliának!
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— Az Amerikai T raktátus Társulatnak,
amely most ünnepelte száz éves fennállása ju
bileumát, páratlanul kedvező alkalma van a val
lásos iratok terjesztésére. A Társulat megbízott
jai engedélyt nyertek arra, hogy a bevándorló
idegenekkel érintkezzenek Ellis Islandon, s a
bevándorló, amig a szigeten várja, hogy vagy
bemehet New-Yorkba, vagy pedig hazájába
visszaküldik, kapva-kap a Társulat kiadványain.
A Társulat tevékenységének arányairól tájékoz
tathat bennünket az, hogy például az egyik kolportőr, aki maga is nem kevesebb, mint tizen
hat nyelvet beszél, tavaly Eüis Islandon 175.000
traktátust, röpiratot és könyvet osztott szét, a
melyek 28 nyelven voltak Írva. A kolportőr je
lentése szerint gyakran előfordul, hogy a be
vándorlók valamely traktátusból két példányt
kérnek, mert az egyiket barátjuknak szeretnék
elküldeni. A kolportőrt a váróhelyiségekben
rendszerint egész tömeg veszi körül, akik a leg
különfélébb nyelveken kérnek tőle iratokat s
még a kezét is csókolják érte. Mit tesz a mi egy
házunk a vallásos iratok terjesztése érdekében?
íme a sajtókonferenciának ez is egyik fontos
témája lehetne!
— Lengyelországban, egy varsói újság
(Warsaw Press) jelentése szerint tavaly több
nyire az intelligencia köreihez tartozó 20.000
róm. család hagyta ott a pápás egyházat és a
görög keleti egyházhoz csatlakozott; 8000 há
zaspár lett protestánssá.
Kanadában a methodista, prezbiteriánus és
kongregacionalista felekezetek United Church
név alatt egyesültek. Különös, hogy ugyanak
kor az amerikai felekezetek nálunk Európában
éppen az ellenkező irányban fejtenek ki tevé
kenységet.
- Az amerikai lutheránusok az euró
paiaknak. Jelentettük már, hogy az Egyesült
Államok és Kanada lutheránusai a National Lu
theran Council utján kétezer dollárt küldtek
karácsonyi ajándéknak. A »National Lutheran
Council Bulletin« nyomán közöljük, hogy raj
tunk kívül kaptak még: az ausztriai lutheránusok
2000 dollárt, a romániai lutheránusok szintén
2000 dollárt, Lettország 1000, Szlovákia 1000,
Csehország* 500, Észtország 500 és Litvánia
650 dollárt. Ezek az összegek három, meghatáro
zott célra fordítandók; először nyomorgó diá
kok, másodszor elaggott lelkészek, özvegyek és
árvák, és harmadszor belmissziói intézmények
segélyezésére. Oroszország még további 5000
dollárt kapott, s a franciaországi lutheránusok
kaptak 1200 dollárt a párisi kerület lelkészei
nek támogatására slOOO dollárt a glay-i Luthe
ránus egyházi intézetre és nyomorgó diákok se
gélyezésére. Mindezen karácsonyi adományok
összege 16.850 dollár, vagyis 1200 millió korona.
— A miskolci evang. nőegylet január hó
16-án műsoros teaestélyt rendezett.
Nyomatott • Győri Hírlep

\m .

— A Federal Council of Churches (Ame
rika) végrehajtó bizottsága, amelyben huszon
nyolc egyház van képviselve, december 9—1L
tartotta ülését Detroitban. Az ülés vezértémája:
»A kooperativ munka irányelvei«. Tárgyalta a
bizottság egyéb kérdések közt az európai pro
testantizmus helyzetét is. A faji kérdésre vo
natkozólag ide iktatjuk Cavert titkár jelentésé
ből a következőket: »Egészben véve világosan
éreztük, hogy az idegen fajok irányában kö
vetendő eljárás kérdése állítja az egyházakat a
legnehezebb feladat elé, amikor a társadalmi és
nemzetközi életet krisztianizálni akarják. Hogy
a Federal Council ezen feladat elől nem térhet
ki^azt mindenki elismerte«:.
Mozi-láz. Az amerikai Egyesült Államok
népe 906 millió dollárt, körülbelül 63 miltiárd
koronát költött mozira; a moziba járók száma
naponta 20 millió, vagyis a lakosság egyötöde.
— A kondorosi egyházközségben tavaly
volt 264 keresztelés, 103 temetés, 51 esketés;
megkonfirmáltato'.t 159 gyermek; úrvacsorához
járult 1244 személy s ezenkívül 28 beteg. Ön
kéntes adományokba befolyt 1,964.000 korona
és 752 kg. búza.
F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOST

Dr. Raffay Sándor

„IMAKÖNYV“
Kétféle alakban, igen szép kötésekben :
Kis á la k :
Fekete félvászonkötés............................. 56.000
Fekete egészvászonkötés......................... 63.000
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
tokban .............................................. 140.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
’arany metszés, tokban................... 196.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n .......................... 224.000
Nagy a la k : (szines keretnyomással)
Fekete félvászonkötés . ... .....................
70.000
Fekete egészvászonkötés.........................
77.000
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, t o k b a n .......................... ' . . 168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban................... 224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • ................... 252.000
Kívánatra bizományba is szállítjuk.

K
„
„
„
„
K
„
„
„
„

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
XVII. kiadása megjelent, békebeli minőségű fehér papíron:
Fekete félvászonkötés..........................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés....................... 70.000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő -kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
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N É ME T H KÁROLY esperes.

Visszapillantás
a tkealegiai fakultás első kit évi (192324-1924-25.] mlködésére.*)
Amikor két évvel ezelőtt, 1023. november
10-én, megtartottuk theol. fakultásunk avató ün
nepélyét, hazai evang. lelkészképzésünk törté
netére és fakultásunk keletkezésére vetett rövid,
vázlatos visszapillantásom végén (bocsánat,
hogy önmagamat idézem!) a zsoltáriró sza
vaira fakadtak ajkaim: »Olyanok vagyunk, mint
az álmodozók«. De azután hozzá tettem : »és ál
modoznunk mégsem szabad. Az elnyert jog kö
telességre, a megvalósult álom munkára int,
hűséges munkára, az ősi tradícióktól körülvett
uj keretben, munkára a rombadólt haza, a szét
tépett egyház javára és Isten dicsőségére«. Az
óta két év múlt d és erre a két évi, alapokat
vető és éppen ezért nem könnyű munkára óhaj
tok ma, a harmadik munkaév küszöbén, rövid
visszapillantást vetni. Nem mintha ezt az alap
vetést befejezettnek lehetne tekinteni. Hiszen
két év munkája, bármilyen hűséggel, odaadás
sal és erőfeszítéssel történik is, elenyésző, ami
kor egy hosszú életűnek szánt uj intézmény
alapjainak megvetéséről van szó, amelynél ép
pen azért a minden körülményt mérlegelő meg
fontoltság, ha lassúbb menetben is, de mindig
célhoz vezetóbbnek bizonyul, mint az elsietés.
Nem szólva az uj keretekben való elhelyez
kedés általános nehézségeiről, különösen sú
lyos feladat elé állította karunkat az általános
tanulmányi, vizsgálati és szigorlati, továbbá a
magántanári, theol. licenciatusi és doktori szi
gorlati szabályzatok megszerkesz rése.
A szabályzatok, dr. Prőhle Károly prodékán kollégánk nagyértékü és igy munkánkat
nagyban megkönnyítő előadói javaslatai alap
ján, elkészültek és az egyetemes egyház meg*) A fakultás 1925. évi október l»-án tartott
megnyitó Ünnepélyén fölolvasta Stráner Vilmos, e. 1.
dékán.

Meiielanik ketonként egyszer. vasároap.
Előfizetési é r : Epész évre 80. félévre 40
aopveiévrt 20. egyes sz ia 2 ezer R.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

hallgatása és az államfői sanctionálás után re
mélhetőleg még a most megkezdett tanévben
érvénybe lépnek.
A m a g á n t a n á r i képesítési illetőleg ál
talában véve — mutatis mutandis — az egyete
münk többi fakultásain érvényes rendet vettük
alapul és irányadóul.
Ami azonban a theol. fakultásunkon sze
rezhető egyetemi g rá d u s o k a t i Jeti, ezekre
nézve inkább a p ro t külföldön, nevezetesen a
németországi egyetemeken meghonosodott és
érvényes rendet óhajijuk mintául venni, amenynyiben a theol. doktori gradus mellett, és azt
megelőzően, egy alacsonyabb fokozatot, az. u.
n. theol. liccnciátusi grádust kívánjuk beállítani.
Mindkét fokozat, úgy »rite«, vagyis szabályszerű, elég szigorú feltételekhez kötött szó- és
írásbeli vizsgálat alapján lesz, a mi óhajtásunk
szerint, megszerezhető, valamint a theol. tudo
mányos irodalom és egyházi munka terén szer
zett kimagasló érdemek elismeréséül »honoris
causa« adományozható. Tekintve azt a nimbust, amely ősi hagyományok szerint a / evang.
theol. doktori címet körülveszi, annyira, hogy
az p. o. külföldön, 1—2 egyetem kivételével,
csakis ezen utóbbi módon vagy is honoris causa,
érhető el, mi is erre óhajtjuk a fösulyt helyezni,
habár — mint emlitém — a mi speciális viszo
nyaink között, a rite való megszerzés lehető
ségét sem akarjuk kizárni.
Az. említeti Alapitó-le\él rendelkezéseihez
való alkalmazkodással ideiglenes a l a p v i z s g á 
lati
szabályzatot is készítettünk, melyet a
nagy hí élt. VKM ur ugyancsak ideiglenesen jó
váhagyod, ill. hozzájárul! ahhoz, hogy az alapvizsgálatokat egyelőre ennek értelmében tart
hassuk meg. E szerint a negyedik semester vé
gére cső I-ső alapvizsgálat tárgyai: bölcsészettörténet, általános és keresztyén neveléstan és
neveléstörténet, theol. encyclopaedia; a hatodik
semester végére eső m á s o d i k alapvizsgálat
tárgyai pedig: általános vallástörténet és vallás-
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bölcsészei, egyetemes keresztyén egyháztörté
net, az ó- és ujtesíamentomi iratok tudományos
magyarázata (exegesis). Mivel e szerint a be
osztás szerint a legfontosabb rendszeres theol.
stúdiumokra jóformán csak két semester jut,
a végleges alapvizsgálati szabályzatot olyformán kontempláltuk, hogy a vizsgálati tárgyak
redukálásával a 4-ik semester végén két rész
letben tehető e g y alapvizsgálatot tartunk, úgy,
hogy ilyformán a négy utolsó semester a foly
tatólagos írásmagyarázati tudományok mellett,
főleg a rendszeres és gyakorlati theol. stúdiu
mokra marad.
Ami a c o l l o q u i um ok at illeti az ó- és
ujtestameníomi nyelvészetet minden hallgatóra
nézve egyaránt kötelezővé tettük. Ami főkép
pen a görög nyelvű tudást illeti, nagy nehézség
elé állít bennünket az 1924. évi XI. t.-c., amely
nek értelmében bármely tipusu középiskola
érettségi bizonyítványa a tudományegyetem bár
melyik fakultására való felvételre jogosít. Eb
ben a tekintetben átiratot intéztünk egyetemes
egyházunk elnökségéhez, hogy felekezeti kö
zépiskoláink igazgatóit kérje fel, hogy a theol.
pályára készülő ifjakat idejekorán figyelmez
tessék a görög nyelv elsajátításának szükséges
voltára. Különben maga a VKM ebben a kér
désben az egyetemeket javaslattételre hívta fel.
A hiányzó ismeretek pótlása vagy teljesen ma
gánszorgalom, vagy esetleg! magán a fakultá
son berendezendő külön nyelvi kurzus utján vá
lik majd lehetségessé.
Eddig a tandíjkedvezményben és egyéb se
gélyekben való részesedésnél legalább össze
sen 12 órás főkollégiumokból, jeles, vagy leg
alább jó eredménnyel való colloquiumot szab
tuk feltételül. A tanulmányi eredmény érdeké
ben azonban a 12 órás colloqui umi kötelezett
séget az összes hallgatókra szándékozunk kiter
jeszteni. (Azóta meg is történt.)
A VIII. semester, vagyis a tanulmányok vé
gén eddig szokásos úgynevezett s z a k v i z s 
g á l a t o t , amely eddig az egyházi főhatóság
hatáskörébe esett, két részletben tehető köte
lező egyetemi szigorlattá szándékozunk átala
kítani. A l e l k é s z i vizsga ebben az esetben
is teljesen az egyházi főhatóság hatáskörében
maradna.
A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.

1926.

Sajtókonferencia.
Nagyon megörültem annak a gondolatnak,
amelyet legközelebb e lap hasábjain Miskolcnak jeles papja: Du szik Lajos testvérünk felve
tett s amely egyházunknak tollforgató embereit
egy olyan értekezletre szeretné összegyűjteni,
amelyen a mi egyházi sajtónk ügyét beszélnék
meg. Igazán időszerű gondolat, amely az ér
deklődést a tegnagyobb mértékben megérdemli!
Az én nézetem szerint egyházi sajtónk kö
rül még mindég nagy határozatlanság, kapko
dás s nem-tisztánlátás tapasztalható. Egyesek
nagy álmokat álmodnak vele kapcsolatban, a
melyeket mai viszonyaink között nem bírunk
meg. Napi sajtóról álmodoznak, holott még heti
sajtónk is nagyfokú vérszegénységben szenved.
Mások tudományos folyóirat létesítését forszirozzák, holott még a köznapi élet kielégítésére
szolgáló s mintegy a mindennapi kenyér szük
ségével biró egyszerűbb sajtótermékekre sin
csen éléskamránk berendezve. S mennyi ellen
mondás a közszellemben! Ha időnként egy-egy
sajtóorgánumunk megroppan, nagy a jajgatás s
szemrehányások özöne röpköd a levegőben; de
ha nagy erőfeszitéssel sikerül aztán valahol
egyet üzembe helyeznünk, nem törődnek vele
s hagyják a szerkesztőt egymagában kínlódni,
vagy jobb esetben még egyetkettőt verseny
társként zúdítanak a nyakába, hogy egy helyett
több koldus rázogassa az üres tarisznyát s várja
a csendes kimúlást.
Hát bizony ez egy cseppet sem okos s épü
letes dolog!
Nekünk szét kell kergetnünk azt a ködöt,
amely e felett a nagyfontosságu ügy felett bo
rong s a tisztánlátást akadályozza.
Mindenekelőtt tisztába kell jönnünk azzal,
mit bírunk meg, s mit nem. Az én nézeteim
szerint a mi mai megtört viszonyaink között
egy jó egyházi, mondjuk igy: hivatalos jellegű
lapot megbirunk; megbirunk egy jó népies jel
legű családi lapot is, de kettőt vagy többet nem
bírunk meg; olyaténképen értvén a dolgot,
hogy ezek a lapok aztán tartalom, terjedelem
és kiállítás dolgában a kellő szinvonalon állja
nak. Külön evang. tudományos folyóiratról sem
szabad álmodoznunk addig, amig mi, lelkészek,
nem tudunk híveink kezébe még egy füzetkét,
egy hitvédő vagy építő iratkát sem adni s kény
telenek vagyunk tehetetlenül nézni, hogy mások
osztogassanak nekik ilyeneket, — persze nem
a mi érdekünkben. Napi sajtóról meg épen nem
szabad álmodoznunk, mert hiszen még heíi saj
tónkat sem tudjuk alátámasztani olyaténképen,
hogy az minden vihart kibírjon s tovább fejlőd
jék. Egyről azonban már ma sem szabad le
mondanunk, arról t. i., hogy a napi sajtóban
bizonyos mértékben helyet foglaljunk. Tudjuk
ugyanis, hogy a nagyobb sajtóorgánumok leg
többjénél van egy-egy olyan emberünk, akit
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meg lehetne nyerni arra, hogy’ az illető lapban
időnként egy-egy cikket, vagy tudósítást elhe
lyezzen, a micrt cserébe mi aztán az illető la
pot támogatnánk s az illető urat honorálnók.
Többre nekünk ez idő szerint nein telik, de
erre aztán telni kell, s ezi az oldalát és lehető
ségét a dolognak az edd ginéi mindenesetre na
gyobb figyelemre kell méltatnunk.
Én a helyzet tisztázása mellett a sajtókon
ferencia egyik áldásos feladatának azt is iartanám, hogy az erőket tömörítse s harmonikus
együttműködésre hangolja.
Igen jótékony befolyást gyakorolhatna
sajtóügyünk fejlődésére az által is, ha bizonyos,
nemes értelemben vett selekciót indítana meg a
sajtó munkálására alkalmas erők kiválasztá ára,
amire egyházunk eddigelé alig gondolt. Pesti
vallástanár koromban, - amikor én két napilap
nak is voltam az egyházi tudósítója, kapván
ezért soronkint négy krajcárokai, — láttam én,
azóta is látom, hogy a róm. kaiholikus egyház
hogy nyúl a hónuk alá erkölcsileg és anyagilag
az olyanoknak, akik a sajtó iránt bizonyos é r
zéket áruhák el s szerettek azzal pepecselni,
hogy ezen a téren fejlődjenek s nékiek
aztán hasznát vegye a sajá érdekében; mi
azonban mintha épen ennek az e1len kezűjében
gyakoroltuk volna magunkat. Mennyi értékes
munkaerőt hagytunk elkallódni, vagy egyene
sen agyonütöttünk. Jó lesz már egyszer csín
ján bánni azokkal a vizipuskákkal, amelyek anynyi éledező lelki tüzet ol ottak már ki! Az a
sok elkedvetlenedés, amely nemcsak az egy házi
sajtó terén, hanem az egyházi közélet egyéb
területein is tapasztalható, egyszer nagyon vég
zetessé váthatik!
Nekem az a meggyőződésem, hogy az ev.
egyház s annak tollforgató intelligenciája többre
képes, mint a mennyit ma produkál a sajtó te
rén, csak okosan meg kell szervezni és minden
arra való erőt a maga helyén kellően fogiakoztatni.
A részletekre most nem terjeszkedem ki,
majd talán alkalmam lesz azokat élőszóval el
mondanom. A sajtókonferencia sok mindenfélét
megbeszélhet s azért a magam részéről is me
legen üdvözlöm azt s ha Isten is úgy fogja *
akarni, azon magam is részt veszek.
Paulik János
nyíregyházai ev. lelkész.

lika; A prot. egyházi ének és zene története.
S t r á n e r Vilmos: Lelkipásztorkoclástan; Gya
korlati irásmagyarázat. Dr. K o v á c s Sándor:
Magyar prot. egyháztörténet; Magyar ev. egy
házjogtan; Magyar prot. föld- és néprajz. Dr.
K a r n e r F. Károly: Jézus élete; Az. újszövet
ségi szövegkritika elemei.

Jegyzetek .
Az ókori klasszikusok. Kérem a nyájas
olvasót, ne ijedjen meg ettől a szokatlan cím
től. Ha elolvassa, ami alább kövekezik. reá fog
jönni arra, hogy nem csupán a klasszika-filoló
gia tanárait érdeklő dolgokról van szó és felis
meri azt is, hogy az Ókori klasszikusok miért
aktuálisak ma is, nálunk is.
Úgy áll tudniillik a dolog, hogy Mr. Bald
win, Anglia jelenlegi miniszterelnöke egyúttal
a Classical Association-nak is elnöke, s ezen
utóbbi minőségében nevezett egyesület minapi
közgyűlésén eg)' gyönyörű beszédet mondott,
s ennek a beszédnek majdnem teljes egészében
vaká közlését az Evangélikusok Lapjának szűk
térre korlátolt hasábjain is jónak látom közzé
tenni. Gondolom, akadnak majd olyanok is ol
vasóim között, akik ezt a beszédet elteszik,
hogy újból és újból e'o!vashassák.
>Ncm veszett kárba«, mondja a miniszterelnök, >hogv Nyugat-Európa kikahpátá a Róma
üllőjén ment végbe; és ki a megmondhatója,
hogy mi mindent köszönhetünk a római jog, a
római fegyelem, a római tisztesség hosszú éve
kig tartó uralmának és a közös Birodalomban
való együttélésnek? Időszámításunk első négy
évszázadában a római gondolkodás és a római
életmód letelepedtek szigetünkön és fészket
raktak itt maguknak.

I

A soproni theol. fakultáson az 1925—26.
tanév II. félévében a következő előadások van
nak hirdetve: Dr. D e á k János: A Genezis ma
gyarázata; A zsidóság története. Dr. K i s s Jenő:
Az első Korinthusi levél magyarázata; Uj szö
vetségi theológia, Dr. P r ö h l e Károly: Ke
resztyén erkölcstan; Theol. encyclopaedia. Val
lástörténet; A legujabbkori filozófia története.
P a y r Sándor: Újkori egyháztörténet: Symbo-
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Róma az itteni tanyák ncpe előtt is kézzel
foghatóvá tette létezését és jelenlétét amikor
látták, hogy a hatalmas utak miként kúsznak
hozzájuk mind közelebb, hogyan haladnak el
mellettök és hogyan mennek mindig tovább és
tovább, kíméletlen és feltartóz*athatat an pályá
jukon, a szigetnek legtávolabbi tájait is meg
nyitva a légiók előnyomulásának.
A vadon erődökből jövő félénk kalmárokat,
mikor valamely római országutra merészkedek
és szemüket tenyerükkel beárnyékolva nézték,
hogyan nyeli el az utat a messzeség, bizonyára
áh itatós döbbenet fogta el ha arra a nagy szívre
gondoltak, amely ebben a rengeteg véredényrendszerben lüktetve kergeti a vért. A Sasok
nyomában szép épületek, szelíd növények és
virágok jöttek — nekünk már annyira megszo
kottak — s fundamentomaikat és gyökereiket
angol földbe eresztették.
Itt rejlik az egész világtörténelemnek legna
gyobb, a tudóst és az államférfiul leginkább
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kezetti a Birodalom, és ha létrejött, miért pusz
tult el?
A római jellemnek kiszökkelő éssajátlagos
erejét én ebben a két, szóban találom meg:
p i e t a s és g r a v i t á s . Ezek voltak annak a
patriótizmusnak fundamentomai, amely elbírta
a Birodalom terhét, beivódott, a születéssel át
öröklött patriotizmus, kiszámiíhatatlan erejű in
dító energia, de legtökéletesebb fokán valami
olyannyira szent, hogy sohasem parádézott, ju
talmat nem várt, magától értetődő volt és kifeje
zésére nem volt szava.
Érdekes tanulmány, lenne nyomon követni a
római jellem változásait amelyeken a Biroda
lom változatos történelmének folyamán a tár
sadalmi alakulások hatása alatt keresztülment.
Azonban ez a szép feladat a történetíró osztály
része, s nekem most be kell érnem azzal, hogy
bizonyos szembeszökő tények előtt egy pilla
natra megállják. Attól az Ammoniustól, aki ak
kor irt mikor a légiók távoztak Brittaniából,
tudjuk meg, hogy a római adott szóban nem
lehetett megbízni.
Én ezt sokkal jelentősebb ómennek tartom,
mint a lakosságnak városokban való összegyülemlését a mérhetetlen fényűzést és a gazdag
ság állandó forrásainak kimerülését amelyek
mind egy bemjűlködtek annak a jellemnek kiszi
polyozására, amelynek szakadatlan léte szüksé
ges volt az állam életéhez.
Ezekben a későbbi századokban hallunk
már kiáltásokat, amelyek napjainkban oly isme
rősek előttünk, kifakadásokat, a fegyverkezés
terhei és az adóterhek ellen. Azonban, ezeken
felül és túl, bár ezek is veszedelmesek és szimptomatikusak, felfedezhetünk aggodalomkeltőbb
dolgokat is.
Szinte úgy tűnik fel, mintha az emberiség
fajtái a gyümölcsfák fajtáihoz volnának fogha
tók: a legnemesebb fajták nemzedékéken
át
tartó hasznos és produktiv szolgálat után ki
merülnek. Egyik legújabb tanulmányában dr.
Mackail mutatott rá erre a pontra, amikor azt
mondja, hogy nem maradt elég római Róma
munkájának teljesítésére. A politikai életet beburjánozta az intellektuális energiának és a közszellemnek fokozatos atrófiája és az önkormány
zat ösztöne kiveszett.
Azok közt, akik ma a kormányzatért fele
lősek, félelem van, félelem, amely még nem ra
gad bennünket torkon, de babonás kisértésként
lopódzik a szürkületben, hogy a Nagy Há
ború, amely olyan nagy számban oltotta ki a
legnemesebb életeket, nem hagyott éle'ben ele
gendő telivér fajtát a Birodalom munkájának
folytatására. Feledatunk elég nehéz, de teljesí
teni fogjuk; azonban van-e Európában valaki,
aki ne tudná, hogy még egy háború a Nyugaton,
s egy Kornak civilizációra épen akkora robaijal
omlik össze, mint Rómáé? Róma vészieleket
hagyott, maga mögött az utón; nem hagyhatjuk
azokat elolvasatlanul.
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Arra kellene törekednünk, hogy magunk is
szerezzük meg és egymásnak is segítsünk meg
szerezni azokat a jellembeli tulajdonságokat, a
melyek szerint a rómaiak voltak faragva: s ezek
a p i e t a s , a g r a v i t a s és az adott szó szent
sége. Csak ezeken a fundamentomokon lehet ci
vilizációt felépíteni; csak ezeken a fundamento
mokon állhat fenn civilizáció.
Azonban hogyan állunk mi, u 11i m i B r i 
t a n n i , a nagy családnak legfiatalabb sarja?
Szeretem hinni, hogy a legifjabb fiú szerencséje
jutott nekünk. Szeretem úgy festeni magam elé
a nemzetek évezredes felvonulását, mim hő
söknek nagy staféta fúrását. Végtelenül nehéz
pályán, gyér tapasztalat vezérlete alatt futotta
meg Róma a versenyt, magasan lobogtatva a
fáklyát.
Azok közül akik előtte voltak azok közül
akik utána következtek, egy sem futott be ak
kora távolságot, egy sem futott olyan bizonyos
sággal. És amikor befutotta pályáját, a fáklya
más kezekbe került, amelyek továbbvitték erejük
és benső vezérletük szerint, amig sok század
után mihozzánk jutott,, a legifjabb fiúhoz.
Mi a versenyt még nem futottuk le. De
futásunk érdemesebb lesz ha életünket a római
jellemnek komoly erényeire a'apozzuk és meg
szívleljük azokat a figyelmeztetésieket, amelye
ket a mi irányításunkra hagyott hátra.
Ha valaki a mi nyelvünkből,fordít görögre,
vagy latinra, még ha csak kezdő is, lehetet’en,
hogy észre ne vegye, hogy a régi nyelveken
mennyivel kevesebb szóval lehet a gondolatot
kifejeznj. Bosszantó, hogy mi tiz sorban mond
juk el azt, amit a rómaiak elmondtak öt sor
ban; de ez legalább arra késztet bennünket,
hogy beszédünk övén tudatosan szorítsunk, ha
látjuk, hogy a mi irályunk terjengős, pórias
alakjaival összehasonlítva a régiek mondatai
úgy rohannak, minta munkájukra edzett atléták.
Továbbá, a régiek nem cifrázták, nem sailangozták gondolatukat, beérték azzal, hogy ol
vasóik gondolkodó tehetségére is rábízlak va
lamit. Mennyire különböznek sok angol firkásztól, akik úgy látszik Wilde dikíomát szívlelték
meg: »Semmi sem sikerül úgy, mint a túlzás«,
s akik a legvéznább gondolatot is szavak özönébe pólyálják, talán abban a reményben, hogy
a csomagolástól nagyobbnak látszik. Még jeles
Íróink is néha túlzásba mennek abbeli igyekeze
tükben, hogy semmit se hagyjanak elmondatlanul abból, amit témájukról el lehet mondani, s
egyetlen csira se maradion kifejletlenül azok
közül, amelyek az olvasó lelkében is fel tud
nának nőni; és sikerül nekik gondolatukat úgy
agyorihajszolnyi, hogy nincs rá lehetőség, hogy
az olvasó mozgásba tudja hozni:
Honnan van az. hogy valamennyien tudunk
argoszi Heléna szépségéről? Nem onnan, mintha
Homérosz kimerítő pontossággal katalógusba
foglalta volna bájait, hanem épen azért, mert
csak célzást tett és azután reánk bizta a többit.
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Úgy gondolom, semmi többet nem mond, mini
azt, hogy mikor egyik nap a várfalon járt, a vé
nek azt mondták, nem csoda, hogy ilyen bájos
ságért férfiak meghalnak és városok kiraboltat
nak. Bájosságának részletezését reánk bizza, s
innen van, hogy millió a'akhan él és minden
ember szivében újjászületik az évszázadok fo
lyamán.
Tehát az alak mindig üde. Talán csak
amint öregekké leszünk, tárni fel előttünk az
anyag szépsége és mutatja meg örök jelentősé
gét mindennapos tapasztalatunkkal szemben.
Ezeknek a nemzeteknek s/órakoztató és ok
tató irodalma nem olyan regényekből és szín
művekből állt, amelyeknek hősei és hősnői azok
ban a hitvány csapdákban vergődnek, melye
ket a saját gyarlóságuk csaitantott el, s ame
lyekben a bonyodalmakat szánalmas félreértések
és jellemgörbületek idézik fel. A görög tragédiák
az emberi szellemet festik, amint az magának
a végzetnek fojtogató gyűrűivel viaskodik.
Mikor éjszakánként hazaériem, riikán ke
rültem ágyba anélkül, hogy ne olvastam volna
valamit az Odisszeából. az Acneisből, vagy Horáciusz ódáiból. . . Mikor egy pótválasztáson
bejutottam a képviselőházba, formáiban a politi
kai élet terére léptem. Politikai mérlegelő ké
pességemnek
megbecsülhetetlen ?egit-égére
volt az, hogy helyesen tudiam érzékelni az ará
nyokat, volt értékstandardom és tisztelettel vi
seltettem a szavaknak becsületes igazsága iránt.
Az arányok érzékelése segítségemre volt
abban, hogy a képviselőház disztingiáit és kevésbbé disztingvált tagjainak egyéni értékét fel
mérjem. Értékstandardom segítségemre vol a
szónoklatok és az írott szó megiiélésében és
gyakran visszatartott attól, hogy a piac bálvá
nyai előtt leboruljak.
De ezeken az értelmet gyönyörködtető tu
lajdonságokon túl és fölül ott van az a még szubtilisabb, mélyebb valami, ami a szivet és a lel
ket kapja meg. Azok a hangok, amelyek nem
zeteknek halálán és újjászületésén keresztül be
szélnek hozzánk, épenugv megkapják az egymás
után következő nemzedékek minden érzéshullá
mát, ahogyan megkapták a régi Athénben és
Rómában azokat, akiknek volt fülük a hallásra;
de mi hozzánk azzal az ünnepélyességgel, és
pátosszal megrakodva jutnak el, amely hozzá'apad azoknak el nem felejtett mondásaihoz, aki
ket szerettünk és elvesztettünk. Végső problé
máinkban velők egyek vagyunk, s minél tágabbra nyitod lelkedet szaluknak, annál mé
lyebb lesz szánalmad a botorkáló emberiség
iránt, annál buzgóbban igyekszik az emberiség
családját összekötni, ahelyett, hogy annak kö
telékeit meglazítaná.
A világnak örök tavaszai ifjúsága nincs-e
benn ebben a pár szóban: »dulce ridentem« és
>gratas puellae risus ab angulo«? ennek a fél
tucat szónak a tükrében megpillantjuk a ma
gunk gyermekkorát és gyermekeinkét, s minden
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nemzedéket az idők elejétől végéig. Milyen em
lékeket idéznek fel az ilyen sorok! Úgy kopog
tatnak szivükön, mint az ötödik Szimfó ia dob
jai . . .
Megismétlem önök előtt, ami« barátim nak
mondottam, hogy ha majd a poétikában befejez
tem munkámat, leveszem a könyvespolcaimról
régi barátaimat és megint szótárral és nyelvtan
nal dolgozom. Mindig izzásban tartottam a ham
vadó parázst, hogy könnyen lángralobbanjon és
melegitsé öreg csontjaimat.
Nem fejezhetem be anélkül, hogy ne idéz
zem azt az epitáfiumot, amely a Plataeánál el
esett athéniek emlékéi örökíti meg. s amelynek
sorait meg lehetne irni a mi ifjainkról is, akik
tizenegy éve a nyár haldoklása idején siettek
Flandriába:
Hogyha dicső halál halni nemesen, akkor
mindenek fölött békességben nyugoszunk mi,
mert évszázadokon át megérti a világ, hogy’ mi
Görögországért haltunk meg«.
Lehajtott fővel állunk egymás mellett, év
századok távolán át ölelkező bánatban és büsz
keségben.

UJ vallásos mozgalom a felkelő
Nap országában.
A japán vallásosságot nem igen lehet a
mi európai ideológiánk keretei közt tárgyalni.
Mig a mi fogalmaink szerint a vallás és az er
kölcs szen es összefüggésben vannak egymás
sal, addig szerintük a vallás inkább mitológiá
juk ismerete, az erkölcs pedig körülbelül az, amit
az angol a gentlemanship
uri emberhez méltó
viselkedés
szóval fejez ki. Ilyen formán vallásbölcseletük is nagyon szegény eredeti gon
dolatokban. A meglehetősen összevegyüli budd
hizmus és sintoizmus nyomta rá bélyegét a
japán vallásos gondolkozásra. Újabban azonban
úgy látszik ez az importált vallási rendszer —
(a sintó is csak oldalhajtása a buddhizmusnak)
nem elégíti ki a lelkeket. Azok, akik nemzeti
vagy egyéb szempontból idegenkednek a keresztyénségtól, egvre nagyobb érdeklődéssel fordul
nak egy uj vallásos mozgalom felé, az. ómoto
felé.
Ennek az uj vallásos mozgalomnak a meg
alapítója egy sok nyomorúságon és szenvedé
sen keresztülment gyenge nő volt, névszerint
D e g u c s i Nao. Húsz éves korában kezdte meg
missziói munkáját és 27 éven át éjjel-nappal
dolgozva, igen sok kötetben fektette le tanítá
sát. Jelenleg Degucsi Oniszabro, szellemének
örököse, egy isteni tudományu férfiú, folvtatja
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munkáját: Főművei: Virágok az utón. A lélek
fundamentoma. Elbeszélések a szellemvilágból,
írásai már kb. 80 kötetet tesznek ki.
Maga az »ómoto« szó »nagy kezdet«-et je
lent. Hogy alapitóját milyen tanítások és rend
szerek befolyásolták, nem derül ki az ómotoirodalomból. Tény az, hogy ez a vallásosság
speciális japán vonásai mellett sok rokon vo
nást tüntet fel a keresztyénség tanításaival,
íme néhány kiragadott tanítása: A nagy Isten
azért teremtette az embert, hogy a földön be
töltve hivatását, halála után újra és örökké él
jen a mennyek országában. Az ember a szel
lemi és a fizikai világ határmesgyéjén él, együtt
van meg benne a menny és a pokol, lelke ab
szolút értelemben se jónak, se rossznak nem
mondható. Isten ott van, ahol tökéletes rend
van, mert Isten a rendben lakik. Isten a vilá
got rriint egy személyt kormányozza, ennek kö
vetkeztében a rossz ember is része ennek a
nagy személynek. Az uj vallásnak vannak tem
plomai, és bucsujáró helyei. Istentiszteleteiken
a zenén kívül a táncnak is szerep jut.
Az ómoto, dacára a speciális talaj-iznek, a
mely hozzátapad, Kina felé is terjeszkedik, sót
vannak már propagálói Európa több országában
is. Mutatja ez a körülmény is, hogy a lelkekben
nagy éhség van oly igazságok után, amelyek
nem annyira az ész, mint inkább a szív igazságai.
Vajha megértendők 'az idők jeleit, mert ez az
éhség ránK ezt a nagy kötelességei rója: Elmenvén, tegyetek 'tanítványokká minden népe
ket ... Az éhező lelkeket csak Jézus elégítheti
meg.
Pap Ferenc.

H Í R E K .
A február hónapban tartandó sajtókon
ferenciára jelentkezéseket kér a szerkesztő.
Dr. Prőhle Károly a lipcsei egyetem ev.
theologiai fakultásának tiszteletbeli doktora.
A theologiai doktori gradust, ősi szokás szerint,
főképpen a németországi egyetemek evang.
theologiai fakultásain állatában véve nem »rite:,
vagyis, vizsga, ill. »szigorlat« alapján, hanem a
theologiai tudomány és egyházi élet terén kifej
tett hosszas és kiváló munkálkodás elismeré
séül »honoris causa« - tiszteletből, szokták
egyeseknek adományozni. Ebben a nem min
dennapi, kiváló kitüntetésben részesült a közel
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múlt napokban a m. kir. Erzsébet tudományegyetem Sopronban működő evang. hittudo
mányi karának tudós professzora és prodékánja
dr. P r ő h l e Károly, akinek a lipcsei egyetem
evang. theol. fakultása, ezt a tiszteletbéli theo
logiai doktori ciimet egyhangú határozatával ado
mányozta. A szép kitüntetés bizonyára dr.
Prőhle Károly számos barátjának, ismerőjének,
tisztelőinek és tanítványainak széles körében is
osztatlan örömöt fog kiváltani, annál is inkább,
mert a kitüntetésnek nemcsak dr. Prőhle szemé
lyére, nem is csak a theol. fakultásra, valamint
a magyarországi evang. egyházra való vonat
kozásban, hanem, különösen mostani szomorú
körülmények között, nemzeti szempontból is
méltán tulajdoni ihatunk kiváló súlyt és jelentő
séget. Isten tartsa, éltesse a kiváló tudóst és
embert a theol. tudományosság, egyházunk és
a kér. nemzeti kultúra javára és dicsőségére.
Ad multos annos!
Dabronyban az 1925. évben tartottam 12
vallásos és hazafias ünnepélyt, amelyeken a
helybeli lelkészen és tanítón kívül közreműköd
tek: Mesterházy L. pápai, Mátis K. alásonyi és
Hering J. veszprémi lelkészek, Szenteh K. az
egyházmegyei belmisszió egyesület világi el
nöke és Magyar J. nemesszalóki tanító, valamint
az Ifjúsági Egylet több lelkes tagja. Az ifjúsági
egylet hetenként tart összejövetelt a lelkész és
tanító vezetésével, s az 1925. évben oly áldá
sosán működött, hogy Isten kegyelmének di
csérete után egy megszívlelendő kijelentésünk
következik: az ev. egyházat szerető lélek előtt
nincsen lehetetlen. Mii tett a dabronyi ifjúsági
egylet? - kérdezhetik sokan. Az anyagi ered
ményt utoljára említjük, legelőször azt írja le a
toliunk, hogy Dabronyban az ifjúság testületi
leg járul az oltár elé; hogy nem azt vetik meg
fiaink, aki a korcsinázásban nem tart velük, ha
nem azt, aki elmarad1a templomból; hogy szabad
idejükben nem a papjukat és tanítójukat szid
ják, de esténként velük épülnek, őker biztatják,
velük meghányják-vetik a szomorú jelen ese
ményeit, tanulnak, fölfegyverzik, vértezik magu
kat a tudás, hit, egyház és hazaszeretetnek győ
zelmi jelvényeivel, mert érzik, mert beléjük
plántáljuk a szent meggyőződést, hogy ezen el
nem kobozható kincseinkkel, ha egyszer meg
jelenik a maroknyi ev. magyarság a pogány ke
resztények frontja élőit, bár mi emeljük a ke
zünket ég felé, másodszor is üldözőinknek aj
kukról hangzik el: »Győztél Galilei!« Szerzett
az ifjúsági egylet szép könyvtárt, kb. 7 millió
korona értékben térítőkét adományozott a tem
plomnak, a lelkész vezetésével parkírozták a
templomudvart. Dabrony fiókgyülekezetében:
Csöglén missziói központot szervez a lelkész.
Az 1925. évben vettek a csöglei hívek haran
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got. Készen van az ideiglenes imaház összes be
rendezése s a s . lelkész lakása. Az 1926. évben
akarják felépíteni azt a templomot, amelyet ez
előtt HK) évvel 700 ev. hívünknek már rég fel
kellett volna építeni, hogy most 150 pótolja a
700 mulasztását. Nemesszalók leánygyülekezet
uj iskolát és tanitólakást akar építeni a f. évben.
Oly sok a hiány, annyi a javítani való épületein
ken, hogy amikor elgondolkozunk azon, hogy
mindez hogy is lesz meg, fáradt agyunk már
azt duruzsolja: hagyd abha! - elég! De mi
kor este lepihenünk, ezer lelki feladat állja kö
rül ágyunkat és altató daluk refrainje, hogy' ne
künk még álmunkkal is: »Sietni, sietni, sieini
muszáj!« — a lelkek építésére, s akkor majd lát
hatatlan kezek emelnek iskolát, templomot, dia
konissza házat, ifjúsági otlhont minden evang.
faluban s akkor, de csak is akkor mondhatja a
lelkész élete végén, hogy — elég! — de persze
utána meg ö szól nekünk is, mint Pálnak: »Elég
néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőt
lenség által végeztetik e|!«
Egy fejedelm i adom ány, mely önm agát
dicséri. A tállyai »Kossuth« egyház, mely Hegy
alja nehéz gazdasági viszonyai miatt válságos
napjait éli, az áldozatkészség csodálatos meg
nyilvánulásaként templomába, hol 1802 ben Kos
suth Lajost keresztelték, a villanyt vezetteti be.
A »Miskolci Takarékpénztár« megértve ez egy
ház nehéz helyzetét, hogy e vállalkozásában is
segítségére legyen, az egyháznak egy hatalmas,
a templom díszére váló, kb. 30 -40 millió ko
rona értékű, művészies villanycsillárt adományo
zott. íme ma, amikor lámpással kell keresni
az áldozatkész, ingyen áldozó lelkeket, egy bank
egész igazgatósága muta példát erre, és meg
mutatja azi is, hogy a Bankok is hogyan szol
gálhatják a nemzeti és egyházi testvéri közös
séget
Felhívás. A soproni evang. tanítóképző
intézetből az 1874 -75. és az 1875—76. tanév
végén kikerült tanitótársakhoz! Az elmúlt év
junius havának végén volt, illetőleg a f. év ju
nius havának végén lesz ö t v e n éve annak,
hogy a fönt jelzett években tanítói oklevelet
nyert tanítók a soproni ev. tanítóképző intéze
tet elhagyták, s a négy világtáj irányában apos
tolok módjára elszéledtek. Ugyancsak a löm
irt években végzett alulirt kartársakat az az
eszme foglalkoztatja, hogy nem volna-e cél —
és időszerű egy ö t v e n éves találkozóra össze
jönni az idei nyár folyamán, mondjuk: junius
végén, vagy julius elején Sopronban azoknak
a még életben levő kartársaknak, akik velük
együtt hagyták el a soproni alma matert. Azért
óhajtanánk a két évfolyam együttes csatlakozá
sát, mivel édes kevesen vagyunk már — sajnos
- élók, s mivel különben is a két évfolyam
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hallgatói olyan benső viszonyban éltek egy
mással, mintha egy osztályba tartozók lettek
volna. Nagyon szeretnénk, ha eszménk megva
lósulna. Akiket a jó Isten áldó kegyelme eleddig
életben megtartott, még egyszer összejővén,
megláthatnánk egymást, s felidézhetnénk az if
júkor boldog emlékeit és a diákélet tavas/álmait.
Ki tudja, hogy a Párkák meddig sodorgatják
életünk fonalát. Ki tudja, nem ez lesz-e e földi
téteken utolsó találkozásunk! Akik, mint mi is,
enervált erejű veteránok, életünknek alkonyá
hoz jutottunk, s magunkat a nyugovóra fordult
életnap visszaverődött sugaraival melengetjük,
vájjon mit ígérhetünk magunknak! A kéi évfo
lyamban együttjártak névsora kezünk közt van,
de nem tudjuk, hogy a névsorban szereplők kö
zül kik vannak még életben, s kik vettek búcsút
e földi élettől? Csak egy-kettő azoknak száma,
akiknek életbenlétéről és tartózkodási helyéről
tudomásunk van. Eszménk közlésére azért ezt
az utat gondoltuk célravezetőbbnek. Úgy hiszszük, hogy egyházi lapjainkat olvassák kartár
saink, s igy ezeknek revén tudomást fognak
venni a felvetett eszméről. Mivel föttehetó, hogy
igy is lesznek olyanok, akik nem vesznek tu
domást e felhívásról, azokat, akik azi tényleg
olvassák, arra kérjük, hogy esetleges összejöve
telek, találkozások alkalmával hozzák szóba a
szándékot, hogy a tervezett találkozón részt ve
gyenek lehetőleg mindazok az együti végzett
élők, akiknek a Gondviselés az úgynevezett ke
gyeleméveket megérniük engedte. Akik hajlan
dók ez évben ilyen találkozón részt venni, szí
veskedjenek készségüket az alulirot'ak bármelyi
kénél bejelenteni, hogy a továbbiakban ahhoz
képest intézkedhessünk. A bejelentést mielőbb,
de legkésőbb április hó végéig kérjük GyórDebrecen. 1926. január havában. B e n e d e k
Vince, ny. igazgato-tan. Győr, Petöfi-tér 1.
H o r e t z k y Béla, ny. igazgató-tan. Debrecen.
Teleki-u. 88.
A győri ev. egyházközség uj orgona be
szerzései határozta el. A 3 manualos 32 változatú
orgonát Angster és Fia pécsi orgonaépitő cég
épiti s 380 millióba kerül.
Uj „Preludium os zsebkönyv“ . Fenti cí
men egy praktikus, gazdag tartalmú, Ízléses ki
állítású, hiányt pótló zeneműi jelent meg Luspay Kálmán országosan előnyösen ismert róm.
kath. kántorlanitó, zeneszerző szerkesztésében
Dejtáron, Nóg rád megyében. A zsebkönyv 112
oldalon 162 orgonadarabot tartalmaz valamenynyi dur hangnemben. Ára bekötve 75 ezer K.
Kedves orgonista kartársaimnak, de minden ze
nekedvelőnek a legmelegebben ajánlhatom ezt.
Napjainkban ez a mű a komoly, értékes muzsi
káért lelkesedőknek valóságos kincsesbánya s
mint ilyen, nélkülözhetetlen is; teljes meggyő
ződésből vallom ezt, mert a műnek minden so-
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rát ismerem. A zsebkönyv alakú miű) gazdag* tar
talmú, mert legkiválóbb hazai és külföldi jele
seink mesteri alkotásait tartalmazza ízléses, uj^
szerű, meglepő, fordulatos összhangositásban.
Külső alakját tekintve ez a gyűjtemény Ízléses
kiállítású, a hangjegyek nyomása tiszta, vilá
gos, könnyen olvasható s hossza: ló cm., szé
lessége 12 cm. Hiányt pótló is, meri az utóbbi
időben ilyen tartalommal, hasonló mai' nem je
lent meg s zenei előrehaladottságunkat tekintve,
nagy szükségünk is volt rá felekezeti különbség
nélkül. Kiszel János ceglédi ev. ig. kántortanitó.
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Megjelent

M agyarország
1928. ért
Ujságkatalogusa
Kiadja

RUDOLF MOSSE rt.
,

hirdetési iroda,
Budapest VI., Podmaniczky-utca 49. szám.
Hirdetőknek kívánatra ingyen és bérmentve.

Félelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Konfirmáciára

Dr. Raifay Sándor

a legjobb segédkönyvek:

„IMAKÖNYV“
Kétféle alakban, igen szép kötésekben :
Kis a la k :
56.000
Fekete félvászonkötés..............................
Fekete egészvászonkötés..........................
63.000
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
tokban............... (............................ 140.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban.................. 196.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n .......................... 224.000
Nagy a la k : (szines keretnyomással)
Fekete félvászonkötés..............................
70.000
Fekete egészvászonkötés..........................
77.000
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, t o k b a n .................................. 168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, tokban...............
224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • ................... 252.000
Kívánatra bizományba is szállítják.

Dr. Raffay Sándor
K
„
„
„
„
K
„
„
„
„

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
XVII. kiadása megjelent, békebeli m inőségű fehér papíron:
Fekete félvászonkötés..........................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés....................... 70 000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
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HÚ KAI L A J O S könyvkereskedése

Evang. konfirmandusok

Kátéja

Á ra

8000 k o r o n a .
©

Sztehlo András

E vangéliom i k eresztyén
Va IIá s t a n
Ára 10.000 korona.
©

Kókai Lajos
könyvkereskedése

Budapest IV., Kamermayer Károly-utca 3. szám.
Mutatványpéldányt ingyen küldünk!

GYŐRI HÍRLAP nyomdavállalat»
Győr, Baross-ut 36.
Telefon 238

Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3.

Apróhirdetés. Tisztességes 28 éves, hat
polgárit végzett fiatalember bármilyen alkalma
zást elfogad. Budapest, Vörösmarty-utca 43. sz.
I. 4. Szomori Dezső.
,

■
■
■
■

Ízléses kivitelben
jutányos érakért
készít mindenféle
nyomtatványokat

Nyomatott • OyAri Hírlap nyomdai mfiintézet gyom aitA jin Győr, B*ro*«-ut 36. •zöm. — Telefon 239 — 5215
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EVANGÉLIKUSOK LUPIA
Szart»tzlftséf: 1t B t RT (Hasta ■.)
Klaiéilvatal: 6YÖR. t». kaataat-Ppllat.
Kiaija: A LUTHER-SZÖVETSÉG.
Pastatatarttpéaztificsakkszipla: 1280.

•lapította : OR. RiffIY SlkOOR pBtpIk

SiuktulMft 1*1*l&a
N É ME T H KÁROL T eipt-rcft.

Visszapillantás
a Ihealailai fakultás «Isi kél évi (192324-1924-25.) mikMésin.
(Befejező közlemény.)

A többször hivatkozott Alapitó-levél sze
rint a magas kormány theol. fakultásunkon 8
rendes tanszéket állított fel, még pedig: Ószö
vetségi irásmagyarázat és theológia, újszövet
ségi irásmagyarázat és theológia, rendszeres
theológia, egyetemes keresztyén egyháztörténet,
gyakorlati theológia, egyházi *jog# és magyar
protestáns egyháztörténelem, vallástörténet, val
lásbölcsészet és keresztyén neveléstudomány,
újszövetségi irásmagyarázat és a rendszeres
theológia segédtudományai. Ezen nyolc tan
szék közül az első alkalommal jelölésre hivatott
adhoc bizottság javaslata alapján a két utolsó
helyen nevezett tanszék betöltetlen maradt. Az
»újszövetségi irásmagyarázat és a rendszeres
theológia segédtudományai« cimii tanszékei a
karnak nagymélt. VKM részéről jóváhagyott
határozata szerint már az 1923 -24. tanév II.
semestere, tehát 3 félév óta Karner F. Károly
oki. theol. tanár, mint megbízott előadó látja
el, aki azóta a kir. magy ar. Pázmány Péter tu
dományegyetemen a bölcsészettudori fokozatot
is megszerezte. A vallástörténet, vallásbölcsé
szet és keresztyén neveléstudomány cimü tan
szék teendőinek ellátására nézve kezdetben bír
tuk a nagynevű, kiváló tudósnak, dr. Schneller
István ny. egyet. r. tanárnak ígéretét, hogy fakul
tásunkon e tanszék körébe vágó előadások tar
tására vállalkozik, amikor azonban előrehaladt
korára és ezzel járó többszörös betegeskedésére
való hivatkozással ezt az ígéretéi — legnagyobb
sajnálatunkra kénytelen volt visszavonni — dr.
Pröhle Károly és Payr Sándor egyet ny. ren
des tanárok voltak szívesek a tanszék leendőinek
ideiglenes ellátására vállalkozni, amely készsé
gért ókét karunk hálája és teljes elismerése il
leti meg. Mindkét tanszék betöltése, ill. az ezeken

Maglelaolk kataoként eaitzer. vasárnap.
EJIflzatésI á r: Egész évre 80, fálávra 40
aatiaiévra 20, aivas u á i 2 ezer K.
Hlráatási árak petagvazés száriét.

való jelölés «az egyházi és hitvallási hűség meg
állapítása szempontjából- a püspöki kar részé
ről gyakorolható vétó jognak fenntartása mel
lett, most már teljesen és kizárólag a fakultás
hatáskörébe esik. Reméljük, hogy ezt a kér
dést is sikerül kívánatos és minden tekintetben
megnyugtató megoldáshoz juttatni.
A rendes tanszékek előadásain kívül mint
rendkívüli tárgyak szerepeltek: dr. hollósi Somogyi Józsefnek »a keleti népek kultúrtörté
nete« és a sémi philológia« körébe vágó elő
adásai, továbbá dr. Király Jenó soproni kórházi
igazgató főorvos urnák az első tanév második
semesterében tartott közegészségtani előadásai,
amelyekkel karunkat és annak hallgatóit őszinte
hálára kötelezte. Az Alapító-levél ben említett
egyes jogi tárgyak (magyar közjog, magán és
közigazgatási jog, közgazdaságtan) előadására
még eddig minden fáradozásunk ellenére sem
sikerült előadót megnyernünk.
A hazai evang. egyházunkban szokásos is
tentiszteleti nyelvek (német és tót) tanítására
lectori minőségben Bothár Dániel nyug. líceumi
tanár és dr. Karrier Károly egyet, előadó vol
tak szívesek vállalkozni. Különösen az előbbit,
mint karunkon kívül állót buzgó fáradozásáért
őszinte köszönetünk illeti meg.
A még megoldásra váró számos kérdés kö
zött különös gondot okozott, és okoz ma is
még, fakultásunk végleges elhelyezésének kér
dése. A fakultás felállítása, tehát 2 év óta még
mindig a dunántúli ev. egyházkerület vendég
szeretetét vagyunk kénytelenek igénybe venni,
a volt. theol. akadémiának a líceumi épületben
elhelyezett és az igényeket már akkor sem ki
elégítő helyiségeiben. Nem szorul különös ma
gyarázatra és megokolásra, hogy ez az elhe
lyezés sem az egyetem tekintélyének, sem az
intenzív tudományos, főkép semináriumi mun
kának a szempontjából nem felel meg. A kér
dés kedvező megoldása érdekében úgy a ma
gunk, mint az egyet, egyház, a dunántúli egy
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házkerület és Sopron sz. kir. város részéről tett tóink sokszor igen súlyos helyzetén segíteni. Is
lépések azonban mindez ideig nem vezettek ked ten áldása rajtuk és adományaikon.
vező eredményre. A leghelyesebb megoldás
Hallgatóink létszámára vonatkozólag a kö
minden esetre az volna, ha egy más célra szánt vetkező adatokat közölhetem:
épületnek sok költséggel járó átalakítása helyett
Beiratkozott 1923—24. tanév I. felében: I.
egy, a mi céljainknak minden tekintetben meg semester 17, III. semester 12, V. semester 17,
felelő uj épületben nyerhetne fakultásunk méltó VII. semester 23. Összesen 69; 10 rendkívüli
elhelyezést.
és 2 nőhallgató.
1923—
-24. tanév II. felében: Összesen 7
Ami az anyaegyetemhez és az egyetemi
tanácshoz való viszonyunkat illeti, ezt a távol ezek közül 7 rendkiv. és 2 nőhallgató. II. se
sággal járó legnagyobb nehézségiek árán is igye mester 17, IV. semester 15, VI. semester 17,
keztünk fenntartani, ápolni és minél bensőbbé VIII. semester 23.
1*924—25. tanév I. felében: Összesen 57;
tenni. Mint a fakultásnak most már harmadiz1
rendkiv.
és 1 nőhallgató. I. semester 12, III.
ben megválasztott dékánja, az1egyetemi tanács
semester
17,
V. semester 14, VII. semester 14.
havonként tartott ülésein egy-két eset kivéte
1924—
25. tanév II. felében: II. semester 1
lével, amikor dr. Pröhle Károly ugyancsak harmadizben megválasztott prodékán kollégám volt IV. semester 17, VI. semester 14, VIII. semes
szives helyettesíteni, részt vettem' és azokon a fa ter 14. Összesen 57 rendes, ezek közül egy nő
kultás érdekeit képviselni igyekeztem. Az egye hallgató.
1925—26. tanév I. felében: Összesen 56;
tem könyvtári bizottságában fakultásunkat dr.
ezek
közül 2 rendkiv.
Deák János mint rendes, dr. Kovács Sándor,
mint póttag, a gazdasági bizottságban pedig
Hallgatóink létszámában beállott csökke
Stráner Vilmos dékán képviseli.
nést a többek közt főkép az a körülmény ma
A lehetőséghez képest részt vettünk egye gyarázza, hogy hallgatóink közül több — ez
temünk minden kimagaslóbb, fontosabb ünne idén is — még tanulmányaik befejezése előtt
pélyén, amelyek közül különösen kiemelhetjük, — külföldi egyetemre mentek.
gróf Klebelsberg Kunó dr. VKM ur őexcellen
És most, hallgatóságunk létszámára vonat
ciájának 1925. máj,us 27-én történt diszdok- kozó ezen száraz adatok közlése után, végezetül
torrá avatási ünnepélyét, amelyen szerencsénk hadd forduljak éppen önökhöz, T. uraim, hoz
volt dr. Pröhle Károly prodékán kollégámmal zátok kedves fiatal testvéreim, akik önkéntes
résztvehetni, ill. közreműködhetni és Ő excel- szabad elhatározással szántátok magatokat arra,
lenciáját úgyis mint theol. fakultásunk jóakaró hogy egész élteteket a Krisztusnak és az ő anyapártfogóját és jóltevőjéí személyesen, üdvözöl szentegyházának szolgálatába állítjátok és erre
hetni és néki áldáskivánságainkat átadhatni.
a komoly, szent és nehéz munkára kell most
Az egyházat és társadalmat érdeklő moz magatokat a hit és tudomány fegyvereivel fel
galmakból is a lehetőséghez képest igyekeztünk vérteznetek, hogy majdan a reátok váró szol
gálatban és ahol kell, nemes harcban megállhasr
a magunk részét kivenni.
Hálás köszönettel adózunk mindazoknak, a satok.
56! A számot könnyen kiejtjük, de mennyi
kik a mostani súlyos megélhetési viszonyok kö
komoly,
szent elhatározásnak, mennyi munká
zött, fakultásunk szegénysorsu hallgatóinak se
nak,
mennyi
szolgálatrakészségnek, mennyi hi
gélyezésére gondoltak, igy: a magyarorsz. egye
temes egyháznak, a beiratkozások alkalmával ki vatásérzetnek, mennyi Isten leikétől ihletett
utalt tekintélyes tandíj segélyekért, az Orsz. szent lelkesedésnek kell minden egyes szám mö
Diáknyomorenyhitő Akció vezetőségének, az gött ott lennie, hogy ezek ne lépjenek majdan
Europäische Zentrallstelle für evang. kirchliche csak mint puszta számok a letünők helyébe, ha
Hilfsakcion-nak, dr. Ostffy Lajos nyug. főispán nem az Isten országa, az egyház, a haza, a tár
urnák, szegénysorsu hallgatók segélyezésére sadalom, a keresztyén nemzeti kultúra újraépí
szánt s a dunántúli egyházkerület kezelése alá tésének váljanak, még a legszerényebb keretek
bocsátott tekintélyes alapítványáért és mind ben, a legeldugottabb csendes kis falusi paroazoknak az itt részletesen föl nem sorolható chiában is, számot tevő tényezőivé.
testületeknek és egyeseknek,, akik hálára köte
Ezeket az értékeket keressük mi mögötte
lező áldozatkészséggel siettek szegény hallga tek. Ezeket akarjuk a mi munkánkkal a ti lel-
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cetekben ápolni, erősíteni, gyarapítani, ami per
sze viszont a ti magatok hozzájárulása, munkakészsége, hűséges kötelességteljesitése nélkül
íem történhetik meg.
Ezen a közös munkán pedig nyugodjék
neg, ami nélkül semmit sem cselekedhetünk, és
ceinmik sem vagyunk: a minden jó adomány
:s tökéletes ajándék adójának, a mi Istenünknek
negáldó kegyelme!

Íz Egyházi Alkotmány első részére vonat
kozó tervezel.
(A zsinati bizottság által elfogadva.)

A magyarországi ágostai hitvallású evmgélikus egyház az ősök hitéhez híven az Ur
Jézus Krisztus evangéliumának, mint a keresz
tyén hit és élet egyetlen kutforrásának és zsinórmértékének alapján áll és él, amint az a teljes
Szcntirásban foglalt Istenigében megnyilatkozik
cs amint az a meg nem változtatott Ágostai
Hitvallásban és a vele megegyező egyetemes
keresztyén hitvallásokban, valamint az evangé
likus egyház többi hitvallásos irataiban is kife
jezést nyer.
I. Á ltalános határozatok.
J o g i a la p .

1. §. A magyarországi evangélikus egy
házat, melyet teljes néven magyarországi ágos
tai hitvallású evangélikus keresztyén egyházn ik
nevezünk, a magyar szent korona területén
lakó, továbbá a magyar állam kötelékébe tar
tozó s végül a magyar állam területén ingat
lan feiert rendelkező (tulajdonos, birtokos, ha
szonélvező stb.) s egyházi adóval megrótt hí
vek összessége alkotja.
Más ország területén létező evangélikus
egyházi szervezetek csat’akozása kérdésében az
egyetemes közgyűlés határoz.
2. §. A magyarországi evangélikus egyház
országos törvényekben és vallási békekötések
ben (1606., 1621., 1645.) valamint százados gya
korlatban gyökerező önkormányzati jogánál
fogva a vallást és az egyházat érdeklő ügyek
ben önállóan és szabadon intézkedik.
3. §. Az egyház iskolái, jótékony, közmű
velődési és társadalmi intézetei, intézményei és
szervezetei, mint az önfenntartás eszközei, az
egy'ház fennhatósága alá tartoznak. Az alapít
ványokat, mint önálló jogi személyeket az il
letékes egyházi alapítványi hatóság képviseli.
A z á lla m h o z és m á s e g y h á z a k h o z
v a ló v iszo n y .

4. §. Az evangélikus egyház az ország
többi törvényesen bevett keresztyén egyházai
val saemben az egyenjogúság és a viszonosság
alapján áll. Az államnak valláserkölcsi és rend
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tartó munkájában nevelés, tanítás, erkölcsi rá
hatás és a hitélet ápolása álial segítségére van;
viszont az egyházvédelmi jog (ius advocatiae)
értelmében megillető állami jogsegélyt, vala
mint az országos törvényekkel számára bizto
sított állami anyagi támogatást
önkormány
zati szabadságának sérelme nélkül
összes ha
tóságai és intézményei részére igénybe veszi.
5. §. Az állami jogsegély bármely fokú
törvényes egyházi hatóság jogerős határozatá
nak vagy jogerős Ítéletének végrehajtása cél
jából igénybe vehető. Az állam és hatóságai
a kért jogsegélyt meg nem tagadhatják
A z e g y h á z ta g ja i.

6. §. Minden cgyháztagnak kötelessége,
hogy az egy'ház hitelveihcz és jogrendjéhez al
kalmazkodjék, az egyházat erkölcsileg és anya
gilag is támogassa, a jelen törvény értelmében
ráruházott tisztségeket hiven betöltse és élet
módjával az egyházrak tisztességet szerezzen.
7. § Minden egyháztagnak jogában áll az
egyház gondozását és szolgálatát igénybe venni,
az egyházi hatóságokhoz és testületekhez kér
vénnyel járulni s az egyházi szerveknek jog
sértő vagy téves eljárása ellen panaszt emelni.
Az önkormányzatban azonban csak azok a ta
gok vehetnek részt, akik a különös részben
megállapított feltételeknek megfelelnek.
Ö n k o r r a á a y z a ti h a tá s k ö r
és szervezet.

8. §. Az evangélikus egyházban minden
jog forrása a hívek kö/akarata. amint az min
den fokon a többségi elv alapján s a jelen tör
vényben mcgállapi.ott módon és keretek között
törvényesen és jogerősen megnyilatkozik.
9. §. Az evangélikus egyház önkormányzati
hatásköre a jogalkotásra, a közigazgatásra és a
bíráskodásra terjed ki.
10. §. Törvényalkotó jogát az evangélikus
egyház a törvényesen összehívott zsinaton gya
korolja. A hitvallási alap megváltoztatására azon
ban a zsinat sem illetékes.
11. §. Az egyház közigazgatását az e tör
vény különös részében megállapított hatáskör
rel az egyházközségi, egyházmegy. i, egyhá/kerületi cs egyházegyetemi hatóságok és íestiiletek intézik.
12. §. Az evangélikus egyház —■ a történe
tileg kifejlődött ősi gyakorlathoz hiven — önkormányzatának minden fokozatán a lelkészi
és nem lelkészi elemnek egyenjogú befolyását
sértetlenül fenntartja.
13. §. A közigazgatás szervei, melyek ál
tal az egyház a maga jogait gyakorolja és kö
telességeit teljesiti, a következők:
a) az egyházközségben a lelkész, ha több
lelkész van, az igazgató-lelkész, a felügyelő, az
egyházközségi tanács cs a közgyűlés;
b) az egyházmegyében az esperes, az egy
házmegyei felügyelő, az egyházmegyei (anács és
a közgyűlés;
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c) az egyházkerületben a püspök, az egy
házkerületi felügyelő, az egyházkerületi tanács
és a közgyűlés;
d) az egyházegyetemen az egyetemes egy
házi és iskolai felügyelő, az egyetemes egyházi
tanács és a közgyűlés.
14. §. Az egyházközségi, az egyházmegyei,
az egyházkerületi és az egyetemes közgyűlés
— a jelen törvény és a felsőbbfoku közigazga
tási hatóságok szabályrendeleteinek sérelme nél
kül - szabályrendeletet alkothat. A szabály
rendeletek jóváhagyásának kérdését a különös
részt szabályozza.
15. §. Mindegyik felsőbb egyházi hatóság
köteles az alsóbbfoku egyházi hatóság jog- és
hatáskörének épségben maradása felett őrködni.
16. §. A közgyűlések az egyház hívei szá
mára nyilvánosaik és tárgyalásaikról jegyzőkönyv
veendő fel.
A tanácsülések nem nyilvánosak.
17. §. A közgyűlésnek szabályszerűen ho
zott és jogerőssé vált határozatát csak egy ké
sőbbi közgyűlés másíthatja vagy szüntetheti
meg újabb szabályszerű és jogerős határozat
tal .A kánoni látogatáskor hozott és a választtásokra vonatkozó közgyűlési határozatok azon
ban közigazgatási utón meg nem változtathatók.
18. §. A közgyűlések és tanácsülések elnö
kei kötelesek a rend fenntartásán és afelett őr
ködni, hogy a gyűlés, illetve tanácsülés hatás
körén túl terjeszkedő, vagy a fennálló törvé
nyekkel ellentétes határozatot ne hozzon. Tör
vényellenes határozatok jogerőre nem emelked
nek s bármikor megtámadhatók.
19. §.' Ha valamely közgyűlésen a rend
nem biztosítható, vagy attól lehet tartani, hogy
a közgyűlés hatáskörén túl terjeszkedő, illető
leg törvényellenes határozatot hoz: az elnök
ségnek s ha egyet nem értenének, az elnökség
egyik tagjának is — joga és kötelessége a tár
gyalást felfüggeszteni, a nyilvánosságot kizárni
és zárt közgyűlést elrendelni; ha pedig ez nem
vezetne eredményre, a közgyűlést berekeszteni
és erről a legközelebbi felsőbbfoku hatóságnak
jelentést tenni. Tanácsüléseken e szabályok meg
felelően alkalmazandók.
20. §. Törvénykezési jogát az egyház sa
ját bíróságai utján gyakorolja.
Az egyház tisztviselői.
21. §. Az evangélikus egyházban az ige
hirdetést, a szentségek kiszolgáltatását, a hívek
lelki világának és valláserkölcsi életének gon
dozását a lelkészek látják el.
22. §. Az egyházi közigazgatás ellátására
ezenkívül az egyházközségekben, egyházme
gyékben, egyházkerületekben és az egyetemes
egyházban annyi evangélikus vallásu tisztviselő
alkalmazható, amennyire az egyház érdekében
szükség van. Kivételt csak az egyházkerületi el
nökség engedélyezhet.
23. §. Az evangélikus egyházban hivatalt
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és állandó tisztséget mindenki csak az illetékes
egyházhatóság választása alapján tölthet be és
jogait csakis az előirt eskü letételétől kezdve
gyakorolhatja.
24.
§. Minden egyházi tisztviselő, alkalm
zott, megbízott, vagy kiküldött, továbbá tanács
tag és biró a megállapított eskü letételével ma
gát az egyház törvényeinek és rendeletéinek
megtartására kötelezi és igy egyházi szolgála
tában elkövetett cselekményeiért, kijelentéseiért
és mulasztásaiért törvényes módon felelősségre
vonható.

Sajtókonferencia.
(A szerkesztőhöz intézett levélből.)

Kedves Barátom!
A tervezett sajtókonferenciának jelentősé
gét egészben véve a közösségre nézve is abban
látom, hogy az evangélikus egyházi irodalom
kérdését illetőleg a sajtókonferenciából olyan
indítások fakadjanak, amelyeknek hatása a ma
gyar evangélikus sajtóügy fellendülését hozza
maga után. A sajtókonferenciától én többet nem
is várnék, mint pusztán azoknak a feltételeknek
a szolgálatát, amelyek között a megfelelő té
nyezőkből eredően a legkülönbözőbb ágakra és
lelki követelményekre kiterjedő, céltudatos öszszehangzással és egymásba kapcsolódással mtűiködő magyar evangélikus egyházi irodalom,
mint az összes híveinknek lelki táplálója a kü
lönböző kivánalmaknak megfelelően a hatalmas
fellendülést és megerősödést biztositó szerve
zetnek erőteljes csiráival megszülessék. Ha ezek
ből a feltételeiktől egy-kettőt is valósággal meg
ad a konferencia, akkor ez már nagy sikert je
lent. Arra ugyanis, hogy akármilyen konferen
cián is az evangélikus egyházi irodalomnak bár
milyen kis részletét is miint valóságot összetudnók tanácskozni, nem gondolhatunk. Azért nem
esetlegesen jött toliamra az a kifejezés, mely
szerint születni kell ennek a dolognak. Az iro
dalom kifejlődéséhez ugyanis három tényezőre
van szükség: az egyik a belső indításból mtűiköd-ő i r ó, a második a szellemi táplálék ke
nyerét éhező és italát szomjuhozó, azt értékelő,
és ezért áldozni is kész k ö z ö n s é g és a har
madik a kettőnek viszonyából és egymásra ha
tásáról létrejött s z e l l e m i l é g k ö r , ami a
lelki élet alakitásában a döntő tényező. A sajtókonferenciának tehát szerintem először is a meg
felelő evangéliomi szellemű légkör megterem
tésére kell tekintenie és keresnie kell a módo
kat, hogy erős evangélikus írógárda növekedése
mellett egyházunk különböző társadalmi réte
geiben a különböző ágazatu egyházi irodalmi
termékeknek legyen méltóképen képviselt lel
kes közönsége is.
1
A tervezett sajtókonferenciának tehát szerin
tem a legáltalánosabb és legszélesebb keretben
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kell mindjárt a kérdést felkarolnia és onnét ki
indulnia, mert először is a fának a magvát kell
elvetni s a facsemetét be kell o íani, hogy az
után annak egy-egy ágáról gyümölcsöt szed
hessünk. A gépezetnek egy-egv része csak úgy
működhetik rendeltetésének megfelelően, ha a /
az egész egységes szerkezetbe, mint annak szer
ves alkotóeleme beleillik s annak hatóténye
zőivel és hajtóerőivel kapcsolatban van. Sze
rintem az az eljárás csak szappan buborékos és
mesterkélt csinált virágszerü sikerre vezetne,
ha a sajtókoronferencia azzal kezdené a dol
got, hogy az evangéliomi szellem irodalmi ter
melésének egyik ágára, p. o. inkább a művelt
középosztály s az egyház hivatalos munkásai
számára szerkesztett heti eg> háztársadalmi és
közigazgatási lap, vagy a népies jellegű épitó
hetiujság, avagy épen az evangélikus napisajtó
különleges érdekében inditsa meg a szervezés
munkáját a feladatoknak a kiosztásával, jóhangzasu nevek kikeresésével s a szerepek meg
állapításával.
Nem a szervezés nyélbeütésére és a rész
letek megállapítására, hanem első sorban is an
nak a Léleknek a megnyilatkozására van szük
ség, mely a halálos Beteget a / egyes megfe
lelő orvoslási módoknak, a különböző tagok
hoz való eljuttatása által még képes lesz ép
ségre hozni és a Halál örvényéből az Élet szá
mára még megmenteni.
Mikor a sajtókonferencia tervéről először
olvastam, mindjárt Wichem Jánosnak, Luther
reformációja folytatójának ott, ahol a külső és
belső ellenreformáció azt megszakította, alakja
jelent meg lelki szemeim előtt, amini az 1848.
szept. 21—23-ig tartott hires W ittenberger Kir
c h e n ta g e n Luther templomában azt a hatal
mas beszédet mondja, amelynek folyamán fel
tárul előtte a világ bajának egésze a maga sok
külső és belső részletnyomoruságával és ki
mondja a sok ágú keresztyén munka központo
sításának eszméjét, aminek a megvalósításával
mehetnek csak végbe a rész'etmunkák teljes
összhangzásban, egymás kiegészítésével a nagy
cél: az egészséges, élő, valósággal keresztyén
társadalom
megteremtésére. Az evangélikus
sajtó — szerintem helyesebb beállításban: az
evangéliomi szellemű irodalom ügye, melynek is
mét több ága van, csak egy részlete annak a
nagy, egyetemes és egységes munkának, a
melybe megfelelő beillesztésre van hivatva. Az
alkotó művész sem a részletek kidolgozásával
kezdi a dolgot, hanem a teljes elképze’ést egész
terjedelmében állítja először is vázlatban maga
elé; az építőmester sem az egyes szobák egy
más mellé építtetésével kezdi meg a munkát,
hanem terve alapján kiszabatja az egész épület
alapmintáját, hogy azután minden részlet a nagy
egésznek keretében a maga helyén, a maga
mértéke szerint épülhessen fel.
Egyházi életünkre tekintve, lelkem legin
kább a nagy koncepciók hiánya miatt sir. Szinte
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megkönnyebbüléssel olvastam azért értékes la
podban »A stockholmi mű folytatása» c. cikk
sorozatot, melyben célzásokat találok ezekre a
dolgokra. Ha tehát ma ebben az apostolokért
siró időben, egy evangélikus sajtókonferencia
egvbegyül, annak szerintem az evangélikus szel
lemű irodalom kérdését s annak minden rész
letét csak az egészre kiterjedő egyetemes és egy
séges 20-ik századbeli krisztusi misszió látószö
géből kell néznie s feladatait ennek megfelelően
kell megállapítania és esetleg munkatervét ily
nézőpontból kidolgozni.
Az alapvető feladatot tehát annak megálla
pításában látom, hogy Krisztus szeme a külön
böző világi jelenségeket miként látja a Maradandósággal, az Élettel való viszonyban és Szeretete minő eszközöket, rendel az óvilág Krisztus
korabeli elbukásával cs a középkori (XV. szá
zad) nagy összeomlással az antikrisztusi ténye
zők szerepében lényegileg azonos mai világcsőd
rettenctességciből való kibontakozásra s az óvás
gyógyítás, mentés és építés különböző munkái
nak egybehangzó s egvbe kapcsolódó hatásai
utján az elbukott ember után jövő uj, alkotó
embertypus teremtésére. A most eljövő idők
egyetemes krisztusi világmissziójának Prog
ramm ja nélkül az evangélikus sajtó feladataira
és fellenditésére vonatkozó tanácskozás olyan
lenne, mint a hajónak elindulása térkép és
iránytű nélkül. Az evangéliomi szellemű iroda
lom kérdéséhez ugvanis csak úgy szólhatunk
hozzá, ha azt úgy tekintjük, mint az evangélizáció egyetemes munkája által végbemenő
20-ik századbeli világmentésnek egy részét. Az
evangélikus sajtó csak egy általánosan, céltu
datosan megállapított és szervezett egységes ke
resztyén munka szolgálatában mint annak szer
ves része fejtheti ki sikerrel a maga hivatását.
A sajtókonferencián tehát első sorban is a 20-ik
századbeli krisztusi feladat megállapítását tar
tanám a legfontosabb dolognak. Tudnunk kell
először is azt, hogy mi célból kell írnunk,
a különböző vonatkozásokban mit és ho
gyan kell írnunk és kiknek kell Írnunk? A ma
keresztyén feladatáról
azt hiszem — nincs
mit vitatkoznunk, az csak a holnap embere le
het, a rombolás világának elbukó embere után
a / alkotásnak az uj teremtés világának Krisz
tussal diadalmaskodó embere, amint az a testi
lelki orvoslás és építés, valamint a szociális fej
lődés hatásai alatt Isten kegyelméből éppen
úgy szükségképenjleg előáll, mint ahogyan a
most bezáruló korszak embere a törvény alap
ján szükségképenileg elbukott mindenestül.
Ha azután ennek az egyetemes krisztusi
munkának a hivatalos evangélikus egyházzal
szoros kapcsolatban létesítendő különböző miszsziói központjai létrejönnek, úgy ezek körében
kell kifejlődni a megfelelő evangélikus iroda
lomnak.
Addig is azonban, mig kemény és céltuda
tos munka következménveképen ez létre jó, a
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sajtókonferenciának különösképen annak a lelki
atmoszférának a megteremtésére kell tekinte
nie, amelyben létre jöhetnek a feltételek ahhoz,
hogy egyrészről egy erős, teljesen elhivatás
szerint szolgáló evangélikus irói gárda növe
kedjék fel, másrészről pedig megértő és érté
kelő, rokonlelkü az evangéliomi szellem és ólet
dolgában haladni vágyó olvasó közönségünk ne
velődjék. Mindkét területen először is kórcsirák,
miazmák ellen, a sorvadás és sorvasztás okai
elíen kell küzdeni. Igaz ugyan, hogy — például
az első kérdést tekintve, az irói tehetségnek
elsősorban is születnie kell, de azt is meg kell
gondolnunk, hogy hány megszületett lény pusz
tul el a kellő felkarolás, gondozás s az életfel
tételek megadásának a hiánya miatt, vagy peL
dig a fertőzött levegőben. Közéletünk beteg
tünetei között egyike a legpusztítóbb hatásuaknak az, hogy a fejlődő értékek felkarolásának
támogatásának hiánya s egy-egy tehetségnek az
ádáz tusában való elkallódása s bizonyos szel
lemi pozíciók nem éppen igazolható kisajátítása
stb. meglehetősen terméketlenné és sok eset
ben nivótlanná, sovánnyá teszik úgy a köze
lebbi értelemben vett evangélikus sajtó ügyei,
mint általában az evangéliomi szellemű magyar
irodalmat. Annak a szellemi atmoszférának a
megteremtésén ikell tehát szerintem először is
dolgoznunk, hogy kiki arra a munka térre jus
son, ahová képességeinél fogva való és ahol
egyházunk ügyének elhivatása szerint használ
hat s megadassék a mód és alkalom minden
kinek, aki az evangéliom szellemében benső
indításból folyólag Isten országának építésében
egyházunk erősítésére dolgozni akar. Nem sza
bad behunyni re kérdésben szemünket a sor
vasztó bajok előtt. Úgy ezen a területen, mint
az olvasóközönség nevelésének kérdésében a
megfelelő szellemi atmoszféra teremtésének fő
eszköze csak az önérdek és öndicsőség keresése
helyett a Krisztus keresés vágyának a feléb
resztése lehet.
Ebből a szent vágyból fakadó elhatározá
soknak csermelye legyen a tervezett evangé
likus sajtókonferencia, mely mellékpatakok és
folyók által gazdagon táplálva hatalmas fo
lyammá lesz, mely az örökké valóság tengerébe
ömlik.
Sopron, 1926. jan. 28.
Hetvényi Lajos.

Lelkészegyesiilet (MELE.)
Nagytiszteletü Lelkész Urak! Kedves Test
véreim!
Őszi lelkészegyesületi közgyűlésünk meg
bízásából bátorkodom jelen soraimat közzé
tenni s a benn foglaltakhoz szives támogatásu
kat kérni.
Mindnyájan érezzük a mai idők súlyát s
ebből kifolyóan fokozott mértékben kell átéreznünk állásunknak a kötelező erejét is, amely
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mindannyiunkat különös éberségre s az idők
intőjeleinek gondos figyelésére kötelez. Ez az
érzés indit engemet is arra, hogy tavaly oly szép
érdeklődés mellett megkezdett és sokaknak a
szivében jóleső érzést felkeltett tavaszi konferen
ciánknak a folytatásáról gondoskodjam s arról
értesítem a kedves Testvéreket, hogy ez óv áp
rilis második felében újra összefogok hívni egy
ilyen konferenciát és pedig Szarvasra, mint a
hova az ottani evangélikus Gyülekezet január
15-én tartott presbiteriumi üléséből minket
»örömmel és hittestvéri szeretettel« meghívott
s amely gyülekezet nagy méreteinél s központi
fekvésénél fogva igen alkalmas keretül ígér
kezik akármilyen népes konferenciához s a
vele együttjáró elszállásolásokat is könnyen
fogja elintézhetni.
A konferenciát egyelőre két napra terve
zem, de természetesen szívesen kibővítem azt,
ha annak szüksége fog mutatkozni. A konfe
renciával kapcsolatban, mint az tavaly Buda
pesten is megtörtént, vallásos estélyt is szándé
kozom rendezni a nagy közönség részére, az ot
tani evangélikus nagy templomban.
Ezen tervem megvalósításához a lelkész
testvérek nagybecsű támogatására van szüksé
gem. Arra kérek azért mindenkit, akinek va
lami mondanivalója van, kegyeskedjék nálam
jelentkezni s az előadandó tárgyak cimét és
terjedelmét tudomásomra hozni és pedig leg
később 1926. március 15-ig, hogy a programmot összeállithassam s kellő időben közzétehessem. Szívesen veszeK a vallásos estélyre
szóló jelentkezéseket is. A konferencián előadás
tárgya lehet minden korszerű, az egyházat kö
zelebbről érintő kérdés, eszme, gondolat, tárgy,
tudományos vagy gyakorlati jellegű. Tudomá
nyos jellegű előadásokra egyetemi professzora
kát is szándékozom felkérni, mint akik közül
többeknek bírom is már erre vonatkozó Ígére
tét. A közreműködésre természetesen meg
nyerni igyekszem nagyrabecsült Főpásztorain
kat is, mint akiknek tavalyi szives közreműkö
dése széles körben igazán jóleső érzéseket vál
tott ki.
Kedves Testvérek! A többször megnyilat
kozott bizalom és készség bátorít arra, hogy
most újra ezekre a lekötelező érzésükre appeiláljak, s papi konferenciánk ügyét a kezükbe
tegyem le. Én mindent elkövetek annak sikere
érdekében, nyújtsák felém támogató kezüket.
Szent ügyet, egyházunk érdekét kívánom szol
gálni vele, ne találtassák késedelmesnek senki
a segédkezésben!
Annák idején a kellő elhelyezésről, minél
olcsóbb ellátásról, s kedvezményes utazásról is
gondoskodni fogunk, egyelőre csak az előadá
sokra való jelentkezésüket kérem.
Nyíregyházán, 1926. január 25.
Kartársi szeretettel:
Paulik János
a M. E. L. E. elnöke.
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Mikor épül Ml a Theohgusok Otthona?
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építkezési telket s ugyancsak sok milliót je
lentő, az építkezéshez szükséges követ és ho
Ezt a kérdést méltán vetik föl az »Evan mokot ajánlott föl az építendő Theol. Oithon
gélikusok Lapja -nak olvasói, hiszen e lap ha céljaira. Ilyen körülmények között a Theol. O tt
sábjain vetődött föl először az eszme* hogy mi hon Bizottság, mely Ziermann Lajos egyet,
előbb hajlékot kell adni theologusainknak Sop gyámint. elnök vezetése mellett intézi az Otthon
ronban. Azóta sok feledhetetlen meglepetés érte építkezési ügyeit, jónak látta, hogy kérésével
ide vonatkozólag e sorok Íróját, megindultak az fölkeresse a németországi Gusztáv Adolf Egyle
ország legkülönfélébb vidékéről a biztató üze tet is. Kérvényünkre már meg is jött a biztató
netek, pénzbeli felajánlásokkal kapcsolatban: felelet, mely szerint az elnökség első helyen
építsétek fel a hajlékot mielőbb, mert szüksé ajánlja Otthonunkat a fő egyesületek támoga
tásába. A sorok között azonban - úgy tetszik
ges s mi támogatjuk az építkezést!
kiolvasható az a Gusztáv Adolf Egy
Szeretnénk ezek közül a levelek közül egyi »nekem
ket is, másikat bemutatni e lap igen tisztelt let érdeklődő kérdése is: mennyit adtak össze
olvasóinak, annak igazolása és bizonyitásaképen, erre a szent célra a magyarországi hivek és
hogy dobognak még evangélikus szivek, van gyülekezetek ? Mert a Gusztáv Adolf Egylet il
még evangélikus áldozatkészség! S talán el jön lusztris elnöksége, nagyon helyesen, úgy gon
nemsokára az ideje is, hogy nyilvánosságra hoz dolkozik, hogy ahol sokat tudnak áldozni ma
zuk a pontos számadatokat is, melyek az épít guk a kérelmezők is, ott érdemes a Gusztáv
kezésre már eddig is megajánlott milliókat jel Adolf Egyletnek jelentékeny segítséget folyó
zik. Annyit azonban már most
elárulhatok, sítani és nvujtani a szóban forgó célra.
A dolog tehát végeredményben véve úgy
hogy sok olyan helyről kaptam jelentékeny
összegeket, ahonnan bizony nem vártam m ást áll, hogy mégis csak a magyar evang. egye
mint egy megértő kézszoritást; viszont sajnos, temes egyház gyülekezetei, áldozatkész hívei,
van eset arra is, hogy onnan, ahonnan jelen fogják eldönteni: mikor épül föl a Theologusok
tékeny összeget reméltem, még csak egy buz Otthona?
Elárulhatom azt, hogy a közel jövőben egydító kézszoritást sem kaptam. De ebből, ne
cgy
kérő iv alakjában maga a Theol. Otthon
gondolja senki, nem vontam le olyan következ
tetést, hogy az illetők nem akarnak vagy nem intéző bizottsága fog bekopogtatni minden
fognak adni a Theol. Otthonra, csak azt álla egyes evaug. házba, kérve: ne sajnálja e szent
píthattam meg e tényből, hogy elfeledkeztek céltól senki se a támogatást, segítséget! Mos
tanában tartják mindenfelé gyülekezeteink az évi
róla, s igy újból kell őket erre emlékeztetni.
De — kérdezhetik e sorok olvasói — mi rendes közgyűlésüket: végtelenül sokat jelen
tene a jelen és jövendő evang. nemzedék szá
kor épül hát föl a Theologusok Otthona? Hogy
mikor, azt pontosan magam sem tudnám meg mára, ha Istennek szent lelke úgy éreztetné a
mondani, de afelől meg vagyok győződve, hogy maga áldó hatását, hogv minden gyülekezet
ha e két esztendő alatt nem segít bennünket költségvetésébe venné föl a Theologusok Ottho
erre a hívet áldozatos szeretete, akkor várni nának a támogatását!
Ha a gyülekezetek ilyen módon határozná
lehet az építéssel — bizonytalan időig. Biztat
nak,
s az egyes gyülekezetek határozatát nyo
azonban a remény, hogy ez az utóbbi lehető
mon
követné az esperességek és egyházkerület
ség nem fog bekövetkezni. Jó jelnek vettük
felbuzdulása,
amelyet kisérve az egyeseknek
ide vonatkozólag a Dunántúli Lelkész Egye
nem kétlem, hogy
sületnek és a Dunántúli Egyházkerületnek, majd buzgó áldozatkészsége,
akkor
az
1927-ik
évben
állani
fog az Evangéli
az Egyetemes Lelkész Egyesületnek s utánna
kus
Theologusok
O
tthona!
az Egyetemes Közgyűlésnek a Theol. Otthon
Hadd küldjük azért hálánkat és őszinte köérdekében történt állásfoglalását. Az igaz ugyan,
hogy mostanáig csak az egyetemes közgyűlés S7önetünket mindazoknak, akik magukévá téve
határozta el, hogy erre a célra hajlandó a jelen tervünket, máris bejelentették támogatásukat!
és a jövő évre 250 -250 millió koronát, tehát De hadd küldjük el minden evangélikus szívnek
az Otthon céljaira összesen 500 millió koroná- innen és a magunk ismételt kérő szózatát: Jöj
nyi támogatást adni, de nem kevésbbé értékes jetek, legyetek segítségünkre a Theologusok
nekünk a másik három tényezőnek megnyilvá Otthonának fölépítésében!
A kegyelem Istene pedig áldjon meg min
nult jóindulata is, mint olyan erkölcsi támoga
den
szivet, melv elküldi a maga adományát s
tásnak a kifejezése, mely reméljük, hamarosan
minden
adományt, mely beleépül majdan a haj
fog milliókat kifejező támogatássá átalakulni.
lékba,
hol
az fi jövendő szolgáinak ifjú serege
Az egyetemes egyház felajánlott,
illetve
készül
az
ö
országa terjesztésére!
megszavazott ötszáz milliója folytán a Theol.
Sopron.
Dr. Deák János.
Otthon építkezésének az ügye a komoly lehető
ségek homlokterébe került. Ez a lehetőség még
szilárdabbá lett, mikor br. Radvánszky Albert
Istennek hálával, dicsérettel, szolgálattal,
egyetemes felügyelő ur kérésére, Sopron sza
bad kir. város közgyűlése 1600 négyszögölnyi engedelmességgel tartozom.
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A február hónapban tartandó sajtókon
ferenciára jelentkezéseket kér a szerkesztő.
A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.
D.' Soederblom Náthán upsalai lutheránus
érsek, január 15-én volt 60 éves. Ebbal az alka
lomból egy bizottság 70,000 svéd koronát adott
át neki, amelynek kamatai az érsek vallási és
szociális törekvéseinek előmozdítását szolgálják.
Tudvalevő, hogy a stockholmi konferenciának
D. Soederblom érsek volt a megszervezője.
Gyászhir. A nagyvelegi egyházközség
búgó lelkésze H o r v á t h Sándor Budapesten
elhunyt. F. hó 4-én temették el Nagyve légén.
Áldás emlékére.
Adat az ev. sajtóügyhöz. Laptársunk, a
Pécsett megjelenő »Christlicher Hausfreund«
szerkesztője irja lapjának jan. 31-i számában,
hogy egy 1400 lélekből álló tolnamegyei gyü
lekezet lelkésze minden erőfeszítés mellett ,sem
tudott a lapnak háromnál több előfizetőt .sze
rezni. A három közül egyik a lelkész, másik
az Olvasókör, a harmadik egy gyülekezeti tag.
Ugyanekkor azonban a más felekezetek röpirátái és vallásos füzeikéi nagy kelendőségnek
örvendenek. A lapot a Tolna-, Baranya-, Somo
gyi egyházmegye adja ki. S azt irja a szerkesztő,
hogy több olyan gyülekezet van ,az esperességben, amelyik évszámra nem küld be egyetlen
hirt sem a lapnak, ami nyilvánvalóan arra vall,
hogy a gyülekezet vezetői a kisujjukat sem
mozdítják meg a lap érdekében. »Ez az indo
lencia idővel súlyosan megboszulja magát!«
Vallásos estély Ózdon. Jan. 24-én vallá
sos estély keretében búcsúzott el átépítés alá
kerülő régi orgonájától az ózdi ev, egyházkö
zönség, A vallásos estély központja dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész előadása volt
a lelkiismeretről. A mlííivészi keretet szolgál
tatta hozzá dr. Placskó Lajosné és Záhony Já
nos szóló éneke, a Joób Sándor vezetése alatt
álló ev. leánykar s evang. énekkvartett ének
száma, Bergh Irén és Szontagh Sándor szava
lata. Az estélyt Abaffy Gyula imádsága nyi
totta meg s dr. Csengődy Lajosé fejezte be. Ez
alkalomból a délelőtti istentiszteleten is dr. Csen
gődy Lajos prédikált, az Ifjúsági Luther Szövet
ségnek pedig dr. Csia Sándor Máv. főorvos tar
tott előadást.
Halálozás. Bőhm Richárd gálosi lelkész
hosszas szenvedés után január 11-én meghalt.
Holttestét szülőfalujába Városszalónakra szál
lították és ott temették el.
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Mercier bíboros, Belgium prímása, Malines érseke, aki minapában halt meg, a róm.
kath. klérus egyik legkiválóbb főpapja volt. Ne
vezetesek azok a tárgyalások, amelyeket az an
glikán egyház képviselőivel a róm. kath. és
anglikán egyház egyesitése táigyáhan folyta
tott. Az utolsó konferencia 1923-ban volt Malinesban. A tárgyalások, amelyekről nagyon ke
vés megbízható hír szivárgott ki, eredményte
lenül végződtek.
A Lelkipásztor febr.—márc. kettős száma
Szabatonitól, Takács Elektől, Mágócs Károlytól, Kemény Lajostól, Mesterházy Sándortól,
Botyánszky Jánostól, Nemes Károlytól, Kiss Sa
mutól, Hoffmann Ernőtől, Schöck Gyulától, Lin
der Lászlótól, Imreh Sámueltől hoz prédiká
ciókat, beszédvázlatokat, esketési és temetési be
szédeket.
A Magyar Ev. Keresztyén Diákszövetség
január 31-én, február 1-én és 2-án tartotta or
szágos téli nagygyűlését Budapesten.
A Deák-téri Luther Szövetség karácsonyi
vásárának anyagi eredménye 14,000.000 K volt.
Nagyértékü alapítvány. Özv, dukai Takách Sámuelné szül. Pfeiffer Jozefa férje em
lékére s annak intencióihoz híven a répcelaki
Takács-kastély örökösévé a répcelaki egyházközséget tette meg, azzal a meghagyással, hogy
abban kisdedóvó intézet létesüljön s az a »Du
kai Takách Sámuel és Pfeiffer Jozefa kisded
óvó« nevet viselje.
A soproni líceum ifjúsága január 31-én
szegény tanulók segélyezésére hangversenyt
rendezett.
A Protestáns Szemle februári számában
Szelényi Ödön a modern okkultista törekvések
ről, Rácz Lajos a kálvinizmusról mint a mo
dern szabadságok forrásáról irt cikket; Komá
romi Jánostól egy elbeszélést, Lampérth Gézá
tól verset találunk; a Krónika rovatban Ravasz
László Gyulai Pálról, Lampérth Géza Opzoomer Adéléról, Antal Géza ref. püspök nemrég
elhunyt hitveséről ir.
A Bázeli Missziónak az angol kormány
engedélyt adott arra, hogy Brit-Kamerunban miülködjék. Ausztrália kormánya azzal a rendeleté
vel ellentétben, amellyel az 1921, év augusztu
sában az Uj-Guineában működött német miszszionáriusokat kiutasította, megengedte, hogy
a misszionáriusok továbbra is ott maradjanak.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Apróhirdetés. Tisztességes 28 éves, hat
polgárit végzett fiatalember bármilyen alkalma
zást elfogad. Budapest, Vörösmarty-utca 43. sz.
I, 4. Szomori Dezső.

Nyomatott a Gyéri Hírlap nyomdai m i int éret gyornajtóján Gyér, Baroaa-ut 36. azám. — Telefon 239. — 5234

XlL évfolyam.

1936. feb ru ár 14.

7. «7 am.

EVHNGELIKUSOK LAPJA
z i l t t u t M f : U B t I T (Mosen m.)

iaM fU vaU rt: GYÚR. e r . k o n m t - é p l l p t .
NlaMia : I L U TH E R -SZ Ö V E T SÉ G .
•statafcarétpéaztAricscfckszftila: 1210.

Alapította : OR. RIFFIY SÁNDOR püspök. Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
......... ■■■ ■■— —................ - Előfizetési á r : Egész évre 80. félévre 40
negyedévre 20. egyes szán 2 ezer N.
Siwk«ülMrt IfUlti
N É M E T H K Á R O L Y •«peres.
Hirdetési árak Megegyezés szerint.

Múlt és jSvft.
A hit pedig a reményiéit dolgoknak valóiága, és a nem látott dolgokról való meggyő
ződés. így kezdődik a Zsidókhoz irt levélnek
a hit pédaképeiről szóló hires 11-ik része. »Min
den lehetséges a hívőnek«. Ezekkel a szavakkal
önt bizalmat Jézus egy édesapa vergődő szi
vébe. Megigazulván azért hit által, békességünk
van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által«.
Ezt írja Pál apostol a rómabelieknek. Ezek a
szentirásbeli helyek, amelyeknek felsorolását la
pokon keresztül lehetne folyta mi, azt mutat
ják, hogy keresztyén vallásunk tanítása szerint
időbefileg a hitnek két orcája van: az egyik
kel a múltba néz, Istennek am i nagy cseleke
deteire, amelyekkel üdvösséget és szabadulást
szerzett az emberiségnek a Jézus Krisztusban;
a másikkal a jövendőbe, amely Isten kegyel
méből tele van lehetőségekkel, alkalmakkal és
bátor cselekedetekre való ösztönzésekkel. A kéi
orcáju hitnek egysége és azonossága pedig ab
ból világlik ki, hogy a múltakba tekintő hií so
hasem téved réveteg álmodozásba és az élet
realitásától visszahúzódó szentimentali/musbi,
és viszont a jövendőre vetített hit sohasem ölti
magára a szertelen lehetőségek utáni kalandos
portyázást. Mert múltát és jövőt egybefüz Is
tennek akarata.
A múltnak és jövőnek keresztyén vallásos
szemlélete ád lehetőséget arra, hogy jelenünket
józanul lássuk meg, azzal a bepillantással és az
itéletnek ösztönszerü egyszerűségével, amely
rá tud pillantani a dolgoknak, viszonyoknak,
embereknek elevenjére. »Én annak az aratására
küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok; má
sok munkálták, és ti a mások munkájába állot
tatok«, Ez utalás a múltra, amelynek élete át
nyúlik a mi életünkbe. »I>e mikor eljő amaz,
az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket min
den igazságra«, ez utalás a jövőre, amelybe a
Lékek vezérlete alatt mi általunk vitetik át a múlt
nak élet igazsága.

Itt állunk tehát a múltnak és jövőnek inesgyéjén, s mégis abban a tudatban és meggyő
ződésben, hogy puszta átmenetnél több a mi
egyéni életünk, mert Istennek országa mibennünk van, úgy is mint örökség és úgy is mint
lehetőség. Mibenniink ábrázolódik ki az, ami a
múltban életformáló és történefcmalakitó ener
gia volt, és általunk vetitödik rá a jövő arcula
tára az a vonás, amely hivatva lesz megörökiteni a Léleknek hennünk való munkálkodását.
Mindez pedig a személyes felelősség é> elkö
telezettség kapcsaival köt bennünket ahhoz az
örökkévaló világhoz, amelytől a földi élet értel
met és jelentőséget, s amely a földi élettől uj
megvalósulási és létezési formát nyer.
A keresztyéwség kétezer éves történelmé
ben mi protestánsok vagyunk a leggazdagabb
szellemi örökség birtokosai. A protesta ni izmus
zászlaja van kitűzve a legmagasabb oromra, a
melyre az igazságnak Lelke Krisztus tanítvá
nyait és híveit felvezérelte. A mi oltárunk tüze
ég a legtisztább lánggal. A mi hitünk az, amely
egyszer a szenteknek adatott, azoknak, akik az
eljövendő hazát keresik egv nem ingadozó sze
mélyes meggyőződéstől hevítve. A mi ekénk
szántja a jövő aratások barázdáját. Szilárdan
állunk tehát abban a hitünkben, hogy az ön
magához hű protestantizmus hitéletéből fakad
nak azok a szellemi erők, amelvek a keresztyénség jövőjét biztosítják és az anyaszeniegyhá/
pozícióit megerősítik és kiszélesítik. Megállunk
abban a szabadságban, amelyre Krisztus min
ket megszabadított és ennek a szabadságnak
emberi járomba való hajtásában retrogád irány
zatot és a keresztyén vallásnak elkorcsositását
látjuk. Bármilyen formában, bármilyen ürügyek
kel, bármilyen érveléssel és okoskodással ajánl
ják nekünk a római katholicizmust mint egye
dül üdvözítő egyházat, mi tudjuk azí, hogy az
emberiségnek, a népeknek és az egyénnek éle
tében a szabadság és a haladás mindenkor csak
a római egyházzal vívott nehéz harcok után és
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a római egyház rovására volt elérhető. Nincs
hajlandóságunk arra, hogy Rómára tekintve
vissza, Lót feleségeként mi is sóbálvánnyá le
gyünk. Délibáb tükréből akarják szomjukat csil
lapítani és szivárvány hidon akarnak járni azok,
akik azt hiszik, hogy a keresztyénség egységé
nek megvalósítása azon az utón érhető el, a
mely Rómába és a római püspök lába elé visz.
Sem mint keresztyének, sem mint magyarok,
sem mint emberek nem vagyunk kaphatók arra,
hogy alávessük magunkat egy testünktől és lel
kűnktől idegen szuverénnek. Ez ellen egyfor
mán tiltakozik úgy nemzeti, mini keresztyén ön
tudatunk.
A keresztyénség egysége csak azon az utón
valósítható meg, amelyen a római egyház is el
jut a lelkiismereti és vallásszabadság azon esz
ményeinek elismeréséhez, amelyekért a protes
tantizmus küzd és ezáltal a római hiíü népeket
is bevezeti abba a történelmi örökségbe, amely
az európai civilizációnak integráns része és fej
lesztő ereje.
Hazánkban a rekatholizáló törekvéseknek,
a klerikalizmusnak és a jezsuitizmusnak, a reak
ciónak és obszkurantizmusnak egyik fegyvere
a tradíciók tiszteletére, a múltak dicsőségére
való hivatkozás. »Óh, nagy volt hajdan a ma
gyar. Nagy volt hatalma, birtoka!« És a régi
dicsőség ragyogásából a római egyház köpe
nyegére vetítenek annyit, amennyit csak lehet.
Nos, én vágyók 'Olyan magyar, mint akárme
lyik nagyprépost, vagy jezsuita páter; semmi
okom sincs arra, hogy ne legyek büszke arra,
ami fajomnak múltjában nagy és dicső. De
semmiféle jezsuita okoskodás nem tud annyira
elvakitani, hogy évszázadok távlatán át is meg
ne lássam azt, hogy az én magyar fajom a XVI.
század elején örömujjongva fogadta be a re
formációt, és csak egy idegen, zsarnoki hatalom
tudta a magyarság egy részét véres kegyetlen
séggel visszaterelni a római egyházba. Hogy
meg ne lássam azt, hogy évszázadok harcaiban
a legjobb magyarok életet és vagyont áldoz
tak annak az idegen zsarnokságnak leküzdésére,
amely a római egyházat itt újból uralomra jut
tatta, mígnem végre koldusokká lettek a nemzeti
ügynek, a protestantizmus elveinek bajnokai és
hatalmi pozíciókba, latifundiumok birtokába ju
tottak az uj emberek, akik annak az idegen ha
talomnak képére és hasonlatosságára voltak te
remtve. Az a nagyprépost, aki primhegedüt em
leget, hiába emlegeti az elsőbbségnek és az
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ezer évnek jogát. Az a jog a Habsburg császár
ság véres fegyvereivel a nemzet legjobbjainak
akarata ellenére, a nemzet meggyőződése elle
nére reánk erőszakolt hatalom.
Az a középkor, amelynek a jezsuiták által
megpingált rom|nticizmusa és harmóniája ná
lunk az 1514. évi Dózsa-féle parasztlázadásban
virágzott ki, eszményképül állítható a tudatla
nok elé, akik a jelen sivárságából a múltakba
menekülve egy beteg és megtévesztett fantázia
működésében találnak időtöltést és vigaszt, s
akikben a jelen viszonyok feletti kétségbeesés
és a tehetetlenség érzete csalóka képet fest
azoknak a vérzivataros századoknak békességé
ről és nyugalmáról. De nem lehet eszményképe
azoknak, akik azt vallják, hogy a »hit a remény
lett dolgoknak valósága«, s hogy »minden le
hetséges a hívőnek«. Emberileg megérthető,
hogy mi magyarok most annyira fáradtak és
kimerültek vagyunk, hogy nem látva magunk
előtt semmi világosságot, hátratekintünk és
ott vélünk felfedezni valami sugárzást. Magam
is mélyen átérzem ezt a nyugalom és megnyug
vás utáni vágyat. Zaklat és fáj az utolsó évti
zednek fejetlen és lelketlen zűrzavara. Ki eb
ből a lápos ingoványból! Ki ebből az iszapos
mocsárból! De bizonyos vagyok benne, hogy
a kiút nem visszafelé, hanem előre vezet. A
hit a nem látott dolgokról való meggyőződés.
»Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul«. A
fény, a világosság előttünk van. Nem mögöt
tünk. A jövőbe nézzünk. Azzal a hittel, amely
semmit sem tart lehetetlennek; mint olyan hí
vők, akiknek minden lehetséges. Az egyház
feladata is előtte van, nem mögötte. A keresz
tyénség nem keresheti feladatát abban, hogy
akár csak Magyarországon is az óramutatót
visszahajtsa, vagy az időt megállítsa. »Evezz a
mélyre!« A keresztyén vallásnak uj jelentőséget
adni, a keresztyén vallásosságot a Megváltó
val szorosabb közösségbe hozni, Isten országá
nak törvényeit uralomra juttatni: ezek a jövő
nek feladatai. Emberek, férfiak és nők kellenek,
akik álmokat álmodnak és látásokat látnak; a
kiknek lelke az őrtornyok magaslatáról meglátja
a hajnal pirkadását s egyúttal puha fészket is
tud rakni a kősziklák hasadékaiban. Emberek,
férfiak és nők, akik eljárnak álmodozni a múltba,
de a jövendő meglátásából merítenek ihletei a
cselekvésre.
Hanyatló, feloszlásnak indult nép helyezi
reményét a múltba. Életre való és élni akaró
0RSZAGo2*'X.
EVANfcÉUKUS *1
V
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nép feszült izmokkal, égő szemmel, dobogó
szívvel veti magát a jövendő kialakításának
munkájára és kész a reménylett dolgoknak
megvalósításáért súlyos kockázatokat i; vállalni.
Mert a jövő lehetőségei, kockázatai, küzdelmei,
kudarcai, és diadalai hozzátartoznak ahhoz, a
mit az erős életörömnek nevez, ami nélkül az
élet számára fanyar, áporodott és ízetlen.
»Amiképen Mózessel vele voltam, teveled
is veled leszek. Légy bátor és erős. Ne félj és
ne rettegj. Te teszed majd e népei annak a
földnek örökösévé, amely felöl megesküdtem
az ó atyáiknak, hogy nékik adom azt«. Akiké
az Ígéret, azok örökségképen bírják a jövőt

Egyetemes Lutheranizmus.
(Irta : I)r. Eoe I* WMa Lutheránus Világkonferencia
végrehajtó-bizottságának tagja.)

A vallásellenes áramlatok korszakát éljük.
Nagy számban és különböző alakban jelentkez
nek ezek az áramlatok a tengeren túli országok
ban, figyelemreméltó mértékben nálunk, az
Egyesült Államokban is. Állapítsuk meg mind
járt, hogy gazdasági mozgalma; és szociális
mozgalmak, amelyek az egyházzal laza. vagy
semmilyen kapcsolatban sem állnak, hatáskör
zetet terem lenek maguknak, amely azután fi
gyelemreméltó befolyással van az egyház mun
kájára. Ezek a mozgalmak nem ismernek or
szághatárokat, vág)* politikai különbségeket.
Például az oroszországi keresztyéneden es moz
galomnak meglepő kihatása volt az itteni viszo
nyokra.
Azpk közül az erők közül, amelyek a pro
testantizmus körén kívül állva iparkodnak a
Lutheránus Egyház munkáját meghiúsítani, első
helyen állnak a szocializmus és a római katholicizmus. Az előbbi legszembeötlőbb Oroszor
szágban és Németországban, és más európai
országokban, ahol a szocializmusnak körmön
font hatása legészrevehetóbb. A másik, a ró
mai katholikus egyház., a háború utáni állapo
tokat sértő módon hasznába ki a protestantiz
mus letörésére és a reformáció eredményeinek
megsemmisítésére iránvuló szervezett és rend
szeres akciójában.
Azokat az erőket, amelyek a protestantiz
mus körén belül törnek a lutheranizmus ellen,
a liberalizmus gyűjtőneve alatt foglalhatjuk
egybe. Habár a libcrálizmus főként a reformá
tus felekezeteket kezdte ki, különböző fokon
érezhető lutheránus körökben is. Mindig elő
térben áll a kisértés, hogy lazítsuk meg ragasz
kodásunkat ahhoz az ősi hithez, amely a refor
máció korából származott reánk. És, mellesleg
megjegyezve, aközött a nyolcvanegy millió lu
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theránus között, akik ma a föld különböző or
szágaiban élnek, sokan vannak olyanok, akik
csak névleg lutheránusok és nem állnak helyes
v iszonyban egyházukhoz.
A Lutheránus Világkonferencia végrehajtó
bizottságának ülései az én lelkemben egyik
nagy reakcióként azt a mély belátást váltották
ki, hogy ma szükséges az őszinte bizonyság
tétel arról, hogy az üdvösségnek csak Jézus
Krisztus által lehetünk részesei, mig sok ke
resztyén ember nyilván úgy érez, hogy az üd
vösségre más módon is eljuthatunk. Meg va
gyok róla győződve, hogy ha van egyház, a
mely alkalmas arra, hogy egyetemes és nem
zetközi egyházzá váljék, a lutheránus egyház az,
amely minden országban megvan és amelyhez
olyan sokan tartoznak. Fennforog az a vesze
delem, hogy a lutheránus egyház nem emelke
dik fel ehbi*n a tekintetben felelősségének ma
gaslatára, amely még szembeszökőbb, hí meg
figyeljük a mai Európa küzdelmeit. A katho
likus egyháznak állandó nyomása, amely a lutheranizmust és a proíestaniizmust a maga egé
szében megbontani iparkodik, Németországnak
és Európa más országainak lutheránu airt szinte
rákényszeríti a pán protestantizmust A Kirchen
ausschuss a lutheránusokat és más felekezete
ket olyanformán öleli fel magában, mint nálunk
Amerikában a Federal Council of Churches.
Megfigyeltem, hogy ahol a lutheránusok szoros
szövetségre lépnek más csoportokkal, az egy
séges fronto, csak a konzervatív lutheránizmus
rovására hozott áldozatokkal tudják kiépíteni,
pedig ez az egyháznak ereje.
Az Eisenach ban tartoti első lutheránus
konferencia az amerikai egy üttműlcödö lutherá
nus csoportoknak és a tengeren túli lutheránus
egyház Konzervatív elemeinek összejövetele volt
Liberális csoportok is voltak képviselve, azon
ban a konferencia határozatai kivétel nélkül a
konzervatív csoportoktól eredtek.
Miben állott az eisenachi konferenciának
kiváló eredménye? Először is, a konferencia
alkalmat nyújtott a világ konzervatív lutherá
nusainak az egy be jövetel re és egymás megis
merésére. Én meg vagyok győződve annak a
régi mondásnak igazságáról: »Ismerd meg szom
szédodat és megkedveled«. Másodszor, az ei
senachi konferencia rövid hitvallása
legtöb
bünk előtt lényegtelennek és szükségtelennek
tűnhetett talán fel, de abból az igénytelen hit
vallásból máris nagv dolgok eredtek. Példaké
pen utalhatok Oroszországra, ahol az uj egye
temes zsinat azt a hitvallást szószerint b e i k 
tatta okmányaiba, határozataiba és alkotmá
nyába. Az orosz lutheranizmus történelmében
mint minden idők egyik legnagyobb hitvallás
tétele fog élni. Harmadszor az eisenachi konfe
rencia egy állandó bizottságot létesített, hogy
a konferenciának semmi értékes eredménye ne
vesszen kárba. Ez a bizottság eddigcU három
összejövetelt tartott. Nem hamarko lőtt el sem
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mit, azonban minden elébe kerülő ügyet meg
fontolt és imádkozó lélekkel megvizsgált.
Amikor arról esik szó, hogy a Lutheránus
Világkonferencia végrehajtó bizottsága mii vég
zett, helyén való lesz felhívni a figyelmet arra,
hogy a bizottság elnöke, dr. Morehead J. A.,
milyen Közelről tanulta megismerni a föld leg
távolabbi zugaiban élő lutheránus vezető em
bereket. Előforduló alkalmakkor nem egyszer
sokkal világosabban tudta értékelni a mozgal
makat és az embereket, mint az illető országok
nak képviselői. Talán nincs még egy ember,
akit több joggal nevezhetnénk igazi világluthe
ránusnak.
A bizottság nagy mértékben kiküszöbölte a
segélyakciók duplikációját. Továbbá, amint a se
gélyre utaltság Európa egyes részeiben enyhült,
a bizottság azokban az országokban arra buzdí
totta a lutheránusokat, hogy a segélyezés ter
hének egy részét vállalják magukra.
Szükséges, hogy a lutheranizmust minde
nütt alaposan ismerjük. A végrehajtó bizottság
i925-ben azért jött Hágában össze, hogy elke
rülje azoknak a bankettoknak és ünnepeltetéseknek dandárját, amelyek korábbi ülésezéseivel
együttjártak.
Ügyviteli ülésezés volt és a bizottság me
nekülni akart a lutheránusok elől. És mi tör
tént? Hollandiában váratlanul 90.000 lutherá
nusba botlott, akik közül magában Amsterdam
városában él 45.000, még pedig az egyik gyü
lekezetben 30.000, a másikban, amely aránylag
kicsi, 12.000 egyháztag van. Szükséges, hogy
a közel jövőben egy központi irodát állítsunk
fel, amely az efajta információkat közvetíthetné.
Ezen a réven sokkal alaposabban megismer
nénk egymást.
Szükséges, hogy a lutheránus bevándor
lást lutheránus vidékekre irányítsuk, nemcsak
Amerikában, hanem mindenütt, és a lutherá
nusokat kövessük uj otthonukba s vagy szór
ványgyülekezeteket, vagy saját anyagyülekeze
teket alapítsunk számukra. Ezen a téren a Lu
theránus Világkonferenciának tág és fontos
munkatér nyűik.
A kühnisszió mezején, tekintettel arra, hogy
a National Lutheran Council és az amerikai
lutheránusok az elárvult missziói mezők szük
ségleteit fokozódó nehézséggel tudják csak el
látni, a Lutheránus Világkonferencia végrehajtó
bizottsága felhivja azokat az országokat, ame
lyek ezeken a mezőkön a missziót megalapí
tották, hogy ismét vegyék át régi munkájukat.
A bizottság továbbdolgozik azon, hogy a külmisszió mezein a munkát konszolidálja, s ez
által a szomszédos lutheránus missziók prob
lémáik megoldásában egymáson segíthessenek.
Az ilyen tipusu szervezésre példaképen rámu
tatok Kínára, ahol megindult a mozgalom a
lutheránus külmissziói munka egyesitésére.
A végrehajtó bizottság utján a különböző
országok lutheránusai több, mint 20.000 dol
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lárt adtak össze az oroszországi uj theológiai
szeminárium és az ottani segélyakció céljaira.
A szeminárium további támogatására és a Szi
bériai segélyakcióra 1926-ban 50.000 dollár szük
séges. Nekünk, amerikai lutheránusoknak meg
kell tennünk a magunkét, de más országokbeli
lutheránusok is megígérték támogatásukat.
A végrehajtó bizottság, amelyre a második
Lutheránus Világkonferencia előkészitése is bí
zatott, az 1929. és 1930. éveket vette tekintetbe.
A bizottság 1929-ben állapodott meg, úgyhogy
a konferencia megünnepelheti Luther Kiskáté^
jának 400 éves jubileumát és előkészitheti az
Ágostai Hitvallás szintén 400 éves jubileumának
világszerte való megünneplését.
A végrehajtó bizottsággal való érinikezésből, magamat illetőleg azt a nagy leckét tanul
tam meg, hogy nekünk elodázhatatlan felada
tunk, hogy vallást tegyünk hitünkről az egész
világon és a magunk népével megtartassuk azt
a hitet, amely nékünk adatott. Mi amerikai lu
theránusok sokat tanulhatunk más országok
lutheránusaitól. De különösen nagy felelősség
háramlik reánk amerikai lutheránusokra abban
a tekintetben, hogy közre kell működnünk a
lutheránus egyház hitvallási alapjának megerősitésében, amely a teljes Evangéliomon, mint
élő valóságon nyugoszik. Hazánkban a luthe
ránusok kibontakoznak régi nacionalizmusuk
ból, nem mint a lutheranizmusnak amerikai vál
faja, hanem egyszerűen mint lutheranizmus.
Komoly óhajtásom, hogy bár mi lutheránu
sok egy vonalba, egymás mellett tudnánk fel
sorakozni. Az amerikai lutheránus testületeken
úgy veszem észre, hogy mi egyek vagyunk, na
gyobb mértékben, mintsem gondoljuk.
Mi amerikai lutheránusok nem tudunk bi
zonyságot tenni Jézus Krisztus evangéliomáról,
ha nem állunk szorosan egymás mellett.

A legújabb magyar bibliafordítás.
(Dr. Ma s z n y i k E. Újszövetség fordítása.)

Ha azokat a mélyreható differenciákat, a
melyek a népek különböző pszychéje révén nyel
vében is megtalálhatók, szem előtt tartjuk, úgy
nem kell csodálkoznunk azon az állításon, hogy
a jó fordítás szinte felér az eredeti irodalmi pro
dukcióval. És ha már az élő, a jelenkor világot
átfogó közös kultúrája révén még földrajzi tá
volságok dacára is egymással kapcsolatban álló
népek szellemi kincseinek más nyelvre való át
ültetése nagy nehézségek elé állítja a lelkiisme
retes fordítót, méginkább áll ez, az évszázadok,
sőt évezredek távolsága által elválasztott népek
nyelvéből való forditásnál a ma már holt nyelv
ből élő nyelvre való fordítás esetén. Hiszen
azon szálak, amelyek az egy időben élő népek
közt mindenesetben megvon hatók, itt hiányoz
nak. Más világ, más föld, más kulturális milieu,
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nyosan, vagy csak elmosódott vonásokban
íerós korkép s háttér. Ezért áiliijuk, hogy holt
elvből élőre fordítás a legnehezebb feladatok
lé tartozik, amelyet még a legnagyobb fel»zültségü tudós is csak relativ és nem abs/olut
irtékben oldhat meg.
Még fokozottabb mértékben áll a mondoic igazsága, ha a biblia fordításáról van szó,
iá bibliáéról, amelyet prot. egyházaink alaptó jelentőségűnek Ítélnek, ugyannyira, hogy
ndenegyes mondata, kifejezése, sőt szava is
Ikülözhetetlen, és hű fordításán iheol. szemmtból sokszor centrális jellegű dolgok fordulk meg. IX* mivel másrészről a bibliafordítás
héz munkája a bibliát a nép kezébe adó prot.
;yházaink felfogása szerint a l e g f o n t o s a b b
} t l e g s z e n t e b b , azért végeznek verejtéís, nehéz munkát, minden idők biblia fordítói,
? egyúttal sisiphusi, azaz olyan munkát is, a
elv célját teljesen soha sem érhetik el, mert
a valahol, úgy itt áll az apostol vallásiétól*:
íem mondom, hogy már elértem a célt, vagy
ogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem,
ogy e! is érjem amiért meg is ragadott engem
Krisztus Jézus Phil. 3. 12. A/ a hangya s'oralmu munka, am dv korunkban a bibliai idők
j It árasa céljából az ásatások eredményeinek
riegvizsgálása körül folyik, évről-évre gazdahtja e korra vonatkozó ismereteinkéi s teheti
lyelvi tekintetben elavulttá azt a le fogást sigy
ordrtást is, amelyet tegnap még helyesnek
téltünk.
A mondottak igazsága áll úgy a 1924 ben
mígjelent Czcglédv S. ref. esperes*) valamint
íz 1925. utolsó hónnapjaiban megjelent dr.
Vlasznyik Endre ny. pozsonyi ev. theol. akad.
igazgató újszövetségi fordítására nézve is.
Amit mindennél jobban bizonyít az a körül
mény, hogy az 1917-ben közre bocsátott evan
géliumok fordításához viszonyítva dr Mas/nyik
E. e mostani fordítása majdnem versről-versre
váló változtatásokat s heh esbitéseket foglal ma
gában, úgy hogy joggal lehet egészen uj fordí
tásnak tekinteni.
Már ennél fogva is érthetetlen előttem,
hogy ezen, szerző által is versről-versre újra át
dolgozott fordítás 1917-iki első kiadásának az
Ev. Egyh. Életben megjelent, a részletekre ki
terjedő, szigorú, de feltétlenül tárgyilagos és a
bibliafordítás munkájának elvi követelményeit
szem előtt tartó bírálata szerzőből olyan keserű
órzé»ckct válthatott ki Úgy érzem, hogy még
ahol saját gondolatainkat visszatükröző eredeti
mű megbirálásáról van szó, a nem személyes
kedő, hanem tárgyilagos kritika akkor sem vált
hatna ki belőlünk neheztelést. Még kevésbbé
a bibliafordítás szent munkájánál, ahol a mindannyiunknak közös, egyformán szent s drága
*) I,. beható birá'atát a Prot. Szemle 1024. 4°0. k.
o. Calkon S. egvetrmi tanár tollából, akinek ált a
hlbttnfordftáHrn vonatkozó megáHftpit.Vni rendkívül
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evangéliomnak, újszövetségnek a mi nyel
vünkre való lefordításáról van szó, ahol nem
csak egy időben élő tudósok, hanem generációk
közös, a rokon vagy ellenszenvet teljesen fi
gyelmen kívül hagyó, csakis a tárgy iránt ér
zett olthaiatlan szeretet által vezérelt munkája
lehet jogosult.
Ez azonban végeredményben az egyénre
tartozó dolog, de azt már egváhalában nem
helyeselhetjük, hogy egy a szaklapok körén be
lül, tehát intra muros közzétett bírálat folytán
egy a hivók nagy közössége, legszentebb lelki
épülésére szánt könyvben, ahol a legtárgvilagosabb bevezetés írásánál is vigyázni kell, hogy
zavaró, disszonáns hang ne vegyüljön bele, jus
son vezető helyen kifejezésre szerző neheztelése.
Dr. Pröhle K. professzor akkori bírálatát a leg
nagyobb tárgyilagosságra törekvés jellemzi, s
Masznvik E. professzornak abban a pillanatban
amikor nyilvánosságra lép biblia fordításával,
a tárgyilagos birálátnák nein szabad fájni. Mert,
hogy még egyszer a biblia fordítások extra el
bírálási módjáról szóljunk, minden más irodalmi
tennék bírálatánál érthető az enyhe kritika, a
hibákat épen csak érintő és viszont a jó oldalai'
nyomatékosan kiemelő bírálat, de biblia fordí
tásnál épen, mert mindnyájunk legszentebb ér
tékeiről van szó, ahol a »több szem többet lát
elve érvényesül, a szigorú, de tárgyilagos kri
tika az egyedül jogosult, még abban az eset
ben is, ha a hiányok mellett .igen figyelemre
méltó előnyei s értékei vannak a fordításnak,
mint dr. Masznvik biblia fordításának is.
De mindez inkább a múltra tartozik. A
most közrebocsátott s az ev. részben is átdol
gozott értékes mű előszavából kitűnik, hogy a/t
szerző szinte örökségének tekinti, amelyei mint
egy ve rejtek es életmunka eredményét hagy az
utána következő generációra.
Mive! é! bennem a remény, hogy a munkabirásának teljességében levő érdemes szerző
még maga rendezheti sajtó alá biblia fordításá
nak köv. kiadásait, tekintetbe véve az. időközi
bírálatok tanúságait, ezen uj kiadás számára
való helyesbítések céljából mint az illusztris
szerző utáni generációnak egy szerény tagja
teljes tisztcleítcl a/on munka iránt, amely mö
gött negyven esztendőt meghaladó tanári te
vékenység áll, felsorolom azon óhajtásokat, a
melyek tekintetbe vételével e szellemi örökség
osztatlan megbecsülést és elismerést • váltana
ki belőlünk.
1.
Szerző a »bevezetés 13. oldalán szól ar
ról, hogv »mivel ált. elfogadott kritkai szöve
günk még ma sincs, az uiabb kritikai szöveget
csakis óvatosan kisegítőképen
használhatjuk
fel ott, ahol annak olvasás módja valóban jobb
és világosabb«. Ez indítja arra, hogy a Nestlefcle kritikai szöveg alkalmi figvelembevétele
mellett is a »Textus Receptus alapján fordit
son. Amióta (1633.) ez a jórészt a még korábbi
Béza-félc (1565.) kiadás alapján létrejött görög
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szöveg megjelent s a bevezetésben ama büszke
szavakat mondja, hogy általa az olvasónak ke
zébe oly szöveg van, amely mindenki által el
fogadott, a szöveg-kritika, amim ezt szerző a
fent idézett oldalon maga is megemlíti, nagyon
sokat haladt. Tircheindorf, Nestle, v. Soden szö>vegkiadásainak megjelenése óta ha ezek bizo
nyos varianslectiokat tüntetnek is fel, a »Textus
Receptus« alapul vétele ma már nem indokolt.
Ezért első kérésem oda irányul, hogy egy köv.
kiadásban szakítson szerző a 17. sz. szövegével
s használja az eredetihez közelebb vezető kriti
kai szöveget, amely az újabb német biblia for
dításoknak is alapul szolgál. A fordításnak az
eredetivel való összehasonlitása közben léptennyomon érezhető, hogy a »bevett« szöveg szö
vegkritikai szempontból elavult.
(Folytatjuk.)

Templom és rádió.
A lapokban közölt rádió-műsorokból nétrőlhétre látjuk, hogy felvevő készülékeink utján
részesei lehetünk a budapesti Kálvin-téri tem
plomban tartott istentiszteleteknek, vagy a bazi
likában különböző hangszereken előadott m i
séknek, szóval a rádió immár az egyházak szol
gálatában is áll és az aether hullámain tova
szálló imák és, akkordok a mindenség Urához
közelebb viszik azok lelkeit is, akik testileg
nincsenek ott a templom falai között.
Önkénytelenül ajkamra tóiul a kérdés: miért
nem hallhatunk még evangélikus istentiszteletet
rádión s miért nem kapcsolódik bele a buda
pesti leadó állomásba valamelyik budapesti evan
gélikus templom, vagy a székesfehérvári, ahol
tudtommal szintén van leadóállomás?
Talán nem is olyan könnyű a felelet ezen
kérdésre, mint az ember gondolná. Elvégre le
hetnek a dolognak elvi, anyagi vagy más vonat
kozású akadályai.
Ezúttal csak azokról az elvi okokról szó
lok, amik azt indokolhatnák, hogy a mi tem
plomainkba n e szereltessünk leadó készüléket.
Ilyen lehet különösen az, hogy a rádió el
szoktathatja az embereket a templom látogatá
sától «■ ezzel együtt az egyházi célokra >való
adakozástól.
Nem tartom helytállóknak ezeket az érve
ket. Templombajáró ember a rádió kedvéért
nem fog lemondani arról, hogy aktiv részese
legyen az istentiszteletnek és közvetlenül lássa
és hallja a szónokot, pláne Budapesten, ahol a
sok mindenféle villamos berendezés annyira za
varja a tisztán hallást. Templomba nem járó
embernek pedig nem árt, ha csak véletlenül is rá
akad egy hullámra, mely halló szervein keresz
tül egy buzgó imát, vagy egy szent zsolozsmát
lop szivébe. Ezzel együtt elesik a másik felhoz
ható érv is, ami az adakozásra vonatkozik. A
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rádió sohasem lesz oka annak, hogy a perse^
lyek tartalma kevesebb lesz.
Hamarosan nem tudnók más elvi okot fel
hozni a rádiónak templomainkba bevezetése
ellen.
Lássuk ezekkel szemben, mik lehetnek az
előnyei a rádió utján hallható istentiszteleteknek.
Beláthatatlanok és alig eléggé értékelhetők.
Nem is beszélek azokról a testvéreinkről,
akik megszállott területeken vagy külföldön
laknak és arról, hogy mit érezhetnek ezek, mi
kor — ha csak tökéletlenül is visszaadva —
Ravasz Lászlónak, Raffay Sándornak, vagy Kapi
Bélának egy-egy remek szónoklatát és imáját,
vagy a »Légy csendes szívvel« énekünknek or
gonán kisért lágy akkordjait hallják, csak azt
hozom fel itt legfőbb érvül, hogy a templomtól
távol eső híveink rádió utján belekapcsolódhat
nak az evangélikus anyaszentegyházba. Egy katholikus faluban vagy pusztán élő ember, ki
talán gyermek kora óta nem hallott evangéli
kus istentiszteletet, s esetleg már teljesen kö
zönyössé vált egyházával szemben, minden va
sárnap boldogan fogja keresni készülékén a
megfelelő hullámot, mely őt valamelyik tem
plomba vezeti, ismét evangélikus lesz és ez még
talán áldozatkészségre is fogja őt serkenteni
egyházával szemben. Vegyes házasságban élők
nél feltétlenül jó hatással lesz az evangélikus
istentisztelet hallgatása, no és talán azok a ró
mai katholikusok, kiknek nem szabad, vagy akik
nem mernek eljönni a mi istentiszteleteiinkre,
talán nem fogják levenni a kagylót fülükről, ha
véletlenül egy protestáns istentiszteletet fog
nak fel. Ez sem utolsó szempont.
Egy dolog kelthet kételyt, esetleg aggodal
mat: a rádiónak ma még tökéletlen volta. De
talán elveszik ez az aggodalom, ha felhozok
egy esetet, ami belőlem is ezt a pár sort ki
váltotta.
Somogy megyében egy pusztán élő közeli
rokonaim karácsony napján rádión hallgatták a
Kálvin-téri templomban tartott istentiszteletet és
Ravasz László beszédét. Négy lámpásos készü
lékük kagylóit nem is tették a fejekre, hanem
az asztalon hagyva s az asztalt körül állva hall
gatták az Igét és könnyeik szentelték meg az
ünnepet... Végig hallgatták az istentiszteletet
az énektől az ámenig és még a szónok köhö
gését és a hívek felállásával okozott zajt is ki
vették. Ugyanazt a prédikációi ott a Kálvintéren ugyanakkor végig hallgatta Magyarország
kormányzója.
Többet tal4n nem is kell mondanom.
Csak még egy saját élményemet.
Most egy éve hallottam először rádiót egy
falusi kastélyban. Sok egyéb mellett este 8
órakor a westminsteri apátság toronyórájának
hatalmas kongását. Több mint 1000 kilométerről
egy kis magyar faluban tisztán kivehető ha
rangjátékot Anglia fővárosából. Vendégszo
bámba térve, sokáig foglalkoztatott az a kérdés,
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hogy az ember, ez a nyomorult lény hogyan lesz
úrrá a földön, vizen és levegőn és folyton tököletesedve hogyan lesz részesévé mindannak,
amit eddig csodának mondtunk.
A fejlődésnek beláthatatlan lehetőségei van
nak e téren és én azt hiszem, hogv a mi egy
házunknak, mely nem a rideg elzárkózottságnak,
hanem az örökös reformációnak az egyháza,
szolgálatába kell állítania a rádiót is.
Véleményein szerint egyetemes egyházunk
nak kellene kezébe venni a dolgot és gondos
kodnia arról, hogy akár templomainkból, akár
egy e célt szolgáló helyiségből templomtól tá
vol eső» sőt Európa minden részén lakó evangé
likus magyar véreink rádió utján részesévé le
hessenek legjelesebb egyházi szónokaink pré
dikációnak és magas nívójú egyházi zenénk
nek.
* Dr. K ring Jenő.

J eg y zetek .
Fajvédelemról már hallottuuK. A teheiségvédelem most szervezkedik. Budapesten február
2-án és 3-án volt a tehetségvédelmi kongres/szus, amelyen a közoktatásügyi miniszter is
résztvett. Ki ragadhatná, hogy fajvédelemre,
anya védelem re, csecsemő véd elem re, tehetségvédelemre, állatvédelemre, gyermekvédelemre,
iparvédelemrc, kereskedelem védelemre, a mezőgazdaság érdekeinek, a nyugdíjasoknak, a rok
kantaknak, a hadiárvákn ik és hadiözvegy eknek,
a tisztviselők érdekeinek, a vállalkozók érdekei
nek stb. stb. védelmére nálunk, a bellum om
nium contra omnes hazájában, égető szükség
van. Én mindebbe belenyugszom, Tudom, hogy
milyen hitványul megy a sorsa azoknak, akiket
intézményesen védenek, s elképzelem, hogy
mennyivel rosszabbul mehet a sorsa azoknak,
akiknek védelméről nem történt még eddig in
tézményesen gondoskodás. Ezen utóbbiak közé
tartoztak eddig Magyarországon a tehetsége
sek. T. i. a szellemileg tehetősek. A tehetségek
ezrei egyszerűen elkallódtak. Innen van, hogy
mindezideig a tehetségtelenek nálunk szédítő
karriereket csináltak és vezető állásokba juiottak, a tehetségnek ellenben semmi szerep nem
jutott. Ezentúl másként lesz. Miként Huszár Ká
roly nagyon helyesen mondta a kongresszuson:
az igazán tehetségeseket minden mellék tekintet
nélkül az egész országnak a tenyerén kell hor
doznia«'.
Mondom, semmi kifogás nem emelhető
ezen nemes intenció és törekvés ellen. Csupán
három kérdésre szeretnék feleletet nyerni. És
pedig először is arra, hogy vájjon az a tehet
ségvédelmi társadalmi szerv, amely feLálÜttaiik,
honnan remél elegendő erőt meríthetni arra,
hogy letörje azokat a hatalmakat, amelyek eddig
útját állották a tehetségek érvényesülésének?
Másodszor arra, hogy hány éves koráig fogják
megvédelmezni a tehetségeseket? Harmadszor
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pedig arra, hogy micsoda előjogokat fognak él
vezni a plombáit tehetségek?
Annyit látok, hogy a védelem szervezkedni
fog. #Lesz lélektani és pszichotechnikai labora
tórium, lesz intelligencia-vizsgálat és lesz pszi
chotechnikai képesség-vizsgálat és miegyéb, va
gyis néhány bürokrata megint elhelyezést ta
lál. Nem mintha irigyelném tőlük az újon
nan létesítendő
álásokat. Azonban mint
hogy ők sem az intelligencia-vizsgálaton,
sem a pszichotechnikai vizsgálaton nem men
tek keresztül, talán valamiféle mérésekkel ezek
nek az uraknak a tehetségeit is meg kellene ál
lapítani. Bizonyos aggodalmaimat nem hallgat
hatom cl a nyolc osztályú népiskolával felállí
tandó külön tehetséges osztályok felállításával
szemben sem. Mert meg vagyok győződve, hogy
az egész ország tenyere» fogja hordozni a te
hetségesnek bélyegzett emberekei, akik majd
a hozzájuk fűzött jogos várakozások öntudatfes/itó heve alatt összeasznak, amikor megpillantandják, hogy da ist garnichts zu machen,
de nem irigylem annak a tanítómesternek szol
gálati éveit, aki tegyük fel a biró ur fiái a te
hetségtelenek osztályába, a kanász fiát pedig a
tehetségesek osztályába sorozza. Akármit mond
az a modern pedagógia, tény az, hogy mindig
voltak jóeszii, mondjuk tehetséges gyermekek
és valamivel ostobábbak, mondjuk tehetségte
lenebbek. Azonban ennek a keveredett agyú
korszaknak kellett bekövetkeznie, hogy a pe
dagógia fejlődését találják meg abban az em
bertelen és jellem rontó ' gyermeknevelésben,
hogy már tiz-ti/.enkét éves korukban akarják hi
vatott és hivatatlan oktatók rásütni a bélyeget:
te korlátolt vagy, te pedig tehetséges és ezzel
megrontják mindakettói. Ennek az egész vállal
kozásnak alapja egy mánia. Az a rögeszme,
hogy az isko’a mindenható. És a mániakusokkal
vitázni felesleges. Talán kibírjuk még ezt is.
Van azonban szavam a kultuszminiszter
azon fejtegetéséhez, hogy az elértéktelenedett
alapítványok pótlására az első lépés a nemzeti
közművelődésről szóló törvényjavaslat, amely
már a
nemzetgyűlés előtt fekszik. Vohak
ugyanis a mi egyházi iskoláinknak is egynémely
alapítványai, amelyek minden pszichotechnikai
laboratórium és más bürokratizmus nélkül régi
idők óta a tehetségek fejlesztését szolgálták.
És nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy ezeket a
mi alapítványainkat a kultuszminiszter pótolni
akarván, úgy látszik állami ösztöndíjakat tervez.
Ez annyit jelent, hogy egyházunk iskoláit to
vábbsorvasztja az állami intézmények javára.
Úgy gondolom, hogy ez az eljárás nem egészen
méltányos. A habom tönkretette a mi alapítvá
nyainkat, és végeredményben az állam duz
zadó zsebekkel fogja zárni a mérleget, mi pedig
koldusbotot és koldustarisznyáí kapunk. Való
színű, hogy ott, ahol mindenkinek vannak védői,
de senki sem élvez védelmet, ez a méltányta
lanság is megesik rajtunk. De ne követeljék
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tőlünk, hogy jól is érezzük magunkat emellett,
s hogy elhigyjük azt, amivel a tehetségvédeími
kongresszust beharangozták, hogy t. i. »Magyarország megelőzte a nyugatot e iéren«. Nem,
mi egészen más téren előztük meg a nyugatot.
Például azon a téren, hogy nálunk előbb kel a
nap, mint Európa nyugatán. Ez azonban geo
gráfiai tér,

szóló éneke után Tátrai Károly lelkész előadást
tartóit A modern női élet helytelenségei címen.
Mezőfalvy Julia hódmezővásárhelyi belmissziónáriusnő Máté 22, 13. versek alapján megindító
bibliamagyarázatot tartott. Bányai Ilonka, Hu
szár Judit szavalatainak elhangzásával ima és
közének következett. A zsúfolt terem hálás el
ismeréssel adózott Kartman Ilonának, a Leány
egylet vezetőjénék, aki a szép estélyt rendezte.
Gyászhir. Budaíkeszy Weöres István a
nemescsói ev.. egyházközség felügyelője, kor
H Í R E K .
mányfőtanácsos stb. február hó 4-ik napján 86
éves korában elhunyt. Hitbuzgó, áldozatkész,
A február hónapban tartandó sajtókon nagyműveltségü világi urunkat vesztettük el
ferenciára jelentkezéseket kér a szerkesztő. benne. Áldott legyen emléke!
Kelenföldi hírek. A Kelenföldi Evangéli
A hátralékok és előfizetési dijak bekül kus Nőegyesület január hó 28-án tartotta III.
rendes közgyűlését. A közgyűlésen számosán
dését kéri a kiadóhivatal.
voltak jelen, akik megelégedetten hallgatták az
egyesület fejlődéséről és egyházépitő munkában
A római „Szentév“ zárószámadása. Az való segítségéről szóló jelentéseket s örömmel
Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja, vettek tudomást az eddig elért eredményeiről.
í. évi első számában az Anno Santo központi A közgyűlés alkalmával vallásos estélyt is ren
bizottságának közlései alapján a szentévi zarán dezett igen szép műsorral. Szavalat, zeneszám,
dokok számát nemzetek szerint összeállítva a ének s utána dr. Kirchknopf Gusztáv ev. lel
következőkben közli: Magyarország 4782, Ju kész megkapó előadása, amelyben a megjlentek
goszlávia 5464, Csehszlovákia 3854, Románia lelkiismeretének felébresztésére megrázó képe
520, Ausztria 2783, Németország 30.875, Spa ket s tényeket sorakoztatott fel, hogy mindenki
nyolország 12.802, Franciaország 11.503, Anglia érezhesse azt, mi az, amit építő munkában ten
és Írország 6287, Svájc 5325, Belgium 5285, 'll nie kell, s mindenki lássa, mennyire kell töre
Lengyelország 3207, Portugália 2370, Luxem kednie, hogy Krisztusnak méltó tanítványa le
burg 2000, Malta 1210, Hollandia 1127, Dánia,1 lhessen. Az estély valóban az egyesület nemes
Svédország és Norvégia 706, Lettország és Lit Itörekvéseiről tesz tanúságot. Az estély sikeré
vánia 74; Európán kívüli országok: Amerika hez méltóképen hozzájárult Dárday Viktor a
5286, Ázsia 831, Afrika 527, Ausztrália 300, Fi jBelvárosi színház tagja szavalatával, Gasparik
lippi-szigetek 35. Ez volna összesen 116.333 za-l (Margit énekével, vitéz Szerényi Károly hegedűrándok. Mindenesetre messze elmarad a milliói játékával, Levius Ferenc zongorakiséretével és
mögött, amelyet ügyes ügynökök világgá kür orgonajátékával.
tőitek !
Messiásavatás. A theosófok főpapnője, dr.
Horváth Sándor nagyvelegi ev. lelkészt Besant Annie asszony, a most épült Nap-tem
február 4-én temették el általános részvét mel plom előtt Krisnamurtit, egy indiai fiatalembert,
lett. A gyászoló közönség által megtöltött tem Messiássá kiáltotta ki. Több ország theosófiai
plomban felállított koporsója felett az oltárnál társulatainak vezetői jelentek meg ezen a ko
Piri Károly szendi lelkész mondott imát, utána médián. Egyúttal megválasztották a tizenkét
Povázsay György bakonycsernyei lelkész, az el apostolt is, akik az uj »Krisztust« kísérni és kö
hunyt jó barátja tan ott megható gyászbeszédet. vetni fogják; köztük van Besant Annie is. Az
A sírnál pedig Balog István esperes, bökodi lel operettszerü áktus Madras városában folyt le.
késznek beszéde után a nagyvelegi ev. egyházA Christian Endeavour Egyesület, amely
község nevében a felügyelő: dr. Kovács Sán
dor egyetemi tanár és a volt tanítványok nevé nek majdnem minden országban vannak tagjai
ben Borsos István gazda búcsúztatta el az el (nálunk a Bethánia), február 2-án ünnepelte
hunyttól. Magyar Géza száki lelkész imája és a fenállásának 45-ik évfordulóját. Ebből az alka
gyászoló hívek éneke fejezte be a gyászszer lomból az egyesület 100.000 dolláros alapítványt
létesít, amelynek kamatai az egyesület alapító
tartást.
jának, dr. Clark E. Francisnak életjáradékát
Szeged. Az Ev. Leányegylet február 2-án fogják képezni, halála után pedig az egyesület
műsoros összejövetelt rendezeti az egyház dísz céljait szolgáló emlékalapitvány lesz belőle.
termében. Közének és ima után Varga Manci
és Schiffer Manci verseket adtak elő. SchifFelelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
fer-Bányai duoénekét követte Kartman Ilona
biblia magyarázata és a teázás. Schiffer M.
Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai mflintézat gyor«**jUHis Győr, Baroaa-ut 36. (z&B). — Telefon 239.—
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Ruyter tengernagy üzenete
a magyaroknak.
1 gáiyarahok szabadulásának 250-ik évfordulójára.
A magyar protestáns gálvaraboa történe
téből sok megható kép és jelenet ragadja meg
lelkünket. Nemcsak a férfiak égbekiáltó szenve
dései, egy Séllvei, Komáromi és Bá.orkeszi bucsuzása; nemcsak egy Zsédenyi Istvánnak, a
dörgicsei evang. papnak a szeme láttára S/irakuzában öss/eroskadt és elföldelt Mazari Dá
nielre irt gyászverse: hanem talán még jobban
szivünkbe vág az elhagyott, kifosztott, szegény
papnéknak a zürichi lelkés/ekhez apró gyerme
keik nevében is írott könyörgő levele
Mégis ezektől a szivetfacsaró jelenetektől
eltekintve én most ké( olyan emléket ujitok
fel, amelyeknek korszakos hatása és jelentősége
volt protestáns egyházunk történetében. A gá
lyarabságot megörökítő rézmetszetek között
van egy kép, melyen a református és az evan
gélikus lelkész lábukon vasbilincscsel vannak
egymáshoz láncolva.
És a másik jelenet az, midőn Ruyter admi
rális észreveszi, hogy a felszabadított gályara
bok között vegyesen vannak reformátusok és
evangélikusok és ezzel az intéssel bocsáíja útra
őket: »Íme, láthatjátok, hogy titeket eltipor a
közös ellenség és egyformán gonoszul bánik
veletek, ha ti egyetériés helyett versengtek egy
mással«.
Erre az. egyik református lelkész igy vá
laszolt: »Mi a közös keresztet úgy hordoztuk,
mint testvérek, süí mint egy szív és egy lélek.
Ami pénzt vagy egyéb segélyt mi reformátu
sok kaptunk, abból a lutheránusok is kikapták
részüket; viszont atni nekik adatott, abban mi
is osztoztunk«.
Szépen bizonyítja ezt a titokban lelkészkedó dr. Zaffius Miklós velencei ref. orvos
lelkésznek 1673. 9zept. 21-én a zürichi lelkészek
hez és tanárokhoz irt levele, melyben a kisérő

Meglelanlk hetenként egyszer, vasárnap.
Elftflzatésl á r : Egész évre 80. félévre 40
negyedévre 20. agyas szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

katonák kezéből kiszabadult Masznyik Tóbiás
és Simonides János evang. lelkészeket ily sza
vakkal ajánlja oltalmukba: »Ezek ugyan ágos
tai hitvallásnak, de kérlek benneteket Annak
nevében, akit mindkét részről Megváltónknak
vallunk, hogy tartsátok őket a mieinknek és itt
ne tegyetek különbséget; főként azért nem,
mert tudjátok, hogy ágostai hitvallású áldozat
kész kereskedők voltak egyedül az elsők, akik
úgy a mieink, mint az övéik felszabadítására
szivüket megnyitották, mig ellenben a mieink
nem akarnak semmit sem tenni«. (Csak eleinte
tudniillik. Lásd: Thury E. Adatok a gályarabok
tört.-hez 30. I.)
Ruvter tengernagy ? refo/niátus n^lvarab
válaszát megnyugvással vette $ bucsüaésul,
mintegy testameutomul (mert hiszen alig két
hónap múlva már ágyúgolyó találta) mondta
nekik: »Menjetek és igyekezzetek laki övéinél
arra, hogy hazamenvén egyek lehessetek; ennél
kedvesebb hálát sohasem nyerhetnék tőletek«.
És a szép hollandus üzenet nem is maradt ha
tás nélkül.
A különváláskor és még Pázmány idejé
ben is a mi atyáink, lutheránusok é s kálvinis
ták, sajnos, sokat viaskodtak egymással. Gon
doljunk csak itt a dunántúli Beythe István és
Reczés János, Kanizsai Pálfi János és Lethenyei
István szenvedélyes hitvitáira. Fiatal, könnyelmű
papi ember »bakbüzü verseivel <, később maga
által is megbánt és sírva bevallott hamis rágal
makkal adott fegyvert Pázmány kWébé De k
Lipót korában a közös szenvedés elnémította
a testvcrharcot. A két felekezet papjai a gályá
kon összeláncolva megértették, amit elfeledtek,
hogy testvérek vagyunk, az evangéliom közös
törzséből kihajtott két ág és »mely igen jó és
gyönyörűséges az atyafiaknak egyességben való
lakások«.
Hiszen Luther és Kálvin, amint nemrégiben
Czeglédy Sándor is szépen megírta, jó barátok
voltak, elismerték egymás nagyságát. Luther

58.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

három szép énekét, az Erős várunk, a Jövel|
Szentlélek, a Mennyből jövök verssorait ősidők
től fogva a reformátusok is velünk énekelik.!
Batizy, Sztáray és a ref. ének költők gyöngyeit,!
Szenczi Molnár zsoltárait ma is együtt zenge-j
dezzük. Régi kánonainkban nagy a rokonsági
és Károli bibliafordítását közösen használjuk.|
Puritánizmusával, presbyteriumával a kálviniz-j
mus az evang. egyházra is hatott. A hitszabad-1
ság hősi harcait őseink együtt vívták meg, aJ
gályákra együtt hurcolták papjainkat, a Pátens!
idején Révészt és Zsedényit együtt üldözték és]
börtönözték. Az 1791. évi zsinatok után egy!
ideig még az egyetemes konventje is közös]
volt a két tesivéregyháznak. A kéri és nagy-j
geresdi egyességek (1830. és 1833.) a békési
együttműködést célozták. Rimaszombatban kö~|
zös gimnázium, másutt közös prot. gyülekeze-J
teink voltak és vannak. Az első jeles egyházi!
lapot is Pesten Székács és Török Pál együtt]
indították. Két összefogó kéz volt rajt a test-1
véri szimbólum. Pesten a közös theológiai fő-l
iskolát (1855—65.) ők alapították. Közös alko-j
tásunk az Országos Protestáns Árvaház és aj
Protestáns Irodalmi Társulat. Van ma is közös!
Iprotestáns bizottságunk.
A testvéri jó viszonyt én szülőhelyemen, Pá
pán ismertem meg és ennek szellemében nevel-i
kedtem. Gyurátz Ferenc, Pap Gábor, Antal Gá-j
bor, Németh István személyében, sőt régi je 
les református tanáraimban is, Tarczy Lajostól,|
Bocsor Istvántól kezdve a mostani kollégá
kig, mindig az őszinte protestáns te stvéri sági
képviselőit láttam és tiszteltem. Ha a reformá-l
tusoknak Pápán ünnepük, vagy csak gyűlésük!
is volt, ott egy helyet az elmaradhatatlan Gyu-I
rátz testvér-püspöknek tartottak fenn. És ezt]
a szép viszonyt az uj püspök is, dr. Antal Géza!
legutóbb az evang. templomban Gyurátzról és]
a protestáns testvériségről mondott remek szép]
beszédével koronázta meg, mely élénk vissz
hangot keltett mind a két egyház lapjaiban.
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Hát csak épen Ruyter admirális intelmét és tes
tamen tornát nem veszi-e tudomásul? Erről most
többet nem szólok. Nem akarok ünneprontó
lenni.
Hollandia nagy fiának mi kettős hálával
tartozunk. Nemcsak a gályarabokat szabadi tóttá
fel, hanem testvériségre intő szavával később,
termékenyebb időszakot készített elő protestáns
egyházunk életében. Ág. h. evang. egyházunk
Gyurátz indítványára már 1907. külön ünnep
pel hódolt Ruyter emlékének, s életrajzát a Luther-Társaság az »Egyházunk Nagyjai« füzetei
között adta ki.
Sión foglyai szabadulásának ünnepén em
lékezzünk még egyszer a nagy hithősökről is,
a hitvallókról és a vértanukról. Az evangéliomi
hithűségnek és önfeláldozásnak örök időkre
szóló példáit hagyták számunkra, hogy nyomdo
kaikban járjunk. Ne csak Debrecenben álljon
szép emlékoszlopuk, ne csak Dörgicsén Zsédenyi most készülő emléktáblája, Nagyobb tarto
zásunk, hogy a célzatos, elfogult történetirással szemben, mely felségsértőknek, hazaárulók
nak kiáltja ki őket, igazságot szolgáltassunk. A
sok hiteles emlék ma már lehetővé teszi, hogy
a gályaraboknak a tudomány mai színvonalán
álló összefoglaló, részletes és alapos története
is megirassék. (Pókoly Józsefnek és Révész Im
rének szántam ezt a munkát).
De lássuk és áldjuk az emléknapon az is
teni gondviselés csodálatos útjait is. Az egek
Ura a kis Hollandiát függetlenségi harcában
’diadalra vezette, ellenségeit megszégyenítette.
Afflavit Deus et dissipati sunt. Tengeri nagy
hatalommá, szabad, gazdag és művelt állammá
tette, hogy a Heidelbergből kizavart reformá
tusok előtt virágzó egyetemeit megnyissa, hogiy
a hazátlan nagy pedagógusnak, Comeniusnak
uj hazát adjon, hogy a nápolyi gályákon vérig
gyötört magyarokat hajóhadának parancsnoka
által felszabadítsa és testvéri összetartásra intse.
»Mily csodálatosak a te dolgaid oh nagy Isten!«
Emléksorokat kívántak tőlem a pápai re
A testvéri egyetértés és közös munka ily
formátus
testvérek. Ez is a jóbarátság jele. De
szép jelei és bizonyságai után csak legújabban
nem
tudtam
rövidebben szólani, mert Ruyter
volt igen sajnálatos és mint hideg zuhany ha
tott, hogy Sebestyén Jenő lapja, mely eddig is üzenete ma is nagyon aktuális: »Eltipor a kö
zös ellenség, ha ti egyetértés helyett verseng
oly hideg és testvérietlen volt irántunk, kérdőre
vonta az uj Theológiai Szemlét: miért bocsát- tek egymással«. Fogjunk kezet és merítsünk
játok be munkásokul az evangélikusokat is? De erőt a gályarabok hitéből. Legyen bizodalmunk,
megfelelt neki Cslkesz Sándor emberül. Sebes amit Zsédenyi István Zürichben a 44. zsoltár
tyén lapja Hollandiából bizonyára sok jó taná ból irt Lavater emlékkönyvébe:
»Te vagy Istenem az én királyom, ki ígérsz
csot, segítséget és szellemi irányítást elfogadott.
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gyözödelmet. Te szabadítasz meg ellenségeink
től és te szégyenited meg a mi gyűlölőinkéi«.
Sopronban, 1926. febr. 11-én.
Payr Sándor
azé vaun- theol. fakultás
tanára

Elvi kérdések.
Azt is írhattam volna ide, hogy egyházunk
elvi kérdése, hiszen erről lesz itt szó, mert az
érdekel bennünket elsősorban. Tudom, hogy
erre egyik-másik olvasó azt fogja mondani, hogy
minek ezzel megint előhozakodni, hiszen végre
is a keresztyénség nem elméleti, de gyakorlati
utón érvényesítheti elsősorban a maga igazit,
s igy áll a dolog evangélikus egyházunkkal is.
Hát igaz, hogy a gyakorlati keresztyénség a fő
dolog, vagyis az, hogy meglássék mindenütt,
hogy vannak még evang. keresztyének, van még
evang. egyház,
de mégis nem kevésbé fontos
az is, hogy mi hozza létre ezt a gyakorlati keresztyénségct! Mert ha egyházaink gyakorlati
ténykedése nem hitbeli meggyőződésből, fakad,
akkor nem bizonyos, hogy az a tevékenység
nem csak múló jelenség-e?
Azután hozzájárul az előbb elmondottakhoz
még egy másik megfigyelés is. Istennek legyen
hála, evangélikus egyházunkban is mind többem
és többen akarnak dolgozni: egyházépitő mun
kát végezni. Fel is vetődnek szebbnél-szebb ter
vek, hogy azután
tervek maradjanak talán
örökké? Ez is onnan van, hogy nem gondolunk
egy fontos elvi kérdésre, amely egyúttal gyakor
lati életünk törvénye is: nem elég egy eszmét
fölvetni, sokkal nehezebb annak híveket szerezni.
Igen nehéz azt megvalósítani. Egymagám erre
nem is vagy ok képes. Egymagám nem is tudom
azt legtöbbször eldönteni, hogy az, amire gon
dolok, csakugyan szükséges-e, időszerü-e, meg
felel-e evang. egyházunk lényegének s történeti
hivatásának. Ha megállapítást nyerne ez a fon
tos kérdés, akkor lényegesen egyszerűbb lenne
a helyzet; akkor sokkal nagyobb nyomatékkai
képviselhetnénk egyházunk közvéleménye előtt
az ügyet, amely tehát egyházunkkal nemcsak
nincs ellentétben, de annak lényegéből követke
zik ; amely időszerű, tehát sok minden más eg y
házi ügy elé való és igy tovább.
De lássuk csak, hogyan mérhetjük meg egy
házunknak gyakorlati életnyilvánulásait hitel
veinknek próbakövén?
Ismeretes, hogy evang. egyházunknak három
sarkalatos elve van, amely beleépült történetébe,
amellyel tehát »áll vagy esik«, és pedig: a)
az, hogy hit által igazulunk meg, ingyen, Isten
kegyelméből, a Jézus Krisztusban lett váltság ál
tal; b) a másik az írás elve, ami azt jelenti,
hogy hitélet és erkölcs dolgában egyedüli zsinórmértékünk a Szent írásban foglalt Isten igéje.
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De ez azt is jelenti, hogy ennek azután engedel
meskednünk is kell. A harmadik c) az egyetemes
papság elve, ami első sorban azt teszi, hogy az
evang. lelkész nem áldozó pap, nem közbenjáró
Isten és az emberek között, meri egyetlen köz
benjárónk van: az Ur Jézus Krisztus.
Nem ártana, hogyha ezekről az elvi kérdé
sekről minél gyakrabban esnék szó egyházköz
ségeinkben, sót felsőbb tagozatú gyűléseinken
is, mert ezek szerint mérhetnénk meg evangéli
kus mivoltukat. Nem azt jelenti ez, illetve nem
csak azt, hogy hogyan igazolja ezdket ma is az
evang. dogmatika, — pedig erre is nagy szük
ség van, — de azt, hogy mit szól ezekhez az el
vekhez a mai élet s egyházunk hogy viszonylik
hozzájuk? Vagy még egyszerűbben: b.vának-e
ezek a vallásos alapelvdk az életben, lehet-e reá
juk építeni? Mert ha igen — aminthogy tudom,
hogy igen,
akkor az evang. hivek öntudata
hihetetlenül sokat nyerne erőben, tartalomban,
mihelyt igazolni tudnók lekiisineretük elö lt hogy
evang. egyházunk mily mély értelemben mond
ható a hit és kegyelem egyházának, az írás egy
házának, de másfelől mily ideális értelemben
mondható minden időben modern egyháznak is.
A fönt említeti alapvető tételek igazsága
meggyőződésem szerint nem csupán elvileg,
dogm atikaiig igazolható, de azok mellett bizo
nyít, maga az élet is. Sőt túlzás nélkül mond
hatjuk, hogy ezek az elvek örökérv ényüek 's igy
az evang. egyháznak élete — léte elvi tekintettetben a lehető legbiztosabb alapokon nyugszik.
Az evangélikus egyház igazságai egyetemes ér
vényűek. Nem lehet kivenni a fönti igazságok
egy ikét sem az életből, hogy' kárát 'ne vallaná
annak a keresztyén élet! A kérdés csakiaz, hogy
a gyakorlatban gondunk van-e ezeknek az elvek
nek az érvényesülésére minden vonatkozásban?!
Nem akarok itt evang. egvházunk életének
bírálatába bocsátkozni egy-kettőt azonban nem
hallgathatok el, mert azt hiszem, időszerű m eg 
említeni!
I
Gyűléseket minden tagozatban szoktunk
tartani, kell is tartanunk. De felvetem a kérdést:
olyan-e gyűléseink lelki élete is, külső képe is,
mint a minőnek a hit egyházában, az írás sze
rint is, a királyi papság összejövetelének lennie
kellene? Szeretném, ha nem lenne evang.tegyházunkban egyetlen gyűlés se bevezető s befejező
ének s imádság s bevezető Ige-olvasás nélkül.
S szeretném, ha a gyűlés tagjai nem úgy érez
nék magukat, ott, mint egv politikai jellegű gyű
lésen, de mint a »szentek közössegében«. Mérjük
meg gyűléseinket a Szentirás mértékével!
Azután itt van a farsang, itt vannak a bálok.
Mit szól ehez evang. egyházunk ismét elvi szem
pontból ma! Különösen ma! Nem elég baja az
országnak Trianon? Nem beszél hozzánk elég
érthetően a Kőrös árvize? Váljon mire kötelezi
épen itt a Szentirás az írás egyházát? S hallatja-e
hangját egyházunk, félre nem érthető, határozott
szóval?
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Vagy végül itt van egy másik társadalmi
láz: a hólapda — vagyonszerzés vagy jótékony
kodás és a sorsjegy akciók utján való pénzgyüjtés, hogy egyébről ne is beszéljünk. Mit szól itt
is az írás? És tolmácsolja-e az írást itt is az írás
egyháza? Az evang. egyházban kellene, ha se
hol másutt nem is, érvényesülni annak, hogy:
keressétek mindenek előtt az Istennek országát
és annak igazságát s mindenek megadatnak néktek !
Tudom nagyon jól, hogy ebben a világban
egyházunknak is szüksége van pénzre, de val
lom azt is, hogy egyházunk akkor áll elvi magas
laton, ha híveinek önkéntes adományából gyűjti
össze a szükséges pénzt. Szomorú közalapotok
vannak ott, ahol csak táncmulatság utján tud
ják összetoborzani, jótékonyságra is, a hi veket!
A fönti tétel bibliai igazság, föltétien megáll, az
azonban nem, hogy: keresd először a pénzt, s
azután jön majd Isten országa ...
íme, elég volt .egy-két példa, hogy kimutas
suk azt: mennyire fontos egyházunk elvi kérdé
sének a felvetése. Ha tovább keresnénk, akadna
még több is! Az élet tanulsága ez: alapjában
inog meg egyházunk, ha a föntebb is említett
elveket nem követi.
Ahol azonban ezeket az elvi kérdéseket is
tisztázta a gyülekezet; ahol a hit él az egyház
tagok lelkében; ahol az írás elve nemcsak elv,
de gyakorlati valóság; ahol a hívek tudják, hogy
ők alkotják az egyházat s e szerint igyekeznek
élni, lelkészük példaadása nyomán, mint egyete
mes papság, — ott uj élet fakadt, illetve ott a
régi evangélikus élet buggyant ki újra az őstelevényből.
,
Hál Istennek, ilyenek is vannak s mindig
többen-többen!
Dr. Deák János.
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ból is még szerző által a »bibliai szótár« c. füg
gelékben »Avatás« ,cim alatt közöltek alapján sem
indokolt. Mint sok egyéb a köztudatba átment
kifejezésnél jegyzet rovatban — jegyzeteket
szerző is nyújt itt-oit — meglehetne említeni,
hogy az eredeti kifejezésnek mi a tulajdonképeni
értelme s ezért mi felel meg neki jobban, de
gyökerestől kitépni a szentség jellege révén a
köztudatba különösen átment keresztség szót
nagy lelkikár nélkül nem lehet. Úgy érzem,
hogy ezen újítással szemben egész egyházi kö
zösségünk állást foglalna. Nem is szólva arról;
hogy az »avatás, avató« kifejezést, amellyel
szerző a »keresztelés, keresztelő« szavakat he
lyettesíti, jelenthet bár a szellemi élet körébe,
lelki titkokhoz való beavatási, de a Lélek közöltetését, a keresztséggel kapcsolatos isteni ke
gyelmi adományt semmiképen sem, holott a ke
resztelés fogalmában, szentségi jellegénél fogva
ezen van a hangsúly. Az is szem előtt tartandó,
hogy az avatás, mint lelki titkokba való beavatás
a keresztséget tisztán értelmi funkcióvá tenné,
az egész szentséget racionalisztikus irányban sekélyesitené el s a baptista felfogást segítené elő,
mert ez esetben gyermek keresztségről alig le
hetne szó. Ehhez járul az a körülmény, hogy a
mai egyházi nyelv használat, holott ez volna a
döntő — bár a régi fordításokban sem áll a ke
resztség helyett az avatás — aminek bizonysága
pl. hogy az »Egyesség könyvé«-ben (az 1598 iki
formában kiadta dr. Masznyik E.) szintén »ke
resztel« ige áll, az avatás szót már lefoglalta
konkrét cselekvényekre. (Pap-avatás, harangavatás, egyházkelő asszony avatása), úgy, hogy
feltétlenül súlyos fogalmi zavarokra s konfAktu
sokra vezetne a keresztség szó kiküszöbölése s
az »avatás« által való helyettesitése. Megemlíthe
tem azt is, hogy az »avatott:, beavatott« szóval
tartalmilag ellentétes »avatatlan« szóval szerző
I. Kor. 14. 16-ban a görög idiótész-t fordítja,
már pedig ahhoz nem fér kétség, hogy ez nem
ellentéte a »megkeresztelt« »avatott«-nak.
(Dr. Ma s z n*y i k E. Újszövetség fordítása.)
Szerző főként anakronizmusok elkerülése
(Folytatás.)
végett ajánlja a keresztelni ige helyett az avatni
igét. De évszázadok óta megszokott s egész val
2.
A másik kérésem arra vonatkozik, hogy
az évszázados használat által megszokott s tar lási köztudatunkba kiirthatatlanul belegyökere
talmilag jelentős kifejezéseken, ha feltétlenül zett elnevezést a benne tényleg meglevő anákrojobbat nem tudunk nyújtani helyettük, ne vál ronizmus alapján sem küszöbölhetünk ki. Csak
toztassanak. A bibliát az eredeti szövege szerint mellékesen említem meg, hogy szerző sokkal
is értők érzik azt a nehézséget, amelyet pl. a jelentéktelenebb alkalmakkor s szükségtelenül
szarksz,^ szórna, pszyché, preuma szavak helyes maga is él anakronizmusokkal, pl. Mt. 25. 27,
»bankosok«, a megszokott és jó »pénzváltók«
lefordítása okoz; amint erre szerző is rámutat,
mondván (Előszó 14. o.) »volna ugyan a magyar helyett. Csel. 2, 15-ben azt mondja: »kilenc az
ban is mindegyikre megfelelő kifejezésünk: szel óra« e helyett a »napnak még csak 3. órája va
lem és lélek, itt-ott alkalmazhatjuk is, de a gyon«, áttevén a zsidó időszámítást az általunk
»Szentlélek« már úgy átment a köztudatba, hogy használatba, hasonlóképen Csel. 10, 3, Mt. 20,
azt »szentszellem«-mel helyettesiteni igen ba 6, Jak. 2, 12-ben használja az »iránytű« kifejezést,
jos volna«. Pedig itt még jogosultabb volna a 1 Já. 2, 18-ban pedig az »ütött az utolsó óra« erős
anakronizmust.
változtatás. De a köztudatba még fokozottabb
mértékben átment: keresztel, keresztelő, megke
A mondottak alapján tehát igen fájlalnám
resztelt kifejezéseket nyom nélkül kitörölni az a keresztség szónak a magyar bibliafordításból
Újszövetségből és ezzel az egyházi közhasználat való törlését.

A legújabb magyar bibliafordítás.
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Hasonló elvet: ne változtassunk, ha nem fel
tétlenül szükséges, alkalmaznék pl. a »Miatyánk«
szövegénél Mt. 6, 9, 13. A megszólítás: Mi
Atyánk, ki vagy a mennyekben, teljesen meg
felel az eredetinek: miért volt ilt szükséges a
változtatás: Mennyei Atyánk, szenteltessék meg
a te neved. Vagy a ó. kérésnél: »És ne vigy
minket a kísértésbe * helveti: és ne hozz min
ket a kisértésbe. Hasonlóképen megszoktuk már
s az eredetinek is megfelel I. Kor. 13; »Ha em
bereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is
helyett: »szóljál ember, vagy angyal nyelvvel*.
Vagy’ Rom. I. I. 16: Nem szégyenlem a Krisztus
evangéliomát, mert Istennek haialma az minden
hívőnek üdvösségére. Ehelyett ezt olvassuk:
Istennek hatalma; üdvözít mindenkit, aki hisz.
Mt. 6, 24-ben is jobb a régi Mammon, mint
pénzbálvány«. Sőt itt emi t hetem meg I. Tim.
6, 5. fordítását is, amelyet szerző az Előszobán
a régi Károli-val szemben úgy a helyesség,
mint a rövidség tekinteiében kiemel Ha a régi
Károli fordítása itt nehézkes is, a revideált egé
szen jó: »De valóban nagy nyereség az isten
félelem megelégedéssel« Szerző fordítása: »Leg
jobb üzlet a megelégedéssel párosult kegyes
ség«, ha szószerint hű is, az üzlet szónak inai
nyelvhasználat szerint meglevő m aterials jelen
tése nagyon is kereskedő ízt adna az iráshelynek,
szerző maga fordítja pl. II. Kor. 2, 17-et így:
»ne üzérkedjünk az istenigéjével«.
3. Ehhez kapcsolódik egy másik szerény
óhajtásom: Szerző azon elismerésreméltó tö 
rekvésben, hogy’ magyarosan fordítson, több
helyen csak vidékenként használatos, sőt néha
egészen pórias kifejezéseket használ, amelyek
a biblia stílusába semm képen sem illenek bele.
Könnyű volna enyhíteni az ilyen kifejezéseken:
rivás Mt. 2, 18; hülye 5, 22 eszem-iszom dorbé7oló népség 24, 49; teszem azt 1 Kor. 17, 7;
sült idegen (a barbarosz helyett) 14, 11; csak
úgy Dolond módjára 2. Kor. 11, 17; megpofoz
nak, megnvuznak, nyakatokra ülnek 11, 20; Is
tenemre Ga. 1. 20; tessék-lássék formán Eph.
6, 6; lopják a napot 2 Thess. 3, 1. nem piety kázók 1 Tim. 3, 11; házról-házra való csavar
gás, falu szája pletyka éhes 5, 13; csak úgy a
világba Jak. 4, 5; zabáltatok mint barom vágó
napon 5, 5. Ilyen kifejezések a köv. kiadásban
feltétlenül kerülendók volnának.
4. Következő észrevételem, hogy szerző, a
ki a magyarság követelményeinek minél na
gyobb mértékben akar eleget tenni, több he
lyen nagyon szabadon fordít, parafrázisokkal
él. eredeti mondatszerkezetekeí felcserél a hű
ség rovására. Pl. (a levelekből): Róm. 1, 18,
20. 21. 28; 2, 5. 7; 3, 2. 7 4, 11. 16. 18.
6, 16. 17; 7, 4. 28: 8, 24 11, 27. — 1 Kor.
1, 7. 30; 2, 4; 3, 4. 5 5, 6. 7, 1. 33, 10, 32; 11,
11; 13, 13; 14, 3. 8 14, 15. 37. 15, 34. — 2
Kor. 1, 6. 20; 2, 6: 3, 14 5, 17. 6, 1 . 7 , 9;
8. 12; 10. 10.
Gál. 1, 10; 2, 9 ’ 3, 14, 4 14.
25; 5, 12. 24. — Eph. 1 fejezet; 4, 6. — Phil.
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2, 2. 12. — Kol. 2, 3. 23. - 1 Thess. 2, 2. 14.
5.
Itt kell megemlítenem azután azt is, hogy
több helyen a fordítás határozottan más gon
dolatot tartalmaz, mint az eredeti. Pl. Mt. 5,
13: ha a só elveszti izét, mivel sózunk; helye
sen: mivel sózzák meg azt, azaz, hogyan adják
vissza az izét. 10, 6: tiszták, mim a galambok;
helyesen: szelídek. 11, 3. 14: várvavárt e he
lyett: eljövendő. Ez utóbbi nem jelend okvet
lenül az előbbit is. 13, 3: s mondott nekik sok
sok példázatot; e helyett-: sokat pédázatokban.
19, 16: Mi jót tegyek, hogy örökre éljék; e he
lyett: hogy az örök életei elnyerjem. Ró. 1, 17.
(főként a leveleket vizsgáltam a> e szempont
ból) hitből hitért, e helyett: hitből hitre (v. hit
hez, t. i. vezet). Feltűnő a >gar« okadaioló kö
tőszónak ( mert) nagy szabadsággal való for
dítása. Ró. 1, 18 :viszont; 1 Kor. 1, 11, Gál.
6, 13: pedig, 1 Kor. 4, 4: ugyan, Gál. 3, 10:
ellenben. Ró. 1, 28 hagyta, e. h átadta; 3, 25
eleve elrendelt, e. h. odaállított (a >pro< itt he
lyi értelemben veendő s a kétféle fordítás közi
dogmatikai szempontból igen nagy a különbség)
t, 1. mi az ö érdeme e. h. mit nyert, mit éri el;
4, 15 vétek, a görög szó konkrétebb áthágást
jelent, vétek van törvény nélkül is, de, s erről
van szó a szövegben: törvény-áthágás nincs
törvény nélkül; 5, 1 a »bevett« szöveggel indicativust fordít a kritikai szöveg coniunctivusa
helyett, ami egészen más értelmei ád; 5, 12 a
hires eph hó-t egyszerűen >mert<-el fordítja e
fordítás esetén azonban az eredendő bűn s az’
egyetemes bűnösség viszonyát nem értjük meg,
Zahn s a legtöbb újabb magyarázó fordítása:
ez állapotban; 5, 15 eset, e. h. bűneset; 9, 5
a doxológia az összefüggés alapján Krisztusra
vonatkozik; 10, 12 nincs hát, e. h. mert nincs.
1 Kor. 2, 11 a benne lakó szentlélek, e. h. em
ber lelke; 4, 9 gunvtárgyává, e. h. látványos
sággá; 6, 1|8 személyes függetlenségük meg
marad, a testen kívül van (t. i. az elkövetett
bűn); 8. 6 akiért van minden, e. h. akiből ill.
aki által (t. i. Isten által) van minden; 14. 13
magyarázza is meg imádságát, e. h. imádkoz
zék, hogy megmagyarázza; 15. 34 második fe
lét nem fordítja; 16, 23 az aramai imaforma:
Uram jöjj. nem: maran-atha. hanem marana-tha.
2 Kor. 5, 9 akár itthon, akár otthon, e. h. akár
itt lakunk, akár elköltözünk; 5, 18 aki kiengesztelódött velünk a Jézus Krisztusban, e. h. aki
kiengesztelt minket magával. Az előbbi eset
ben nem világos, hogy a mondat alanya Isten
s tárgya az ember, s hogy Is‘en saját kezdemé
nyezéséből cselekedett. 6. 16 ti, e. h. mi; 8, 13
viszonzás, e. h. egyenlőség; 11, 8 nem kérdés.
Gal. 1, 15 fogantatásom percétől fogva, e. h.
anyám méhétöl fogva. Az előbbiben a »perc«
anakronizmus is; 3, 15 rendelkezés, e. h. vég
rendelet; 3, 23 »egvbezárva« hiányzik: 3, 24
hit. e. h. törvénv; 4, 2 szolgák, e. h. gondviselők,
felügyelők; 4, 15 rajongó lelkesedés, e. h. bol
dogság.
Eph. 1, 22 elé, e. h. alá. — Phil.
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1, 20 várom, e. h. csengő várásom; 1, 27 a cél
határozó hogy kötőszót mert-tel fordítja; 3, 5
héberek hébere, e. h. héberek közül való hé
ber; 4, 1 büszkeség e. h. koszorú. — Kol. 3,
15 Isten békessége e. h. Krisztus békessége.
- 1 Thess. 2, 7 latba vethettük volna tekinté
lyünket, e. h. szívélyesek (kedvesek) voltunk
köztetek; 3, 8 akkor, e. h. most. — 1 Tim. 2,
9 imádkozzanak, e. h. ékesítsék magukat. —
Zsid. 8, 5 »Sátorvető« Mózes. Szinte állandó
jelzőnek tűnik fel, holott alkalmi tevékenységről
van szó. 10, 7 írás könyve, anakronizmus. — Jak.
2, 13 bíró, e. h. ítélet; 2, 17 a meddő hit is
magában véve holt, e. h. a hit cselekedetek nél
kül holt. — 2 Pét. 1, 20 egy prófécia sem
tűri meg az önkényes magyarázatot, e. h. egy
prófécia sem fejthető meg magából. — 2 Ján.
12 ugyanis, e. h. hanem.
A versről Versre való utánböngészés köz
ben bizonyára még több olyan részletet le
hetne találni, — nemcsak az idézeti levelekben,
amelyeket kellő megfontolás alapján a köv.
.kiadásban másként kellene fordítani. Annyival
inkább, mert az újszövetség korabeli népies gö
rög nyelv feltárása sok bib’iai fogalomnak mó
dosított értelmet ád, amint erre főként Deissrnann: Licht vom Osten, továbbá az u. n. val
lástörténeti iskola mulatott rá. Érdékes pl. a
»logiké latreia« tulajdonképeni értelmén k meg
találása a mysterium vallások analógiája alap
ján. Eddigi fordítása: okos istentisztelet. Masznyik; észszerű istentisztelet (Ró. 1,21.) Helyes
értelme az áldozat formájában megnyilvánuló
istentisztelettel szemben a szimbolikus cselek
vések nélküli szó-beli istentisztelet, átvitt érte
lemben, lelki, szellemi istentisztelet.
6. Csak általánosságban említem meg, hogy
a mii köv. kiadásában, amelynek legalább is a
német Albrecht-féle kiadás mértékéig magya
rázatosnak kellene lenni (ha másként nem, úgy
annak felhasználásával), a bevezetés kritikai és
archeológia! legújabb megállapításokat is fel kel
lene használni, amelyek főként Pál apostol éle
tének és működésének kronológiája tekinteté
ben foglalnak figyelemreméltó változásokat ma
gukban.
7. Nem tudom az érdemes szerző el olvassa-e e sorokat, vagy olvasásuk közben el
jut-e idáig. Ha igen, méltán kérdezhetné: hát
hibát hibára halmoztam-e, hogy egy jó szót
sem szólt eddig bíráló egy verejtéikes élet fá
radozásának eredményéről, ama munkáról, ame
lyet önzetlenül az egyház és haza javára hoz
tam, holott egy emberöltőn át munkálkodva, a
megérdemelt pihenés idejét kényelmesebben is
felhasználhattam volna, mint ezen éjt-napot
összetevő nehéz munkával. Épen, mivel dr.
Masznyik bib’ia fordítása szerény véleményem
szerint alkalmas arra, hogy azt a fenti és eset
leg más oldalról jövő útbaigazítások figyelembe
vételével épen szerző a köv. kiadás számára
előkészítse
csak ezért foglalkoztam vele he
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teken keresztül — tartottam szükségesnek, hogy
a kiküszöbölendő és kiküszöbölhető hibákra rá
mutassak. A fennebb említett Albrecht-féle bib
liafordítás, amely rövid 4 év alatt 4 kiadást
ért, minden újabb kiadásban a korábbihoz vi
szonyítva több száz javítást tartalmaz, amely a
bírálatok figyelembevétele alapján eszközöltetett.
Masznyik dr. bibliafordításának használható
sága érdekében mutattam rá a kiküszöbölendő
hibákra, annyival inkább, mert nyelvezete egyéb
ként felülmúlja az eddigi fordításokét. Könynyed, magyaros, népies és mégis irodalmi for
dítás; szerző helyes, nyelvérzékkel sokszor meg
lepően találó kifejezéseket használ a görög szö
veg fordításánál, és tudós felkészültsége is al
kalmassá teszi az újszövetségnek a mai irodalmi
nyelvre való átültetésre. A magyar nyelv lel
két elsajátított nyelvérzékkel épugy elkerüli a
régi Károli latinizmusait s a mai olvasó előtt
már jó részt idegen archaizmusait, mint a revideáltnak több esetben észrevehető germanizmusait, s a mai ember nyelvén nyújtja azt, amit
a tegnap írója a tegnap számára más formában
fejezett ki. Kozma Andor, aki a Budapesti Hír
lap karácsonyi számában foglalkozott e biblia
fordítással, bár hangsúlyozza, hogy az eredeti
nyelvet nem ismervén, a hűlség szempontjából
nem érzi magát hivatottnak a bírálatra, a ma
gyarosság és költői jelleg tekintetében szép el
ismerő szavakat talál. S a költő s író Kozma
Andor szava e tekintetben feltétlenül respectálandó. Épen ezért erősen hiszem, hogy egy köv.
javított kiadásban dr. Masznyik E. bibliafor
dítása igen alkalmas lesz arra, hogy mülvelt kö
zönségünkhöz a bibliát közelebb hozza, velük
azt megszerettesse s így a bibliaolvasás s a
szerint élő intelligencia megerősítéséhez vezes
sen. Ezt adja Isten!
Dr. Kiss Jenő.

H Í R E K .
A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.
A fe b ru á r h a v á ra te rv e z e tt s a j t ó k o n 
ferenciára
h u szo n k etten jelen tk eztek ,
úgy hogy a k o n feren ciát m eg le h e te tt volna
ta rtan i. A zonban a v id é k iek jó része k e d 
vezm ényes v asú ti ig azo lv án y ra szám it, am it
k ieszközölni e célra nem lehet. H ely eseb b 
n ek ta rto ttam te h á t a sajtó k o n feren ciát a
s z a r v a s i 1e 1k é s z k o n f e r e n c i á v a 1
egybekapcsolni, am ire vonatkozólag úgyis
in d itv án y té te te tt.
Szerkesztő.

Báró Kaas Albert az eredményes ige
hirdetés feltételeiről. Jan. 31. és febr. 2-án
tartotta meg téli konferenciáját főiskola hallga
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tók részére a Magyar Evangéliumi Kér. Diákszövetség Budapesten. Evang. részről K a p i
Béla tartóit mélyen szántó előadást a következő
témáról. A becsület az ember és a nemzet éle
tében. Báró P o d m a n i c z k y Pál pedig: »Ho
gyan tapasztalható meg Isten?« címen tartott
'előadást. Volt külön evang. gyűlés is, amelyen
báró P o d m a n i c z k y : »Az evang. keresztyénség hivatása a világ protes.an »izmusban«. Dr.
D e á k János pedig: »A lelkész munkatársai«
címen erősítették az egyházszereteiet s növel
ték az ev. öntudatot. Az egyik reggeli áhítatot
T u r ó c z y Zoltán ózdi lelkész végezte e témá
ról: »Megbocsáttattak a te bűneid«. Utolsó dél
után tanulmányi szakok szerint voltak párhu
zamos csoportgyülések. Ezek között a »heológusok csoportjának báró K a a s Albert is tartott
előadást az eredményes igehirdetés feltételei
ről. Luther Szövetségünk elnökének előadása
oly világiaknál szokatlan világossággá' látta meg
az igehirdetés problémáit, hogy gondolatai kikivánkoznak az előadóterem szűk falai közül.
Vezető gondolatait — feljegyzések alapján —
itt adjuk közre:
Az igehirdetés csak akkor lehet eredményes,
ha megvan a kölcsönhatás a lelkész és a gyü
lekezet között. Világi szónoklatoknál ez mindig
jobban megvan, mert ott közbe is szól a hall
gatóság s igy bizonyos tömegöntudat is fej
lődhetik ki, amit a szónok tömegbatások kere
sésével maga is iparkodik fölkelteni. A templom
ban a különböző körülmények közül jövő s kü
lönböző szükségletek kielégítését kereső egyé
nek sokasága nem forrhatik össze tömeggé,
mert csak latens kritikái gyakorolhat, passzivi
tásra van kényszerítve s a szónoknak sincs meg
engedve a tömeghatások keresése.
Mindezen nehézségek dacára is lehet az
igehirdetó és a gyülekezet között kölcsönhatás
Ennek föltételei:
1. Az igehirdetőnek sohse szabad elfelejte
nie, hogy igehirdetésének eredménye nem az
ünnepi szónoklataitól, hanem hétköznapi életé
től függ.
2. Sohse felejtkezzék el az igehirdetó az
igehirdetés nagy’ horderejű következményeiről.
Minden prédikációnak van nyoma. Ami a lel
késznek csak egy múló félóra, az valamelyik
hallgatójánál az életkrizisének eldöese lehet.
3. Sohse felejtkezzék el az igehirdetó az
igehirdetés méltóságáról. A templom hangulata
bizonyos formákra kötelez.
4. Különös részletességgel tért ki a prédi
káció tartalmára. A szép formájú, de gyenge
tartalmú prédikáció rosszabb, mint a fordított
eset, mert a gondolat sohse fáraszt annyira,
mint a szóvirág. A prédikáció közel áll a költé
szethez, de nem költészet, mert a gyülekezet
nem költészetet vár, 'hanem Igét, tanúbizony
ságot, nem hangulatot, hanem poziíivumot, mert
a hangulatot szétszórja az ulca zaja, a temp
lom előtti találkozások. Igazság vallomást várunk
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s kapunk költészetet és moralizálást. A bibliával
kapcsolatban a mát, de nem magát a bibliái ad
ják. Például Máté 12, 43—45. alapján dörge
delmes beszédet mondanak a mai közéleti vi
szonyokról, »száraz. helyek«-nek minősítve azo
kat. A háborúban hallottunk ilyen beszédeket
a Jelenések könyve alapján. Nem szabad a bib
liát csak mottónak használni. Ha már ilyen té
máról akarnak beszélni, válasszanak olyan tex
tust, amelyik nem mond többe», mert különben
ugyanazt a textus» a közönség esetleg egészen
máskép fogja magyarázni. Nem belemagyarázni
kell a textusba, hanem a textust kell megma
gyarázni. Nem kell még az exegesisztöl sem
félni, ha az közelebb vezet az Ige megértésséhez. Nem árt néha a katechisatio szintjére se
leszállani. Milyen ritkán hallunk példáié, arról,
hogy két hónapon keresztül valahol végig ma
gyarázták a Miatyánkot! Pedig mennyivel öntudatosabb lenne ilyenek után az. imádkozásunk!
Mi a logos? Mi az akarat problémájának pali
megoldása? Mind olyan kérdések, amikre fele
letet vár a hivő. Azután az Istenember s a meg
váltás kérdése! Ennek, mint a polifonikus zené
ben az egyik tagnak, mindiig benne kellene
lennie az igehirdetésben s milyen soks/or kell
nélkülöznünk! Sok prédikációból még azt sem
tudom eldönteni, hogy ki volt Kriszlus, nemhogy
az élő Isten fiának ismerhetném meg belőle.
Nem moralizálás kell, legyen az bár gyakor
lati, vagy légies, hanem evangélium. Az evan
gélium pedig nem moralizálás, hanem csak ha
tása az ev.-nak a morál. Mi ne csak ezt a ha
tást vadásszuk, hanem adjuk magát a fundamen
tumot: a hitet. Lehet, hogy igy nem lesz a
beszéd rethorikai műreme.;, de építeni fogja a
gyülekezetei. A moralizáiásnak c-ak akkor lesz
létjogosultsága a gyülekezeti igehirdetésben ha
a vasárnapi iskola katechizatio s ifju-ági isten
tisztelet elvégzik majd az evangelizálás mun
káját. Ekkor azután a gyülekezeti igehirdetés
végezheti majd a keresztyénségüket él) embe
rek életmélvitésének munkáját. Nem az» akarja,
hogy’ dogmatika legyren a prédikáció tartalma,
hanem azt, hogy Igehirdetés.
Nem lehet úgy megtanulni prédikálni, hogy
megmondják, hogyan kell. Ez nem recept akar
lenni, csak bizonyságtétel arról, hogy mi! vár
egy gyülekezeti tag a prédikációtól.
Hangsúlyozta még a továbbfejlődés szük
ségét. Aki nem képezi magát, az igen hamar
kibeszéli magát. Még ha ez az eset nem is
állana elő, jó néha-néha egy időre elhallgatni
s vendégigehirdetöket szólaltatni meg.
Mennyire találnak visszhangot a komoly
szavak az igehirdetőkben?
Tyn.
A Salgótarjáni Evangélium Leányainak
Egyesülete jan. 31-én szép sikerű teaestélyt ren
dezett a Városi kaszinó nagytermében, amelyen
a megnyitó beszédet Zelenka Panny elnöknő
mondotta, közreműködtek még Gábler Ediih
zongoraszólóval, Zatroh Nelly és Temányi Kató
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Schubert Magidus kísérete mellett énekszólóval,
Tuba Ilonka szavalattal, Dianiska Mariska melo
drámával, Csarba Ilonka és Turek Berta táncduettal, Ébert Bertalan betanításával, és végül
Szaniszló Sári, Pántyik Babus, Urban Kálmán
és Levius László egy egyfelvonásos előadásá
val. A válogatott közönség melegen ünnepelte
az egyes számokat, és a késő esti órákig maradt
a tea mellett együtt.
Dr. Barcza Dezső, a győri egyházmegye
ügyésze, a csikvándí, nagymórichidai, kisbatoti
és téti egyházközségek felügyelője súlyos szen
vedés után február 12-én Győrben meghalt.
Temetése február 14-én volt Téten.
A budapesti Luther-O tthon főiskolai internátusnak az 1924—25. tanévben 49 bennla
kója volt; köztük lelkész gyermeke 2, tanférfiué 11, világiaké 36. Felvételre folyamodott 73
főiskolai hallgató, tehát a jelentkezőknek 67 szá
zaléka vétetett fel. Az Otthonnal kapcsolatban
tervbe vétetett a lelkészképző szeminárium, s
az Otthon kibővítése. A Luther-Otthon és sze
mináriumi bizottság ügyvezető elnöke dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár.
Debrecen. Ádventben a Luther Szövetség
az uj orgonán sikerült orgonahangversenyt ren
dezett. Az ádventi hétköznapi esti istentiszteletek
után megtartatott dec., 23-án a templomban
a karácsonyfa ünnep, amikor minden gyermek
adományban részesült. A szegény gyermekek
felruháztatása és 31 családnak 2 hétre élelem
mel és fával való ellátása már előbb történt meg,
A két év óta bevezetett szentesti istentisztelet
kezd szintén látogatott lenni. A decemberi köz
gyűlés az egyházi költségvetést 234 millió ko
rona szükséglettel és ugyanannyi fedezettel jó
váhagyta. A női fillér egyesület f. hó 6-án teaestélyt rendezett, mely 30,000,000 (harminc) K
tiszta jövedelmet eredményezett. Az iratmisszió
eladott 125 drb. Luther Naptárt.
Gyóni Géza szülőháza a felemelkedett ta
lajvíz következtében vasárnapra a pusztulás szo
morú jeleivel fogadta a templomba siető hiiveket. Az épület, melyben sok szomorúság honolt,
de dacolva az időkkel, költőt adott a nemzetnek,
egyrésze már lakhatatlan, s a másik része sem
soká bírja a megrázkódtatást. A gyóni egyházra
ismét nehéz napok várnak. Alig heverte ki a
templomépitést, amelyhez sehonnan segélyt nem
kapott, most egy újabb s talán nehezebb gond
előtt áll e kicsiny, sok megpróbáltatáson ke
resztül ment egyház.
A protestánsok közeledése. A Dunántúli
Protestáns Lap egyik legutóbbi számában Gy.
I. a magyar protestáns egyházak egymáshoz
való közeledésének gondolatát vetette fel. A
cikkíró, aki igen tisztán látja ezen általunk is,
megindulásunk óta szolgált nagy horderejű kez
dés végtelenül .jelentős, voltát, kijelenti, hogy
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nem az unióra gondol, mert ez már eleve ki
zárná a közeledés lehetőségét, hanem az igazi
közeledésre, amelynek mikéntjét az arra hiva
tottaknak kell elgondolni. Sokai tehetnének e
tekintetben: a közös protestáns bizottság, lel
kész és presbiteri értekezletek, a témának tárgy:
sorozatukra való felvételével, amelyek mind elő
készíthetnék az 1929. évben tartandó országos
prot. nagygyűlést, ahol az igazi testvéri szives
összetalálkozást ország-világ előtt demonstrálni
lehetne.
Az Egyetemes Gyámintézet tavaly a se
gélyre szoruló gyülekezeteket és intézményeket
118,424.665 koronával támogatta. Az egyetemes
közgyűléshez beterjesztett gyám intézeti jelen
tés szerint: »Ha ahhoz az összeghez, amely lyel az elmúlt évben a helyi, egyházmegyei, egyházkerületi gyámintézetek, az egye
temes gyámintézet, női és ifjúsági gyámintéze
tek támogatták az egyes gyülekezeteket, intéz
ményeket, hozzáadjuk a németországi Gusztáv
Adolf-egylet s a Luterische Gotteskasten által
gyülekezeteinknek s fiainknak juttatott segélyt,
úgy ez hozzávetőleges számítás szerint megkö
zelíti a félmilliárdot«. Reméljük, hogy ha a terv
bevett évkönyv megjelenik, »hozzávetőleges szá
mítás« helyett rideg, de szabatos számadatokkal
fogunk találkozni.
Kapi Gyulának, a soproni tanitóképző in
tézet nagy emlékű igazgatójának síremlékét
előreláthatólag március 28-án avatják fel a sop
roni temetőben.
Sorsjegyakciók alkonya? Az Ev. Népis
kola »Szerkesztői üzenetek« rovatában olvasom:
A Soproni Magyar Férfidalkör sorsjegyakciója
még a postaköltséget sem hozta be. Sok kartárs
bérmentetlenül küldte vissza a sorsjegyeket, úgy
hogy a Férfidalkör 6 milliót fizetett ki ezen a
címen ... Sopronnak egyetlen magyar kulturmissziót teljes:tő dalosegyesülete súlyos anyagi
válságba jutott. így talán majd idővel rájövünk,
hogy kulturmissziói munkát nem tanácsos sorsjegyakciőkra bazirozni.
A Salgótarjáni Luther Szövetség Ifjúsága
dr. Csengődy Lajos elnöklete mellett megválasz
totta tisztikarát, amelynek elnöke ifj. Takács
Ferenc, alelnöke Patay István, titkára Ébert
Bertalan, jegyzője Viszovszky János lett. Az
ifjúság minden második vasárnap az egyház
tanácstermében rendezi műsoros összejövetelét.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

A csővári (Pest m.) ev. egyház némileg
tótul is tudó kántor-tanitót keres. Hiványszerü
javadalma 30 é. egység, a többi államsegély.
Pályázati határidő márc. 1. Csővár, 1926. febr.
5. Valent Márton ev. lelkész, isk. sz. elnök.
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Nyílt levél vallástanitással fog
lalkozó testvéreimhez.
Szándékosan írtam ennyire körül, hogy kik
hez akarok szólni. Mert ellenkező esetben le
hettek volna olyanok, akik nem vonatkoztatták
volna magukra e sorokat akár hitoktatókhoz,
akár lelkészekhez, akár vallástanárokhoz címez
tem volna a mondanivalóimat. Kérex tehát min
denkit: ne ütközzék meg a fönti körülíráson,
hanem lehetőleg vonatkoztassa mindenki ma
gára!
A másik, amit itt még meg kell jegyeznem,
az, hogy eredetileg én magánlevélnek szántam
az alábbiakat, csak amikor rájöttem, hogy ez
esetben sok magánlevelet kellene írnom, fog
laltam állást a nyílt levél metoett. Tettem ezt
természetesen azért is, mert a lelkésznevelés
ügyet közérdekűnek tartom s mert erről akarok
itt pár mondatban szólni.
De kérdezhetik e sorok olvasói — hogy ke
rülnek ily szoros kapcsolatba az én vallástani
tással foglalkozó kedves testvéreim a lelkész
nevelés ügyével? Megmondom tüstént: az ó ne
veld kezük akii kerülnek ki a mi theologusaink,
jövendő lelkészeink, igy hát indokoltnak látszik,
hogy hozzájuk forduljunk egy-két kérés-el. Eb
ben az elhatározásomban csak megerősített az
a tapasztalás, melyet hallgatóim körében szerez
tem. Ha megkérdezem ókét, hogy mikor és hon
nan kaptak indítást, arra, hogy a theológiai pá
lyát válasszák, nem mondom, hogy mindig, de
nagyon gyakran azt a választ kapom, hogy
azért, mert az, aki a vallás igazságait plántálta
beléjük, megszerettette velük azí a pályát, ame
lyet ő választott a magáénak. Nem hallgathatom
azonban itt el azt sem, hogy hallottam oly eset
ről is, hogy valakinek nagy kedve volt a lelkészi pályához, de tanárai erről egyenesen le
beszélték. Előfordul talán az is, hogy letkészgyermek azt hallja édesapjától: »csak pap ne
légyI mint az apád !»

ClifizaMtl é r: U é u Ént 80, félévre 40
naovedévre 20, tavat széai 2 wer K.
Hlrdatésl árak mogoovezés szerint

Értik-e már, kedves olvasóim, hogy arra
némi okom van, hogy a felvetett kérdésről szól
jak? Itt most legelőbb hadd említsem meg azt,
hogy mily nagyrabccsült és köztiszteletben álló
lehetett a pap, különösképen az evangélikus,
vagy általában protestáns lelkész abban az idő
ben, amikor ez a szálló-ige járta: »E fiúból
pap lesz, akárki meglássa!* De kifejezi ez egy
úttal azt is. hogy abban az időben kiváló gondot
fordítottak arra, hogy kit küldjenek, kJ i válaszszanak ki a papi pályára. Szinte azt mondhat
juk, hogy csak az mehetett oda, aki megállotta
minden tekintetben a legszigombb mértékei is.
S hozzáteszem mindjárt azt is, hogy én vissza
kívánom azt az időt, amikor ilyen kiválasztás
indult meg a/ iskolák minden fokozatain. S ezt
akartam én elmondani kedves testvéreimnek,
megkérve ókét arra, hogy készítsék elő, siettes
sék ennek az időnek az eljövetelét!
De hogyan? ügy, hogy aki —• mondjuk
az elemiben míiködik, figyelje meg növendékeit
ebből a fontos szempontból is, hogy kiből lenne
jó pap. S akiről aztán azt gondolja, hogy' erre
a pályára való, mondja is meg ezt néki magá
nak, sót szüleinek is. Szoktassa őket hozzá eliez
a gondolathoz, magy arázza meg nekik és gyer
meküknek, hogy e végből pl. milyen nyelveket
tanácsos a gyermeknek az érettségéig megta
nulni, milyen könyveket olvasson stb. kapcsolja
be az illetőt »egyházi foglalkozásokba-':. Küldje
el a lelkész úrhoz valaminő megbízatással, osz
tasson ki vele vallásos füzeteket, egyházi lapo
kat, naptárakat stb Használja fel a gyermekkel
való kapcsolatát a család pasztörizálására: jól
fog a családnak esni annak az elismerése, hogy
fiók az ö lelkűkből kapta a lelket, mely Krisz
tus szolgálatára vonja; viszont közvetve felhív
hatja őket arra is, hogy ép ezért vegyék szi
gorú kritika alá vallásos életüket. . . . gyerme
küket, mint az evangéliom jövendő hirdetőjét
még jobban óvják, még gondosabban neveljék
stb.
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A föntiekben én szándékosan említettem
az elemi iskolát, mert meggyőződésem az, hogy
ott kell elkezdeni a kiválasztást. Végtelenül
sokra értékelem én a középiskolát is, de — tu
dom magamról, — vallási tekintetben a szülői
példaadáson és nevelésen kívül az elemi iskola
volt úgyszólván a legdöntőbb jelentőségű. Itt
kapja meg a gyermek fogékony lelke azt a val
lásos tartalmat, mely fundamentális jelentőségű
s amelyet, ha ott nem kapott meg, nem igen
pótolhat teljesen semmi sem,.
S az elemi iskolák vallásos nevelésének ezt
a fontosságát a lelkészképzés szempontjából
azért is hangsúlyozom, mert hiszem, hogy ilyen
fönt érintett szempontok figyelembe vétele mel
lett nagyon sok eredeti őstehetséget lehetne a
a falusi iskolából is kiemelni. Az ilyet azután
támogatni kellene, ha anyagi segítségre szorul,
a középiskolában és azon túl is a lehető leg
nagyobb mértékben.
A középiskola azután folytatná az elemi
iskola munkáját a vallásos nevelés tekintetében,
kiegészítve speciális elméleti ismeretekkel, kü
lönösen a felsőbb osztályokban, úgy, hogy
ilyen módon olyan ifjúság kerülne a theol. fakul
tásra, amely arra van már nevelve: tizenkét
esztendő gondos nevelői tevékenysége által.
Erre, tudom, sokan azt az ellenvetést hoz
nák föl, hogy igy nagyon sokan végeznék el a
theológiát s nem kapna mindegyik állást, minek
következtében nem lehetne sokáig ezt a szín
vonalat tartani s az eredetileg lelkész! pályára
nevélt ifjúság java része végre is más pályára
menne. Hát ettől nem kell tartani, első sorban
azért, mert ha csakugyan többen is végeznék
el a theológiát, mint ahányan a lelkészii pályán
kaphatnának elhelyezést, a fölösleget kész öröm
mel vennék át főgimnáziumaink, sőt a nem
evang. főgimnáziumok is, mert az elsőrangú
erőket mindenütt szívesen látják. Ezek pedig
csakugyan azok lennének. De ettől a fölösleg
től nem kell tartani azért sem, mert az által,
hogy a nevelés középpontjába kerülne ismét a
leikésznevelés ügye az evang. egyházban és is
koláiban, egy uj korszak venné egyházunk tör
ténetében kezdetét: az evangélium erői kezde
nének hatni minden felé, ezek az erők pedig uj
lelkészi állások szervezésére ösztönöznék a hí
veket. Ott, ahol ma három-négy lelkész műkö
dik, alkalmaznának hatot-nyolcat, mert látnák,
hogy ott a hat vagy nyolc lelkésznek is akad
még elég tenni valója Isten országa érdekében.
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Hogy ez utópia? Ne mondja ezt senki, mert
arra csak az lehet a válaszom, hogy próbáljuk
meg!
Próbáljátok meg, kezdjétek megpróbálni ezt
Ti, vallástanitással foglalkozó kedves Testvé
reim.
Mi örömmel várjuk az ifjúságot, melyet Ti
kiszemeltek s élőkészitetek a lelkészi pályára.
Legyetek áldottak ezért az előkészítő ön
feláldozó munxátokért!
Dr. Deák János.

Társadalmi bajaink diagnózisa.
Az orvos tudománynak kétségtelenül egyik
legfontosabb fejezete, legszámottevőbb ága a
diagnosztika. A helyes és biztos diagnózistól
függ a gyógyítás sikere. A diagnózis felállítása
azonban elválaszthatatlan az u. n. anamnézistől, kórelőzménytől. A betegség kezded tüne
teinek, előzményeinek és okainak ismerete meg
könnyíti és alátámasztja a diagnózis megállapí
tását. — Nemcsak a testi, szervezeti betegség
gekről áll ez, hanem a lelki, vállásé rköCcsi s
általában a társadalmi betegségekről is. A diag
nózis, vagyis a bajok lényegének s vele együtt
előzményeinek és okainak az ismerete okvetlenül
szükséges az orvoslás mikéntjéhez s eredmé
nyéhez... S amint a testi betegség diagnosz
tikus lényege állandó, változatlan ; legfe.jebb a
reá vonatkozó emberi ismeret, tudás fejlődött és
fejlődik folytonosan : egészben véve ilyen állan
dóságot mutat a társadalmi bajoknak kóroka s
diagnózisa is. Tehát a történelmi múlt folyamán
felállított helyes diagnózis és kórok ismerete
megkönnyíti s megerősíti a diagnózis mai lénye
gét és állapotát.
Sokan keresték már a múltban az ilyen,
vagy amolyan alakban megnyilvánuló társadalmi
bajoknak a diagnózisát. Az egyik ebben, a másik
abban látta azt a szerint, hogy milyen szem
üvegen s milyen látszögből nézte a társadalmi
élet ferdeségeit, Hogy csak egy pár kimagasló
szellemre utaljak : más volt a diagnózisa Voltairnek, Marxnak és ismét más Rousseaunak,
Kantnak.
Rousseau a dijoni akadémiának (1749.) —
ama pályatételére irt s koszoruzotí munkáját
szenteli e kérdés fejtegetésének: «Milyen ha
tással volt a* tudományoknak és művészétéknék
fejlődése az erkölcsök nemesítésére ? «Szerinte
a tudományok és művészetek ápolása, az értelmi
és szellemi felvilágosodás az embereket nem
hogy jobbakká, erkölcsösebbekké tette volna,
hanem ellenkezőleg mindig és mindenütt az
erkölcsi ség hanyatlására, dekadenciára vezetett.
Szokatlanul és megdöbbentően hangzó állításá
nak igazolásául hivatkozik első sorban is Werft-

1926.

EVANOELIKUSOK LAPJA

zetére, az európai műveltségben akkor-tájt ve
zérszerepet vivo F n neki országra, m dy a tár
sadalmi finomságnak és müveit égiuk ama leg
magasabb fqu\án á loV, melyet egy mmzet valaha
elértíeteit. J>e
kérdi ig.nlő választ involváló
meggyőzedéssel
a társidal ni felfogás udva
riassága nem a r dfg önzés puszta takarója-e ?
Hová tűnt az ér/élmek természetessége, hol
maradt az őszinteség mely nélkül n ncs bizalom,
sem barátság. A tudásnak és iz'ésnek eme virág
zása nem csupán elpalásto’ása-e a legszána lomra
méltóbb gvóngeségnek kifelé és a hgnyomasztóbb szolgaságnak befelé ? S ha a jelen mellett
a multat vizsgáljuk : az ókor! népek példája is
nem azt mutatja-e, hogy a műveltség legmaga
sabb föllendülése egyúttal a politikai és er
kölcsi hanyatlás kezdetét je le n ti? ... Munkának
velejét abban foglalja össze, hogy nem a tudo
mányok és művészetek ápolása s az általuk lét
rehozott fény és pompa teszik a nemzeteket
naggyá, az egyes embereket erkö’csös.kké és
boldogokká, hanem a természetes é'eí folytatása
s az erénv ápo'ása. Azért azt kellene Istentől
kérnünk, hogy vegye et ismét tőlünk az értelmet
és finom-ágot s adja vissza helyette a tudat
lanságot. ártatlanságot és szegénységet ame
lyek egyedül boldogíthatnak E boldogságot
szerző erényeket pedig a vápásban érzi, látja
meggyökerezni. «Nem hiszem — úgymond egv
más helyütt, — hogy vil'ás nélkül valaki eré
nyes lehessen.
Korunk még sokkal, hason'ithatatlanibbu]
előbbre van a felvilágosodás és műveltség tekin
tetében Rousseau koránál. Az emberi ész és
értelem csodákat mivel N incsak a földet haj
totta birodalma alá, hanem a vizet söl már a
levegő egk*t isi Tüzszemü yasnaripák s robogó
autók száguldnak a föld hátán ; ha'a’mas úszó
várak szelik az óceánok habjait : a büszke em
ber versenyre kelve az ég. madaraival, bejárja
a levégö végtelen birodalmát. A technika cso
dád vívmányai szinte ejsorolhatatlanok. kibeszclhétetlenek. A telegrát néhány másodperc
alatt ezer meg ezer kilométernyire röpíti a z .
emberi kéz ‘rá s á t; a telefon viszont az emberi
szó haggiát. A mozi vászna eleven s - mint a
sikeres kísérletekből következtethető —. nem
sokára beszélő alakokkal népesül be szemeink
előtt. A gramofon és eufon megrögziti s örökéletűvé tesz? az elhangzó, rönké szót. A drót
nélküli táviró s rádió előtt bámulva áll meg a£
ember, (Ha ugyan a mai k:élt, fásult, idegroncs
embernek a bámulatát valami még fel tudja kel
te n i. Csodás va’óban csodás dolgok ! A végesség^t szinte megcáfo'ni akaró emberi tudásnak
a tanít bizonyságai.
De ha a dijoni akadémiaként mi is követ
jük a k é rd é st: vajion mindé tudás és műveltség
vitte-g* viszi-e csak valamivel is előbbre az er
kölcsök nemcsbülcs:t az emberi nem boldog
ságát ? - Rousseauval nekünk is tagadó vá
laszt kell e kérdésre adnunk ... Mert a fényt
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nyomon követi az árnyék. S ha igaz az, amit
Rousseau a hírnevét megörökítő munkában ki
fejtett, hogy t. i., az emberiségnek ért-Imi és
szellemi fejlődése az erkölcsiség hanyatlását
vouja mindig maga után ; úgy igaz, mert e tétel
ből - az egyensúlyából kim ozdul mérleg kö
vetkezményeként - - folyik az i s : hogy minél
nagyobb valamely komák és népnek az értelmi
felvilágosodottsága s előrehaladottsága annál
nagyobb és elszomorítóbb az erkölcsi téren való
hanyatlása. S csakugyan, hí korunkat vizsgáljuk,
ez elmélejihg fclái itott tételt igazába a gya
korlati, reális éleltapas/talat.
Vessünk csak egv pi lantást magunk körül.
Mit látunk, mit tapasztalunk ? Azt. hogy ideg
lázas, forrongó korszakot élünk ; lábaink alatt
inog a tilaj. Az anarchia mindenfelé hintegeti
mérgezett, veszélyes magvait. A kedéb-ek, lel
kek telve az elnyomott cs elfojtott vágyak,
szenvedélyek, indulatok puskaporával ; s csak
a tüzes csóva hiányzik (sót nem is hiányzik,
csak lappang), hogy ujból lángb*, vérbe borul
jon az egész világ. A háború ijesztő rémei a
békének e hírhedt korszakában még mindig kí
sértenek. mert mig a nemzetek békéről, népek
szövetségéről szónokolnak titokban teljes erő
in egf eszi téssel készülnek a végső, nagy fegy
veres leszámolásra. A napi krón ka hasábjain
egymást érik a legmegrázóbb drámák; alig van
hét, nap. melynek ne volna meg a maga nagy
szabású, vérfagy látó, idegőrlő, szomom szenzá
ciója. A börtönök és fegvházak, a szanatóriumok
és tébolydák lakói mindegyre szaporodnak. Az
emberi sziveket .agy telhetetlen, kegyetlen z-arnok: a pénzszomj tartja leigázva. A vagyon, az
aranyborjú, korunknak a bábánva. Ez szerez
összeköttetést ez biztosítja a sikert, az előme
netelt; ezért dob ák piacra sokan a teltüket lel
kűket, becsületüket, mindenüket Ez a társa
dalmi és nyilvános élet kóros tüneteinek, a s;kkasztásoknak, csalásoknak, lopásoknak, rablá
soknak, gyilkosságoknak a fő motívuma. A mun
kától a mai kor embere fázik; abban örömét
nem leli.’Neki könnyű élet. fénvüzés, szórakozás,
élvezet kell! A gyönyörök poharát fenékig ürí
teni. Mit törődik azzal, hogy teste-lelke ronccsá
válik bele: ha meguuta. mint valami hasznave
hetetlen. kifacsart citromot könnyelműen eldobja
magától a megunt életet. Beteges jelenségek,
kóros állapotok biz ezek ! Következni én vei és
járulékai korunk büszkén hirdetett felvilágosodottságának, Istentagadó,egyoldalú műveltsé
gének.
Ezen társadalmi bajaink orvosságát keresve
Rousseauként mi is csak az erénv ápolásában,
a vallásban találhatjuk azt fel. Tehát a vallást,
mint e betegségek szérumát kell beoltani, bele
csepegtetni a mai nemzedék szivébe A börtö
nökkel, szanatóriumokkal és csendörszuronyokkal, korunknak eme divatos eszközeivel, soha
sem lehet a társadalmi és közélet erkölcsi ferd«ségeit, kinövéseit* megorvosolni. Velük tógfeí-

68.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

jebb a külső tüneteket szüntethetjük meg; de
természetesen azokat is csak ideig-órájg. Az
alap-oknak megszüntetésére, vagyis a gyökeres
és teljes gycgyitásra egyedül a vallás, az evangéliomi hit képes. Az életet átható és megszen
telő vallásnak az emberi szivekbe való beplántálására pedig három tényező van kiváltképen
hivatva: u. m. a család, az iskola és a templom.
E három organum azonban pem külön-külőn,
hanem csak együttesen, egymást támogatva,
egymástól áthatva végezheti sikeresen a valláserkölcsi nevelés terén váró nagy és magasztos
feladatot. Amennyiben különbség van közöttük,
az csak sorrendi, időbeli különbség, t. i. hogy:
a család kezdi, az iskola folytatja s a templom
befejezi és állandósítja a nevelés munkáját. Képiesen szólva, azt mondhatnánk, hogy a vallá
sos élet azon szentélyének, melyben a minden
napi élet sokezer bajai és küzdelmei között min
denkor menedéket/ oltalmat találunk, fundamentomát a család rakja le; az iskola erre az
alapra épifi fel a falakat; mig a templom végül
az iskolának a család által megvetett alapon épí
tett falaira ráteszi a tetőt. így lesz a család,
iskola és templom munkája egységes, befejezett
egésszé. Ez a kép kifejtésében utal arra a szoros
összetartozásra s egymást kiegészítő és feltéte
lező tulajdonságra is, mely a család, iskola és
templom nevelő munkássága között fennáll.
Hiába ugyanis az alap, ha arra tovább nem épí
tünk; s hiába valamely háznak 'a négy fala, ha
azt be nem tetőzzük; vagy viszont felülről
kezdve: hiába a tető. ha nincs szilárd fal, mely
azt megbirná; s hiába továbbá a fal, ha nincs
erős fundamentom, melyen az nyugodjék. Kép
nélkül: Hiába a család nevelő munkája, ha az
folytatást s befejezést nem nyer az iskolai és
templomi nevelésben; s viszont hiába a temp
lomi nevelés, ha annak alapját meg nem veti,
ha ahhoz segédkezet nem nyújt az iskola és a
család.
Kiss Samu.
4r
Az engedelmesség nehézsége nem szabad,
hogy elijessze a keresztyént, inkább serkentés
nek vegye és dicsekedjék vele. A nehézségek
kel bizonyítja Krisztus erőinket. Nem tesz ben
nünket nagyobb próbára, mint elviselhetjük, ö
jól tudja, hogy tűz nélkül nincs acél, sem a szen
vedések kohója nélkül tiszta jellem. Elszigetel
bennünket, hogy önmagunkban keressünk erők
Szegénnyé tesz bennünket, hogy az igazi gaz
dagságra törekedjünk. Elveszi tőlünk az em
berektől nyert dicséretet, hogy Istennek dicső
ségét keressük. És amint a vegyész ügyel arra,
hogy a kohó egy fokkal se legyen hevesebb,
mint az acél kívánja, úgy Isten sem teszi az em
ber életét nehezebbé, mint jellemünk érlelése
kivánja.
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Visszhang,
Or. fű ins J. „Templom és rádió“ címé cikkért.
Tessék már eljönni hozzánk rádiót hall
gatni! Könyörgőtt egy kis növendékem.
- Mikor menjek el, fiam?
Akármikor. De a bátyám azt mondta,
hogy a vasárnapi kálvinién istentiszteletre tes
sék eljönni, — mert az a legszebb.
— Vasárnap reggel 10 órakor? 11-re még
eljutok a mi templomunkba is. Jó. Mondd meg
otthon, hogy köszönöm a hívást. Elmegyek.
Kissé megkéstem. — Már énekelnek —
suttogta az asszony. Szótlanul, lábujjhegyen lép
tem az asztalnál nekem hagyott főhelyre s fel
tettem a kagylót; ölembe kulcsolva a két ke
zemet, vártam az Igét — jött és tisztán csen
gett: Aki kér mind kap, aki keres, talál és a
zörgetőnek megnyittatk.
A fejemen éreztem a Pásztor kezét s a
biztató, bátoritó hangjából ennyi kitörülhetetlenül bevésődött a lelkembe: Az ember sem be
vehetetlen a kérdésekkel szemben. Mért nem
hiszitek ugyanezt az Istenről? Aki a személyes
Istenben hitt, annak hinnie kell az imádságot
meghallgató Istenben is. aki az alázatoshoz aláhajlik mint szánalom, mint könyörület, a magá
nyos embert felkeresi, hogy társa legyen! A
könyörgésünk nem vész el a sötét űrben. Ke
zünk nem tapogat a vak éjben hiába — feléje
nyúlik egy erős kéz. Aki kér, az kap!
Megpróbáltad? S tapasztalaton nem iga
zolja ezt az állítást?
— Jézus hozzáteszi: Aki keres, talál! Ke
reső volt-e imádságod? — Kálvin örökszép
mondása: »A hit felfedezi a kincseket, melyeket
Isten az ő híveinek elkészített«. Igen! Az imád
ság kiássa a kincseket. Imádságunknak része
van Isten akaratának felkutatásában. A kincs,
amit a kincskereső talál, mindig felülmúlja a vá
rakozást. Az óstestamentomi S. atyja szamarát
indul keresni s a pusztában Sámuellel találko
zik és mint félként király tér vissza. —• Az ujtéstamentomi Saul, aki ősei hitét akarja meg
védeni, ink visito rnak indul. Szerencsétlen utón
keres valamit — s a dainaskusi utón találja a
legdicsőbb, a legnagyobb kincset. — Csak a
lagymatag emberekkel nem kezdhet semmit Is
ten, azokkal, kik nem indulnak el felfedezésekre.
Az Ige ezzel lesz teljes. A zörgetőnek megnvittatük!
Úgy érzed, hogy zárt ajtók mögött állsz?
Zörgess újra és újra! Ne hagyd ott helyed!
Próbára teszi a kitartás kérésed komolyságát.
Az állhatatos imádságra felpattannak az ajtók,
mert mind, aki kér, mind kap! Nem esetleges,
véletlen szerencse, hanem a lelkivilág törvénye
ez, mire üdvösséget lehet építeni. Nem sorsjá
tékot csinál Isten az ő kegyelméből. Mindnyá
junk számira el van ásva a kegyelem.
A templommá vált egyszerű kis szobácska
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ablakin bcmosolygott a februári napsugár és
betöltötte megnyilatkozott szivünk minden lcis
zugit, ahol már az ima drága gyöngyszemei pe
regtek : köszönjük, hogy ez órában betegségeink
orvosa v o 'tál... s h í sajog is még egy-egy seb,
tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk... Atyánk!
Valamerre elhatott ma a Te szent Igéd, bizonyitsd meg mindenütt, hogy’ nem tér vissza az
üresen!
Az Ur imája — s utána mint egy varázs
ütésre emelkedett a sokasig, hogy elénekelje a
89. zs. 4. versét. ^Boldog a nép, mely teneked
örvendez!«
Éreztem, hogy a református test
vérek szive hevesebben dobog az istentisztelet
ben való aktiv részvételnél - az én szivem
meg összeszom lt... nem tudtam velük énekelni
. . . . Háziasszonyom levette kagylóját s kiseb
bik fiának nyújtotta s én figyeltem azt az üde
gvermek^arcot, amint megfenyesedett a távol
ról jövő melódiák érintésérv — és elgondoltam,
mekkorát villanlak volna a dióba ina szemek, ha
a jól ismert ^Maradj meg kegyelmeddel kez
detű énekünk csendült volna a fülébe!
Minden igaz evangélikus ember örömmel
üdvözölné az evangélikus istentiszteletei a rá
dióban. Én nem hiszem, hogy üresen maradna
egynek is a heh c a templomban — feltéve, ha kü
lönben is ott szokott lenni Ebben az cs tben fi hát
csak nyereségről lehet szó. Hát még a szobához s
ágy hoz kötött öregek, betegek mily há ásan fo
gadnák a kedves hullámokat, melyek nem riad
tak vissza távolságból, esőtől, sártól — rátaláltak
azokra, akik ökot várták és keresték
Az istentiszteletek idejének összeesése miatt
lehetnek aggályok
ezt megértem. Segíteni
azonban azt hiszem nem nehéz : D.áktéri tem
plomunk ajtaján sokszor láttam 5 - 7 órára hir
detett szentbeszédet Ez az az idő, mikor vidéki
templomaink ajtaja csukva van
a rádió pedig
valami város: zenét szolgáltat Hány másvahásu
ismerné és szeretné meg ebben az időben a mi
nagyja inlcat ? Mert bizonyos, hogy szívesebben
hallgatnák őket, mint a zene-egw elcgct amiből
úgy is tul-sokat kap a rádiózó közönség. Lám,
az az egyszerű villanyszerelő fiú, az én kis nö
vendékem bátyja, aki — munka híján —- most
úgyszólván egész nap rádiójánál ül és mi min
dent h a ll! (s aki b;zony éppen abban a korban
van. hogy a kommunizmus emlőjéből táplálko
zott) azt izente nekem, hogy istentiszteletre tes
sék jönni — mert az a legszebb ! S valóban I
Azóta már sok mindent hallottam, de az Istentisztelet volt a legszebb !
Bocsánat a következő sorokért, de leirom,
ha már elgondoltam : higyjék el a lelkész urak,
hogy nincs oVnk a rádióra féltékenvkedni, mert
munkatársuk lesz az — s nekünk szomjazó ki
csinyeknek pedig jó't^vönk mert eljuttatja majd
hozzánk evangélikus egyházunk n^gv oktatóinak
hangját
Azt hiszem sokan várjuk !
H. G.
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Hajnali harangszó.
Köszönöm Atyáin: elmúlt az éjjel
És vele én is nem múltam el,
RvR&vl bont szárnyat rózsás sziliével,
Pihent a lélek, munkára kel.
Ösvényt Te adtál, merre kell járnom
S lelkem a célra örvendve néz,
Gyönyörűséges szeretetjármom
S az életterhem sosem nehéz.
Atyám, de mégis aggódik lelkem.
Nem hagyom-e el ösvényedet?
Sokszor aizt hiszem, előre meritem
S estére látom, hogy tévedek
S a nagy világ is halad-e majd ma,
Jut-e előre és fel Feléd,
Vagy rohan újból ezernyi bajba
S növeli egyre b ű i tengerét?
Remeg a lelkem ... Öh hajnalharang,
Zengjen szavad, mely höségn. int
Hogy kik életre keltünk j,l alant.
Ne győzzön rajtunk álom megint!
ifi. Szlancsik Pál.

Krisztus és egyházunk szolgál.
Talán a legkiemelkedőbb papi típusaink: a
költő-pap, a tudós-pap és a prófétaleJcületü pap.
Vájjon a hivatási magaslatán állani akaró papIIax e három típus valamelyikéhez kell-e taitoznia? Kívánja e ezt Krisztus? Nem.
A protestáns költő-pap fogalom hazánk
ban. Ünnepi harang szóként zúgó gondolatait
nem egy kis gyülekezet, hanem többnyire fele
kezeti különbség nélkül egy egész ország, nem
csak a jelen, hanem a jövő is hallgatja Amit
nyújt és amit tőle egy nemzet készséggel és
hálával elfogad, az gyakran
valljuk meg
őszintén — vagy nemzeti, vagy emberi ideál,
de nem specifikusan és kizáró'ag krisztusi ideál.
A költői hajlamú papot, különösen az epigont
az a veszély fenyegeti, hogy idegen oltárok
tüzet a Krisztus oltárára viszi ; hogy szavaiban
több az irodalom berkéből jövö fuvalom, mint
a pünkösdi szentlélek zengése. Tény az, hogy
paptól, mint paptól, mint az istentiszteleti kultus emberétől a gyülekezet, mint a hívók kö
zössége különösen a templomban nem poézist,
nem esztétikai remeklést vár, hanem egészen
mást. Elvégre oly embereknek is van szüksé
gük papra, akiket a kö!tészet bűvös zenéje már
kielégíteni nem tud. Ha már a hivők közössége
is a költő papban inkább a papot kere?i, meny
nyivel inkább Krisztus, ak' nem azt kérdi, bár
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sonyban, gyolcsban, vagy a költészet fényes
mezében jár-e a szolgája, hanem van-e ezen
igényleien vagy fényes külső alatt egy a speciá
lis hivatásáért dobogó szív .
A tudós-papot megörökíti a közmondás : Jó
pap holtig tanul. — Egyházunknak szüksége van
tudós papokra. Ők a kereszténység zászlóvivői
a műveltek, a szellemi aristokrácia táborában.
Bennük sohasem bővelkedtünk. Mostoha viszo
nyok között élő kisegyházunk tudományos téren
alig nyújthatott még valamit, amivel a világprotestántizmus figyelmét magára vonhatta
volna. De enneic dacára gyakorlati pályán mű
ködő papnak hivatása nem kulminálódhatik a
tudomány ápolásában. A világ különben sem
hajlandó a pap nagy tudományát elismerni.
Kétségbe vonja a dogmatika és az egész theolo
gia tudományos jellegét. A tudományra vágyók
alig fordulnak paphoz, templomhoz, mert azzal
másutt is (még bővebben) szolgálnak.
Nem szükséges a luther-kabái egyszerű fe
keteségét a tudományból, filozófiából vett
gyöngyszemekkel kidisziteni. Nem a világ sze
rint bölcsek, hanem a világ előtt oktalanok vannak az Istenországa ígéreteinek birtokában.
Krisztus elsősorban nem tudást, hanem Isten
szentségétől áthatott (gottdurch flutet) egyéni
ségeket keres és neve), mert csak ezeket hasz
nálhatja országa építésére. Az ismeretekben való
gyarapodás ezeknél majdnem magától értetődő
követelmény.
Próféta lelkű papok az isteni gondviselés
ritka adományai. Mi a (nem szorosan ótestamentumi) prófécia ? Egyes kiválasztott lelkek
ben titokzatosan felcsillanó isteni gondolatok,
űmelyek egyrészt a multat és jelent jobban meg
értetik, másrészt a jövőbe is hintenek némi
fényt. A prófétai szem világnézetéket koráramlatokat, azoknak a jövőbe ívelő végső kon
zekvenciáit sub specie aeternitatis tudja nézni.
Rejtett belső összefüggéseket lát ott, ahol a
közönséges szem csak véletlen találkozást vesz
észre. Az idők egyes jeleiben a «paruzia» előre
vetett árnyékait véli szemlélhetni. — Egy-egy
ihletett órában olv mértékben oldódnak előtte
az örökkévalóság titkai, hogy azt az egyszerű
ember egy egész keresztyén életfolytatás alatt is
alig tapasztalja.
A prófétai lelkűiét azonban egyedül még
nem teszi a papot. Pál apostol a jövendőmondásná! is becsesebbet ism er: a szeretetet, (I.
Cor. 13.) A szeretet bizonyos vonatkozásban
nem eredeti valami, hanem következmény : pa
tak, melynek forrása : az evangélium. Krisztus
iránti személyes eleven e’kötí l z ttség tudata és
hivatás betöltés ténye nélkül a prófétai lelkűiét
hamis próféciává degradálódik, melynek való
ságtól idegen látásai csak megtéveszté-re alkal
masok, de__az életet komolyan befolyásolni nem
tudják.
Ahhoz, hogv a pap hivatása magaslatán áll
jon, nem szükséges, hogy ezen típusok egyiké
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hez tartozzék. Mit vár Krisztus egyházunk szol
gáitól ? Hogy hirdessék az evangéliumot. A pap
sajátiagos hivatása, hogy nyújtson olyasmit,
amit sem a szépirodalom, sem a tudomány, sem
a történetfiiozófia, (sem a Hellseherei) nyújtani
nem tud : hirdesse az evangéliumot. A pap az
örökkévalóság hírnöke — jól teszi, ha nem is
akar más lenni. A világ eléggé bővelkedik művé
szetben, tudományban. De egyet nem ismer :
az örökkévalóságot. Ebben az egy pontban szo
rul rá a pap vezetésére ; egyébként nincs szük
sége rá. A hivő (gyakran a hitetlen is) érzi, hogy
a pap az örökkévalósághoz valamiképpen (ha
nem is a katholikus klérus fogalma érteimében)
közelebb áll, hogy az örökkévalóság dolgaiban
otthonosabb. Ha az ösztöne megtudja, hogy
ezt a bizonyos papot az örökkévalóság szelleme
tölti el, akkor az Isten emberének tekinti és
nehéz időben útmutatására vágyik, még ha ezt
önmagának sem vallja be egészen. Nem az élet
esztétikai oldalain k megvi ámítását, nem a világ
történetfilozófiai kuszáit .'ágainak profét i látású
felderítését, hanem, egy magasabb világ üzene
tét, az evangéliumot Krisztus megvá'tói halála
és feltámadása által megbékült isteni szeretet
igéjét várja a hivő. A pap lelkében az eleven
Krisztusi megbízatás : h'rdesd az evangéliumot.
Előtte egy titokban síró emberiség, mely világ
politikai, sociális, gazdasági kérdésekkel szinte
halálra marcangolja magát és nem tudja, hogy
yégelemzésben mindezen kérdések megett egyet
len egy kérdés lappang : vallásos kérdés : kér
dés az Isten után. Nagy korkérdések mindig
örök kérdéseket takarnak, Belőlük nemcsak mil
liók jajja, hanem az egész megváltásra vágyó
természet sóhaja szól.
Csak Isten tud minderre kielégítő feleletet
és megoldást nyújtani : az evangéliumban, mely
nek közlése elsősorban az egyház hivatalos szol
gáira van bízva. A szószék alatt oly emberek is
ülhetnek, akik a világ nyújtotta esztétikai, ha
zafias, sociális, pacifista stb. ideálokat mind ki
próbálták és csalódtak. A föld porától be nem
szennyezet evangélium az egyedü'i, amire mé^
várnak. Nem úgy fogalmaznám, hogy a lelkek
Krisztus számára való megnyerése, meghódítása,
hanem azoknak Krisztus által va ó megmentése
és megtartása képezi az evangélium hirdetésé
nek lényegét.
Pál apostol a görögöknek lehetett görög,
a zsidóknak zsidó. A mai pap lehet a modernek
nek modern, a művészetkedvelőknek költői vagy
szónoki,
tudósoknak tudós, a távolba látni
akaróknak prófétai lelkü'etü de mindezen mi
nőségében az evangélium hirdetőjének kel! ma
radnia. A típusok sajátos különbözősége csak
addig jogysult, amig az egy szükséges dolog
tényleges centrális jelentősége nern vészit általa.
Költészet, tudomány, éleslátás, lehetnek eszkö
zök.. Az egyház szolgájának ezekkel szemben
meg kell őriznie az evangélium iránti szent
együgyüségét.
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A leglesujtóbb ítélet, ami az egyház szolgá
ját érben ai, há egykor Krisztus bírái széke
előtt egy hangnak egyháza ellen e panaszra lehetne oka : «éheztem (az evangéliumra) és nem
adtatok ennem, szomju hoztam (az evangéliumn)
é£ nem adtatok innom*.
A lelkipásztorkodás minden titka, a be’jnissió gyülekezetei átalakító egész munkaprogrammja, a vM g megvárt ás zálog i benne foglal
tatik az egyház szolgáinak eme elkötelezcttsegébvn : hirdessétek az evangéliumot .
K onrath Frigyes.

H Í R E K .
A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.
A tiszakerületi Luther Szövetség é rte 
kezlete. A tiszai kerület lelkészeit febr. 18-ra
Miskolcra hívta össze Duszik Lajos, a kerületi
Luther Szövetség elnöke. Az értekezlet elhatá
rozta, hogy a Luther Szövetségek munkáját
megkezdi a gyülekezetekben s annak intenzi
vebbé tételére a böjt alkalmával kölcsönösen
meglátogatják egymás gyülekezeteit a lelkes/ck.
Üdvözölte az értekezlet báró Kaas A lbertet az
Országos Luther Szövetség elnökét.
Az egyetem es egyház 1926. évi k ö lt
ségvetése. Az előirányzott bevétel 2,494.054,000
K, amelyből 2,219.200,000 K államsegély. Az
előirányzott kiadási tételekből ideiktatjuk eze
ket: az evangélikus sajtó (Ev. Lapja, Harangszó,
Christlicher Hausfreund) támogatására 6 mil
lió 500.000 K; Gyámintézetnek segély 8 millió
K. Diakonisszaintézmény létesítése és fenntar
tása 10 millió. A külföldi összeköttetések fenn
tartására való utazási és reprezentációs költsé
gekre 30 millió: katonai püspöknek reprezentá
ciós költségre 48 millió; zsinatelókés/itési költ
ségekre 50 millió; a kerületek közigazgatási cél
jaira 180 millió (a bányai és dunántúli kerület
kap egyenként 50 milliót, a dunáninneni és a ti
szai egyenként 40 milliót); városi és missziói
egyházak segélyezése 200 millió.
Lelkészválasztás. A pusztaszentlászlói (Ke
menesaljái egyházmegye) gyülekezet Schrantz
Zoltán győri hitoktatót választotta meg lelké
szének. Győri hitoktató Lukács István, kör
mendi segédlelkész lett.
A lébényi gyülekezet 77 millió koronáért
uj orgonát szerez be. özv. Németit Mártonné
és családja az orgonára húsz millió koronát ado
mányozott. — Ugyanez a gyülekezet mozgóké
pek bemutatására alkalmas vetítőgépet vásárolt.
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H alálozás. Szikora Gergelyné szül. Rajki
Julianna egyházfelügyelő neje, f. hó 16-án 60
éves korában elhunyt Csorváson.
Az egyetem es egyház 1924. évi zárószám adása. Az 1925. ovi egyetemes közgyülé-.lésnek minap kézbesített jegyzőkönyve a függe
lékben közli az 1924. évi zárszámadást. Eszerint
az összes bevétel volt 1,142.382,470 K; az öszszes kiadás 796.917,093 K; függő kötelezettsé
gek fedezésére fenntartva 345,465.375 K. A be
vételek főbb tételei: államsegély 836,952.979 K,
külföldi segély 209,632.000 K, kamatok 44 mil
lió 903.9-19 K, egyéb 50,804.785 K. A kiadások
között s/áz milliónál nagyobb tételek: püspöki
karnak a rendkívüli államsegélyből 182,602.400
K; államsegély négy kerületnek 161,653.648 K,
külföldi segélyekből 116,873.000 K. Az egyete
mes egyház alapítványi és egvéb tőkéinek öszszege 785,836.000 K Amint látható, a külföldi
segélyek szétosztásáról a /ár zámadás nem ad
részletes felvi'ágositást. A jegyzőkönyv 4. pont
jából, dr. Raffay Sándor püsjWik külügyi jelen
téséből tudjuk meg, hogy az elszámolás az egye
temes levéltárba helyeztetett; ugyanezen jelen
tésből kitűnik az. is, hogy a külföldről jövő se
gélyek megszűntek; annál örvendetesebb, hogy
múlt karácsonykor egyházunk az amerikai lu
theránus egyháztól 2CÓ0 dollár adományban ré
szesült.
A soproni theol. fakultás február 13-án
vallásos estélyt tartott Pápán, amelyen óriási
közönség jelent meg. Az ünnepélyen dr. Kiss
Jenó tanár »Egyházunk maradandó értékei < cí
men tartott előadást. A theol. ifjúság énekszá
mai és a szava1atok szintén megerJemelt figye
lemben részesültek.
A Seckendorf-hagyaték. Seckendorf Her
mann 1921-ben kihirdetett végrendelete szerint
a borsod megyei Vatta község határában levő
ezer holdas birtokát a miskolci evangélikus egy
házközségre hagyta. A végrendeletet a rokonok
megtámadták. A miskolci törvényszék az izgal
mas perben Ítéletet hozott s a végrendeletet ér
vényesnek mondta ki. Állítólag a közalapítványi
igazgatóság fog most pert indítani az ezer hol
das vattai birtok tiszta jövedelméért.
Felekezeti külpolitika. Hegedűs Lóránt
volt m. kir. pénzügyminiszter ezzel a cinunel
cikksorozatot irt a Pesti Hírlapba. Nevezett lap
február 7-i számában arról értekezik, hogy m.t
tehet a protestantizmus az országért a magyar
protestáns egyházak külföldi összeköttetéseinek
felhasználásával. Igen érdekesek magának az
írónak pénzügyminiszter korában a protestáns
államokban szerzett tapasztalatai. Cikkéből ideiktatjuk a következő sorokat: »Nem a protes-
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táns egyháznak, hanem Magyarországnak kí
vánom azt, hogy külpolitikánk a protestáns egy
házak utján tudjon belekapcsolódni az anglosaxon világba. Nincs más eszközünk, tehát ezt
kell felhasználni. Ennek első következménye az,
hog>r a magyar protestáns egyháznak minden
hátratétele, különféle téritgetésék, a melyeket
néha látok, ártanak az országnak. A protestáns
egyházaikat Magyarország feltámasztása érde
kében kell felemelni s ebből haszna lesz refor
mátusnak, katholikusnak és zsidónak egyaránt.
Egyéni tapasztalataiból: »Amikor először tár
gyaltam egy nagy diplomatával, minden hidegen
hagyta őt. De mihelyt az elé a kérdés elé állí
tottam, hogy türik-e, hogy Erdélyben a kettős
kereszt elnyomja a presbiteri egyházaikat, akkor,
valószínűleg életében először, felugrott helyéről
és azt mondta: »Ezt nem türjük el.«

dr.: »Elismerem, hogy a mohácsi vész után Lu
ther felfogása módosult a török kérdésben és
rokonszenves nyilatkozatokat tett Magyaror
szág ügyéről. De akkor már késő volt«. Luther
talán még sem tehet arról, hogy a mohácsi üt
közetről lekésett, ami Zápolya Jánossal is meg
történt. Le kell azonban szegeznünk, hogy Pethő dr. szerint is Luther rokonszenves nyilatko
zatokat tett Magyarország ügyéről. Ez a meg
állapítás is benne van-e a »Világostól Trianonig«
c. műben?

Szeged. Február 16-án az evangélikus egye
temi ifjúság Luther Szövetsége karöltve a refor
mátus egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Szö
vetségével, a Kass-szállóban műsoros estélyt ren
deztek. Károlyi Árpád cigányzenekara nyitányt
játszott. Dr. Buday Árpád egyetemi tanár Beth
len Gáborról előadást tartott. Pöscht Margit
énekművésznő, dr. Belle Ferenc hegedűművész
szereplése után ifjú Paraszkay Gyula mondotta
a zárszót. Műsor végeztével tánc következett.
Az estély rendezésében legtöbbet fáradoztak :
ifjú Paraszkay Gyula az Egyetemi Luther Szö
vetség elnöke és Létay Árpád a Bethlen Gábor
Szövetség elnöke.

Amerika és Európa. Az Egyesült Államok
szenátusa bizonyos kikötésekkel elfogadta, hogy
belép a Nemzetközi Döntőbíróság tagjai közé.
Ezt a bíróságot a Népszövetség szervezte meg
a nemzetközi élet terén felmerült vitás ügyek
elintézése céljából. A szenátus határozata ör
vendetes jelenség. Amerika ezzel megteszi az
első lépést az Európához közeledésre. Nagy ér
deme van e határozat hozatala körül az ame
rikai egyházaknak, amelyek a Nemzetközi Jó
barátság Világszövetsége és a Federal Council
utján az utóbbi négy esztendőben szakadatlanul
agitáltak ebben az irányban.

Rockefeller J. D. egy Kairóban felállí
tandó uj muzeum és archeológiái intézet cél
jaira Fuad egyiptomi királynak tíz millió dollárt
(700 milliárd koronát) adott. Eleddig ez a leg
nagyobb humanisztikus tudományos célra ado
mányozott összeg.
Pethő Sándor dr. válasza Kuthy De
zsőnek. Lapunk tavalyi, decemberi 27-i számá
ban jelent meg Kuthy Dezső felhívása a »Vilá
gostól Trianonig« c. mű szerzőjéhez, hogy nyi
latkozzék, honnét vette azt az állítását, hogy
Luther »arra izgatta a feléje szító német közvé
leményt, hogy hagyják sorsára Magyarorszá
got». Pethő dr. válasza megjelent a «Magyar
ság« nevű napilap jan. 10-i számában. A vála
szában hivatkozik X. Leó pápa bullájára, Luther
nek egy levelére. A pápai átokbulla sem, de meg
Luther levele sem említi egy szóval se Magyarországot. Viszont a válasz végén ezt írja Pethő
Nycuiítírtt • Off-ri

Byomdrr srfitntécct

Vallásos előadások Miskolcon. A mis
kolci evang. Férfi Filléregylet rendezésében Duszik Lajos lelkész február havában sorozatos elő
adást tartott a vármegyeháza dísztermében a
következő témákról: Isten léte; Budha, Moha
med vagy Krisztus; Krisztus az örök emberesz
mény; Van-e ható ereje az imádságnak? A lel
kiismeret.
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Iz evangélikusok erűre kapnak.
A középeurópai protestantizmus gyengülé
séről, különösen az ultramontán klerikális sajtó
tendenciózus cikkei és híresztelései nyomán s
azoknak szuggesztiv hatása alatt még protestáns
körökben is voltak rebesgetés.k Dr. Schneider
Egyházi Évkönyvének cgujabb évfolyama*) a
német egy .házi viszonyokról részletes és hiteles
statisztikai adatokat szolgáltat. Dr. Schneiderkéí
uj egyházi testületről számol be. Az egyik «A
nassaui evangélikus államegyház, » a másik «A
frankfurti evangélikus államegyház.» Az előbbi
magában foglalja a volt wiesbadeni konzis/tó
riumnak minden gy ülekezetét, s 251 egyház
községből áll, 285 lelkésszel, 440 templommal,
imahá/zal és imatereminel. Az utóbbi Frankfurt
a M. volt szabad birodalmi város területét öleli
fel s 17 evang.-lutheránus gyülekezetből, 2 reform itus gyülekezetből, egy intézetből és egy
diakonisszaotthonból áll ; a megkeresztelt tagok
száma 220.000 (az összlakosság 60 százaléka),
akik 42 leik eszi körbe vannak beosztva 41 lelkész
szel és négy segéd lelkésszel, van 21 templomuk
és hét gyülekezeti házuk.
Az évkönyv első fejezete a Poroszországi
Evangélikus Államegyház uj alkotmányát ismer
teti, amely az 1924. április 8. és 1924. október
15. szeparatista államtörvényeknek megfelelően
készült. A második fejezet a gyülekezetek szer
vezetével foglalkozik.
A harmadik fejezet, amelyet maga Schneider
irt, egyházi és társadalmi statisztika. Az evan
gélikus vallásu szülőknek egyházukhoz való ra
gaszkodását mutatja a született gyermekek szá
mának a megkeresztelt gyermekek számával
való egybevetése. A gyónószemélyeknek Német
országban egyharmadától feléig terjedő hányada
élt az Úrvacsorával az 1923. évben.
•j Dr. J. Schneider: Kirchliches Jahrbuch für die
evangelischen Landeskirchen Deutschlands, 1925, Ein
HHfobuch zur Kirchenkunde der Gegenwart, ötvenk e tte d ik k ia d á s . 695 oldal GQtersloh. C. Bertelsmann.
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ktoalelaalk hetenként tovszer. vasárnap.
Előfizetési ár: Egész étre 80. lététre 40

eeeveiévre 20. téves szám 2 ezer K.
Hirdetési árak negepvezés szálát.

A róm. katholikusok vesztesége nagyobb,
mint az evangélikus egyházaké. A róin. katholikus felekezctről az evangélikus egyházba átterteknek száma 1910-től 1921-ig erősen gyara
podott évről-évre, 1922. és 1923 ban fokozato
san apadt. Az evangélikus egyházból a római
katholikus egy házba áttért evangélikusoknak te
teinesen kisebb százaléka 1910. és 1920. között
szintén emelkedett, azóta csökkenőben van.
Azonban az áttérések mérlege mindig a pro
testáns egyházak előnyére volt növekedőén nagy
számokkal. Németországban 37,935.842 evangé
likus van, ami a lakosságnak 60 százaléka. Ezek
közül csak 6.99-1 hagyta el az evang. államegy
házat és a lutheránus egy házakat cs csatlakozott
más protestáns felekezetekhez: baptistákhoz,
m etodistákhoz, adventistákhoz stb., tehát csak
ugyan igen kicsiny százalék ; viszont ezekből a
felekezetekből 1.269 tért vissza az evangélikus
egyházakba. Ugyancsak 1923 ban 423 zsidó lett
evangélikus és csak 85 lett zsidóvá. Némileg
lesújtó képet nyújt a felekezetnélkü.iség statisz
tikája : a felckezetnélküliek közül csak 17.000
tért vissza az egyházba, ezzel szemben 111.000
lett felekezctnélkülivé. De ez az utóbbi szám
csak fele annak, amely 1921-ben szerepelt, ami
kor a fiiekezetnélküliscg a legnagyobb számo
kat mutatta. Azóta az evangélikus egyházak
harca az atheizmus és az egy háziatlanság ellen
mind eredményesebb lesz.
A belmissziói munkáról szóló fejezetben dr.
Schneider kimutatja, hogy' 21.000 diakonisszán
kívül közel 3.000 diakónus áll a gy ülekezetek
és intézmények szolgálatában. Az ifjúsági egye
sületek 250.000 tagot számlálnak. A sajtóról is
igen érdekes adatokat találunk. Das Berliner
Evangelische Sonntagsblatl 150 000 példányban,
Das Evangelische Deutschland 17.000 példány
ban, Bilderbote für das evangelische Haus
800.000 példányban jelenik meg; s a legelterjed
tebb vallásos lap az egész világon. Mindez arra
vall, hogy visszatérnek a háború előtti állápo-
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tok, amikor minden vasárnap másfél millió em
ber hallgatta a prédikációkat és tizenegymillió
ember olvasott egyházi lapokat.
Az ötödik fejezet a német külmisszióval ta 
lálkozik. Uj adatokat találunk a Berlini Miszsziói Egyesület délafrikai munkamezejéről; nagy
gyülekezeteket találunk i t t : Kratzen sein 4.462,
Leidenburg 4.307, Botschabelo 3.418, Pniel
3.109, Medingen 2.487 lélekkel. A következő há
rom fejezet a zsidókra, a zsidómisszióra, az
evang'elizációra és a német szórványokra vonat
kozó adatokat adja. A kilencedik fejezetből meg
tudjuk, hogy a középeurópai B.bliatársuiatok
1922-ben a Bibliából 5,402.965 példányt adtak el.
A további fejezetek az egyházról és az iskoláról,
s az egyháznak a társadalomra való hatásáról
szólnak.
A tizenkettedik fejezetet megint maga dr.
Schneider irta. Ez talán a legérdekesebb fejezete
az Évkönyvnek. Röviden, de velősen ismerteti
az egyháznak legújabb történetét és az egyház
ban .felmerült mozgalmakat. Ugyanebben a feje
zetben van Troschke lelkész (Berlin Zehlendorf)
cikke, amelynek tárgya «Külföldi segítség és a
németországi nyomor.» Akét utolsó fejezet, a 13.
és 14-ik a németországi egyházszervezetet tár
gyalja és nekrológot közöl.
A hires Jahrbuchnak ez az uj kiadása újabb
bizonyítéka a németországi protestáns egyház
erejének.

ft papné hivatása.
Luther Mártont a reformáció nehéz helyzete
miatt egyszer nagy gondok bántották. Egy na
pon felesége gyászruhába ö.tözve bánatos arccal
fogadta s mikor szomorúságának oka felől ér
deklődött, azt mondta Bóra Katalin : a te csügigédésedből azt láttam, hogy meghalt a jó Isten !
A nagy reformátorra felesége szavai felem .13en
hatottak : visszanyerte bizo hitét és reménysé
gét, tudva, hogy csak az lehet csüggedt és re
ménytelen, akinek a számára megha.t az Isten.
E kis anekdotában láttam kifejezve az ev.
papné hivatását. Papnénak lenni más, mint doktornénak, ügyvédnének, iparosnénak, stb. lenni.
Minden asszonynak kettős hivatása van : mint
feleség és mint édesanya ; a papnénak van még
egy harmadik is : férjének ő a papja.
A reformáció korában mindenki Luthertől
várta a vezetést, buzdítást, bátorítást. És ha ő
csüggedt ? Ki emelhette őt fel ? Az emberi ter
mészet megkíván az isteni egyetlen biztos táma
szon kívül földi tám aszt; minden ember életében
vannak órák, amikor nehezebben találja meg a

kapcsolatot az Istennel, amikor embertársának
vigasztaló, bátorító szavaira vágyik. Ilyen nehéz
órákban mindenki fordulhat lelkipásztorához
és a lelkipásztor ? Senki máshoz, mint a felesé
géhez. Az első evang. papné, Bóra Katalin adott
nekünk erre példát. Az ev. papok legfőbbje szét
szórva egymástól és rokongondoJkozásuaktól
távol él. A legtöbb helyen nincs senki, aki meg
értené a lelkész leikivi ágát, amely a hé.közna
pon, a világfi gondokon felülemelkedik. Ha talál
koznak, lelki kérdések megbeszélésére nem jut
idő, a felettes hatóságok a lelki élettel nem tö
rődnek. Nincs akivel komolyabb kérdéseit, né
zeteit, munkáját, beszédeit s az egyház ügyeit
megbeszélje. Mindezeken a hiányokon a papné
segíthet, ha méltó társa férjének. Rokongondol
kodása, érdeklődése, intelligenciája képesítik,
hogy férjével megossza annak minden gondját,
gondolatát.
Igaz, hogy a papnénak igen sok a dolga :
a gyakori szűk megélhetési viszonyok, sok he
lyen a gazdálkodás ezer gondja nagyon igénybe
veszik. De ezék mellett kell, hogy legyen érdek
lődése és ideje férjének, egyházközségének és
anyaszentegyházának minden ügye iránt.
A hívek és a világ a protestáns papok elé
szigorú követelményekkel lépnek; szigorúbb
mértékkel mérik őket, mint más embereket és
méltán : hiszen akik többet vettek az Isten Igéjé
ből, azoktól több kívántatik. De a lelkész csa
ládja, is kell, hogy egy magasabb erkölcsiséget,
a lelkész hirdetett elveinek megvalósitását kép
viselje. Sohasem felejtem el, milyen visszásán
hatott, mikor egy lelkész a szószékről a háború
alatt a hangos mulatságok ellen beszélt, mig
leánya cseppet sem tartotta magát azoktól tá
vol. Nem sokat ér a lelkész példás élete, agyháziasságia, ha felesége és gyermekei nem köve
tik őt ebben. Mindnyájan tudjuk, milyen nagyhatása van a hitvesnek és sajnosán tapasztaltuk,
hogyan akadályozza meg sok férfinek magasraszárnyalását, áldásos tevékenységét feleségének
alacsony, keresztyéni etlen gondolkozása. A
papné elöljárjon, fölfelé mutasson és mintaképe
legyen a gyülekezete asszonyainak. Papnénak
lenni felelősség!
De pap fiának, leányának lenni is felelősség.
Egy kedves barátnőm mondta nékem egyszer:
kérlek vigyázz a leányaidra, mert rettenetes pap
lányokat ösmerék. Szivembe nyilallott ez a fel
szólítás. Az volna a helyes, hogy a parochia
neveltjeiben föltétien keresztyén jellemet, gon
dolkozásmódot és egyháziasságot találjunk. Hol
vagyunk ettől az ideáltól?
A mai erkölcstelen, léha világban legyen
az ev. papi hajlék egy oázis, hol a gyermekek
a kér. erkölcs, önzetlen becsületesség!, szorgal
mas munka légkörében nevelkednek, s onnan
kikerülve egy nemesebb élet terjesztői legye
nek.
Nem kevésbé fájdalmasan érintettek egy
külföldi lelkész szavai, annál is inkább, mert
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részben igazat kelleti adnom nekik. Azt mondta
ez a le lk iz , hogy Magyarországon papokat ta
lált, de papnők it nem. Ennek azonban sokban
a papok is okai: nem tudnak élettársat válasz
tani. E felejt.k hogy eJsósorbin nem szépséget,
szerelmet, vagyont, vagy' gazdass/onyl kell ke
resniük, hanem papnőt. Az a vigaszom, hogy’
a külföldi lelkész nem nézett jól körül s azért
nyilatkozott igy; a rossz hamarabb szembeötlik, mint a jó, mely szerényen elrejtőzik.
Tudom, hogy az ev. papnék legnagyobb
részének nem mondtam újat és egyetértenek
velem. Hála Istennek sokan vannak, akik hiva
tásuk tudatában férjöknek mindenben segtöi;
gyülekezetük buzgó és tevékeny elöljárói, és
gyermekeiket evangéliumi szellemben nevelik.
De azt is tudom, hogy mindnyájan gyarlók
vagyunk és magunkban á lunk. Környezetünk
ben magunkhoz való barátnőt nehezen találunk.
A mi életünk, érdeklődésünk egészen más, mint
azoké, akik közt élünk. Papnénak igazi barát
nője csak papné lehet.
Ezért vágyom egy közösségre, mely ben
nünket testvéreket összefűz, egy alkalomra, mi
kor egymás hitén, tapaszíalata n épülhetünk, a
mi hivatásunk körébe vágó kérdésekről tanul
hatunk.
A papnék összejöveteleinek vannak nehéz
ségei; de mégsem lehetetlen a papnék konfe
renciájának megvalósítása. Volt már rá példa
is ref. testvéreinknél. Ezért remélem, hogy so
kakban visszhangra találnak gondo’ataim és
nemsokára meghívóját látjuk a papnék konfe
renciájának
Papné.

Csehszlovákiából.
A Léván megjelenő Evangél kus Lap f. évi
február 7-i száma hozta »Nemzeti különbség
nélkül« dm alatt az alábbi cikkel, amelyet az
iigy fontosságára való tekintettel egész terje
delmében közlünk:
Vettük és közöljük az alábbi sorokat:
Nagytiszteletü szerkesztő ur! »Evangélikus
Lap« 1926. évi jau. 24-én megjelent számában
Felekezeti és nemzeti különbség nélkül! nevű
rimben következő kitétel van: »Egy árva magyar
ifjú theologus akart lenni, kérvénnyel és kér
déssel fordult az illetékes helyre, hogy tegyék
lehetővé szlovenszkói iskolázását s még csak
feleletet sem kapott, ho’ott kérvénye meleg
ajánlattal vóK* ellátva. E’ment aztán Magyaror
szágba. Sopron gondoskodik róla, nem kérdezte
ki vagy, mi vagy, árva vagy, felkarolta«.
Mivel a mi theologiai főiskolánk az egyedüli
illetékes hely, ahol lehet theolog át végezni,, az
egész csakis reánk vonatkozható. Mint ez idei
dékánus elmondom: hogy történi az egész.
Ntü Gyüricy Pál, rimaszombati lelkész, küldött
egy Havasi nevű fiatal theologus kérvényét,
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hogy milyen feltételek mellett fogadnék el theologusnak, melyik s/emesterbe, mivel ö már vég
zett Sopronban 4 szemestert és alapvizsgája is
volt Tanári konferendán határoztuk, hogy az
illetőt hallgatónak befogadjuk, de mivel a mi
alapszabályaink szerint minden theologus, aki
Szlovenszkón akar lelkészi hivatalt viselni, kö
teles a mi theol. főiskolánkon legalább haí sze
mestert végezni, legfeljebb harmadik szemesterbe fogadjuk be, de csakis abban az e stb en ,
ha a Soproni theolog. fakultás veünk szem
ben ugyanazon á láspo.itra helve/kedik (recipro
citás). Ezt közöltem Gyiirky lelkész úrral mint
közvetítővel és közöltem szóval magával Havasi
theologussal is belmissziói értekezlet alkalmá
val T o m ’.sovc'bm (Losonc - Tárnáid - Sz rk)
Hogy nem jölt, nem azért történt, hogy be nem
fogadtuk vo’m , elment szive kívánsága szerint
Isten vele !
A dolog igv törlént s annak akármily más
beállítása vagy tévedés, vagy az igazság elfer
dítése. A mi theol. fő skolánkon jelenleg van 8
theologus, aki magyarnak és 6 aki németnek
vallja inagá*\ tessék akármelyiktől kérdezni: vál
jon van-e nálunk nyelvi tekintetben va’ami sze
mély vá'ogatás? a ki szorgalmas és tisztessége
sen viseli magát, azt becsüljük de aki köteles
ségét elhanyagolja, azzal szigorúan e’bánunk,
legyen az magyar vagy német vagy szlovák.
Tisztelettel Lie. Bodicky, e. i. dékán.
A dékán ur leveléből két mozzanatot aka
runk kiemelni:
1. Havasi theologust a pozsonvi főiskola
fölvette, de csak feltételesen: ha Sopron is a
viszonosság á’lá-nonfiára helyezkedik. E ' a E l
vétel tehát olyan feltételhez van kötve, ami kívül
esik Havasi theologus hatalmán, szorgalmán,
indexén, alapvizsgáéi b:zon\itvánván Egyéni
szempontból a legnagyobb bi ondalan ágn-k
tenné ki jövőjét, mert ha a kél theol. főiskola
közötti tárgyalások esetleg éveket
vennének
igénvbe, ó éveken keresztül nem tudná hogy
felvétele jogérvénves-e, vagy pedig egv szén
napon megsemmksü’het A pozsonvi theol fő
iskolának lehet ál’ásnontd a soproni viszonosság
de ezt az á'láspontot hiv’ta’o-an és elvil,vg kell
megoldani, nem rv'dig ;»lka!m:lag egv ifjú Timoteus exisztendá’án keresztül. Hogv Havasi
nem akart a viszonosság elvinek kísérlet1 nvula
lenni, azt megértjük és méltányoljuk. Ez volt
ennek az ügvnek egyéni olda’a.
2. Ami már most magát az akadémiai fel
vétel kérdését személyi vonatkozások kóaocsolásával iTeti. azt oly természetesnek tartiuk és
a viszonosságot az egyházi élet zavarta^n foly
tonossága szemnont;ábó! olv e’enn’pdtrtet’en
sine qua non-nak. mint tüdőnek a levegőt. Ez
úttal is felhívjuk a soproni nagytszteV ü tanári
karnak becses fg v e ’mét a viszonosság elmének
tanulmányozására és keresztülvitelére Ha el
zárkózunk egymás elől, gyülekezeteink és leiké-
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szeink bánják meg, a legtöbb kárt azonban az
Isten országa szenvedi.
Krisztus evangélioma előtt nincsenek, de
nem is lehetnek sorompók, A nyelv és nemzetiségi
csak eszköze, de nem akadálya az evangéliomnak. Ha a csekély számú evangélikusság, mely
a volt monarchia területén túlnyomó katholiikus
környezetben él, egymás előtt még a sorompó
kat is lebocsátja, akkor meggyengiti önmagát
és az elzárkózó ttság1 szomorú következményei
hamar mutatkoznak. Lembergi rabbi pályázhat
Munkácsra, odesszai rabbi pályázhat Tripo'isba,
mert a zsidóságot nem a polit ka, hanem a val
lás hevíti, de az ezeréves múlt lutheránus lelké
szei nem pályázhatnak kölcsönösen egymás or
szágába. Nagyon sokat ke’lene tanulnunk a zsi
dóság nemzetközi lelki-ismeretétől és felelősségérzet étő), melynek gyümölcse, hogy rövid né
hány év alatt már is megalapitotta a jeruzsálemi zsidó nemzetgyűlést. A kathol kusság nem
zetközi lelki isme re tét kezében tartja a római
pápa; csak egy pár lépés a jeruzsálemi zsidó
pápaság világuralma, — a protestantizmus nem
zetközi lelkiismerete pedig haldoklik és sorom
pókat á’lit egymás »káros« befolyása ellen. Nem
tudom, hogy az intéző köröknek van-e tudomá
suk a fiatal magyar evang. tanítók hangulatáról,amit a íebocsátoti sorompók ébresztettek ben
nük ? Hallották-e, hogy már a református egy
házban való elhelyezkedésről hoz hirt a szellő?
A szlovenszkói magyar lutherániában mozogni,
pályázni, feljebb kerülni nem tudnak. A tekin
télyesebb számú református egyház nem fogja
lebocsátani a sorompókat. A volt dunaszerdahelyi magyar evang. tanító már elhelyezkedett
a református egyházban s műit hid k, már át is
tért. Ha az egyetemes lutheránia rossz egyházpolitikai elvei miatt önmagát megrontja, mások
fognak harcot húzni belőle.
Szerte.

Csengey-szobát a Theologusok otthonának j
Úgy hangzik ez a pár szó, mintha a Theo
logusok Otthona már állana s csak arról lenne
még szó, hogy milyen nevet adjunk az egyes
theologus-szobáknak benne. Sajnos, még nem
tartunk egészen jtt, de a Theologusok Ottho
nának ügye azért csak előre halad. Legközelebb
be fogok itt számolni arról, hogy milyen ado
mányok folytak be már eddig is, jó formán te
hát még az igazi gyűjtés megindítása előtt, most
azonban arról akartam pár sort irni, hogy mi
lyen szép, kegyeletes cselekedet lenne mind
azok részéről, akik áldott emlékű Csengey Gusz
táv költő-professzorunk hallgatói voltak, ha a
megboldogultnak emlékét az á’tal örökítenék
meg, hogy adományaikkal hozzájáruljanak az

építendő Theol. Otthonban eg;y Csengey-szoba
létesítéséhez. Mindnyájan tudjuk, akik a mi fe
ledhetetlen jó Guszti bácsinkat ismertük, hogy
mily közel állott az ő szivéhez általában az ifjú
ság;, főleg a theol. ifjúság! Tudjuk azt is, hogy
ez az ifjúság is mennyire rajongott érte. Ha
Eperjes a mienk volna most isi, akkor, bizo
nyosra veszem, hogy ez az ifjúság márványtáb
lájára vésné Csengey Gusztáv nevét s szeretete
és hálája örök jeléül oda helyezné az ősi hatal
mas kollégium falába, a többi nagyokat meg
örökítő táblák mellé. Sajnos, az eperjesi kollé
gium termeiben most csak a lelkünk időzik, a
Csengey nevét megörökítő márványtábla elhe
lyezését oly időkre, kell halasztanunk, amikor
annak nem lesz már akadálya. Van azonban
módja annak, hogy Csengey nevét már most
megörökítsük: tegyünk az épülendő Theol. O tt
honban egy szobát Csengey-szobává, hadd érez
zék enneik ingyenes lakói időtlen-időkön át
Guszti bácsinknak, hallgatói, tisztelői szivén át
feléjük sugárzó szeretetét! S hadd ápolják ezek
az ifjak különösképen azt a szellemet, melynek
ő szóban és Írásban kifejezője, életében meg
testesítője volt!
Hogy miről lehet majd ezt a szobát kül
sőleg is felismerni, arról még korai volna most
beszélni. Arra azonban goidolunk, hogy abban
a szobában elhelyeznénk többek között Csen
gey Gusztáv arcképét, könyves polcára oda
tennénk Csengey irodalmi alkotásait, esetleg ott
helyezhetnénk el egy-egy Csenge)-relikviát is.
Szóval, aki ebbe a szobába lépne, érezné azt,
hogy nem közönséges diák-szoba ez, de meleg
meghitt otthoni-szoba, az ö szobája, melyet a
theologusok kedves Guszti bácsijának szeretete
tölt be.
Ezek után arra kérem azokat a lelkésztestvéreimet, kik a Theol. Otthonra szán! adomá
nyaikat már bejelentették nálam, legyenek szí
vesek nyilatkozni, hogy megáján’o 't adományai
kat szabad-e a Csengey-szoba alapja javára el
könyvelnem. Azokat pedig!, akik még eddig nem
jelentkeztek volna, szeretettel kérem arra: hoz
zák meg szivük áldozatát az említett célra! Jól
esik hinnem, végül azt is, hogy lesznek olyanok
Csengey Gusztáv nem-lelkész hallgatói között
is, akik szívesen fognak áldozni Csengey nevé
nek ilyen megörökítésére.
Adja Isten, hogy minél számosabban legye
nek ilyen hálás tanítványok!
Az adományokat, illetve azok bejelentést
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szíveskedjenek az alább megadott dm re vagy
az Evangélikusok Lapja kiadóhivatalának kül
deni.
Sopron, Temp!om-u. 3. I.
Dr. Deák János.

I sajtórái általában, az egyházi sajtórái
különösen.
h a az újkori felfedezéseknek szinte véget
nem éró sora felett szemlét tartunk, érett meg
fontolás alapján a sajtó, a könyvnyomtatás fel
találása és elterjedése tűnik fel olyannak, amelv
az uj világ képének átformálásánál a legnagyobb
jelentőségű volt. Amikor a XV. derekán az egy
szerű main/i polgár, Guttenberg, a maga bükkfa
pálcikáit (Buchenstab, Buchstabe), amelyeknek
alsó végén az »a b c«'betűinek fordított másai
voltak, bele tette primitiv kézisajtójába, az a
recsegés-ropogás, amely a betűk leszorítását ki
sérte, valójában égzengés, föld indulás volt; a
régi világ szűette tarló oszlopainak recsegése
és az újnak világzengés közt való megszületése.
Az arab költészet dzsineit a késő zsidó hit vi
lágformáló demiurgos angyalait s került ezzel
engedelmességre kényszeríteni, hogy az em
beri szellem ereje előtt meghajolva segítsenek
annak a világkép újra átrajzolásánál.
De ft megfékezett és engedelmességre kényszeritett sajtószellem csak kedvetlenül engedel
meskedik és nehezen vár az alkalomra, hogy
mikor s hogy an törhet ki fogságából. És bizony
a szellem idézők sokszor nem tudtak úrrá lenni
az álmukból felkeltett szellemek felett, s azok
építés helyett rombolták az alig felépített uj vi
lág templomát Mert bizony kettős arcú a sajtó
szelleme. Ha urat ismer maga felett, alázatos és
engedelmes. De érezze csak rövid időre a
gyeplő lazulását, már kitör, s pusztítva tombol.
Ama glédába sorakoztatott ólomkatonák az
óránként ezernyi kész sajtópéldánvt nyomó ha
talmas gépek az Ezeréjszaka jó vagy rossz szel
lemeit szabadítják fel. Lehetnek angvali üzenet
hírnökei, de lehetnek a sátán fullajtárjai. Meg
mérhetetlen áldás fakadhat nyomukban, de pestises dögvészt is terjeszthetnek. Kultusz, tudó
mánv, felvilágosodo‘tság, népnevelés egyfelől
jelzi áldásos, igazi hivatásukat de a szellemi
áfiummal generációkat mérgezhetnek meg s
dönthetnek romlásba. A helvesen működő sajtó
nyomán országok boldogsága fakadhat, de né
pek pusztulását eredménvezi a hivatásáról meg
feledkezett, vagv altól szántszándékkal eltávo
zott saitó munkája.
Sókkal jobban él emlékezetünkben az utolsó
tíz esztendő története, hogv sem ezt részlete
sen kellene bizonyítani. Ellenfeleink a háborút
nem a csatamezőn nyerték meg. véres ütköze
tekben, hanem ólomkatonáink seregével, a papi
ros háborúban; és győzelmes csaták után vissza
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vonulót azért kellett hivatnunk, mert a sajtó
által megmérgezett néplélek nem akart többé
harcolni. Arról sem kell bővebben beszélni, hogy
a kettős forradalom alatt mit vétetlek, ártottak
a nemzet legdrágább kincsében, szellemi-lelki ér
tékeiben ezen sátán szolgálatában álló síjtó ter
mékek. Az is ismeretes előttünk, hogy az utolsó
hetek nehéz megpróbáltatásait is milyen szívesen
használták volna fel újabb felforgatásokra.
Hogy miben rejlik a sajtónak ez a nagy
hatalma, az nem lehet kérdéses. Két körül
ményre kell csak utalnunk. A sajtó, különösen
mai fejlett formájában tette lehetővé, hogy amit
ma elgondolok holnap, sőt már néhány óra
múlva ezernyi példányban kinyomatva lásson
napvilágot, s olvassák ezren meg ezren azt, a
mi röviddel előbb került toliam hegyéről pa
pírra. S már ez magában véve is óriási jelentő
ségű. Ehhez járul még egy. Az ember szellemvilágának sajátos berendezettsége, amelyre a
nyomtatott szövegnek szokatlan hatása van.
Verba volant, scripta manent. Kritika nélküli
emberre a nyomtatott betű szinte a szent írás
jellegével hat. Már pedig az emberek kilenc
tized része nem szeret, nem tud, vagy nincsen
ideje gondolkodni. Megteszi ezt helvette a sajtó.
Kingondoija, lenyomatja, helyébe viszi, szájába
rágja mondani valóját. És itt kezdődik a sajtó
nagy jelentősége mellett annak veszedelmessége
Mivel az emberek nagy része maga rest gondol
kozni, eseményeket értékelni, eszméket
ter
melni, azért készpénz gy anánt veszi azt, amit az
újság mond számára. Igv válik a sajtó az em
berek százezrei számára irányító hatalommá. Az
újság lassanként a maga képére formálja az em
bert s amit egy nagv olvasóközönséggel ren
delkező lap mond. azt százezer ember mondja.
Amit követel, vagy t:|t, azt egy hadsereg igen
lése vagy tagadása erősíti.
így érthető meg, hogy micsoda diktátori
hatalom van a sajtó kezében. Igv érthető meg,
hogy micsoda végzetes mulasztást követtünk el
akkor, amikor ezt a nagv hatalmat nem a ma
gunk céljainak szolgáltába állítottuk, hanem
megengedtük, hogy egv nemzeti érdekeinktől
és eszményeinktől idegen érdekcsoport sajá
títsa ki azt és nap-nap után a maga céljainak
szolgálatában állítva egvik e-zmét a m ask után
duruzsolja a fülünkbe s hitesse el ve’ünk, hogy
közérdek az ö érdeke, s nemzeti kár az ő hát
ránya. Megái lapítható ténv. hogy a nép^k szel
lemi irányítása jórészt azért került nálunk is,
másutt is egv idegen és mégis otthonosan ter
jedő faj kezébe, mert éles szemmel a kellő idő
ben ismerte fel a sajtó jelentőségét, megfogad
ván egy nagv emberének tanácsát: »szerezzétek
meg a sajtót Addig bába való a munkátok, a
mig a sajtó a kezetekben nincsen«. Ez az a szi
lárd pout, amelven állva kivethető sarkaiból a
vi*ág. faj azért annak a népnek, amelv a sajtó
e jelentőségéről megfeledkezik s azt könnyel
műéit idegin érdekek szolgálatába engedi, ós
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boldog az a nép, amely felismeri a nyomtatott
betű jelentőségét és azt az igazi nemzeti érdek
szolgálatába állítja!
A mondottaK igazsága áll hasonló mérték
ben az egyházi életre vonatkozólag is. Bár jo
gosan i számítják valamely egyház életerejét az
istentiszteletek látogatottságával, az úrvacsorá
val élők számával,' az egyház kül és belmiszsziói tevékenységének fokával. De vájjon épen
napjainkban nem a sajtó-e az, mely eizt messze
hangzó szavával elősegitheti s nem kell-e en
nek alapján legvitálisabb egyházi érdekből egy
házi sajtónkat erkölcsileg1 s anyagilag támo
gatni?
Igaz, a hit hallásból vagyon. Tény dolog,
hogy épen hitélet terén, belső lelki világunk
erősítésénél az élő szónak hatása első helyen
áll. Egy-egy Isten lelke szerint való pásztor az
ő nyájának egybetartására, hívei belső lelki vi
lágának kiépítésére, nemzedékekre kiható ne
mes munkát végezhet. Bizonyos fokú túlzást
látok abban is, hogy Pál apostol napjainkban
újságíró lenne. De másfelől bizonyos az is, hogy
főként szétszórtan élő híveink sok esetben más
ként, mint a sajtóval nem is volnának megkö
zelíthetők, s hogy a jó sajtó a lelkész legjobb
munkatársa s az ő saját lelki megerősödésének
a forrása, s bizonyos az is, hogy Pál apostol,
a keresztyémség elterjesztésének ezen legna
gyobb munkása, aki minden tudott lenni min
deneknek, az egyházi sajtót is szolgálatába állí
totta volna a szivek-lelkek megnyerésének szent
munkájánál.
Az egyházi sajtó jelentőségét eleink job
ban felismerték. Egyházaink múlt történeté
ben lapozva, azt látjuk, hogy annak fénykora
összeesik az egyházi sajtó virágzásával. Volt
idő, nvkor hazánk nyomdái kilenc-tized részben
protestáns kézben vo’tak és e protestáns nyom
dákból repült szerteszét az Élet igéié a 1egelhagyottabb faluba is Múltak az idők. jött az
ellenreformáció. Erőszakkal némitották el a
protestáns sajtót. Következett a cenzúra Nagy
kiváltság, hosszú utánjárás kellett ahhoz, hogy
nyomdaállitásra engedélyt kapion valaki. Pro
testánsok nem igen kaptak rá engedélyt. De
Isten kegyelméből mögöttünk van ez az idő.
Újra meg van a lehetősége annak hogy a sajtó
nagy hatalmát javunkra felhasználhassuk. De
minthogy ha egyházaink nem igen élnének ezzel
a szabadsággal, mintha kényelmesebbnek tar
tanák a hallgatást
Pedig még egv-egy' nagyobb gyülekezet
ben is immár elkerü1hAtet1enül szükségessé vá
lik az összetartozandóság kifejezésére és a hit
élet ébrentartására a helyi egyházi sajtó. Meny
nyivel inkább egész egvházi közösségünkre
nézve, egyház egyetemünk számára, amelynek
tagjaiv szétszórva élnek az egész ország terü
letén. beékelve más vallásfe’ekezetek közé kis
szigetek, szórványok formáiában. A legjobb
igyekezet mellett sem lehetséges sokszor, hogy
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vasámapról-vasárnapra összeseregieljenek, sőt
tán az sem, hogy nagy ünnepeken részt vehes
senek a gyülekezeti közös istentiszteleten s a
közös áhitat lelket emelő érzésével gazdagod
janak. Hogyan férünk ezekhez, valamint azok
hoz, akik nem akarnak a templomba menni, s
akiket személyesen sem közelíthetünk meg? A
sajtó, csakis a jó egyházi sajtó révén. Micsoda
megmérhetetlen áldás azért, ha egyházi lapjaink
hétről-hétre, vasárnaprót-vasárnapra bekopogh
tathatnak a híveink házába apostoli üdvözlet
tel, áldást hozva, evangéliomot hirdetve s az
elhagyatottságukban, elszigeteltségükben is a
közösség bátorító tudatával töltve el őket, avagy
hétről-hétre, a rossz fogadt fásért sem nehez
telve megi, megjelenhetnek a langy me“eg vagy
elhidegült egyháztagoknál, s mint a lelkész mistzszionáriusai megnyerik, megtalálják újból az el
veszett bárányt. Valódi egyházmentő munkát
végez azért a jó egyházi sajtó épen a mi visznyaink közt. A »Harangszó« pl. a négy egyház
kerületet tekintve, legalább négy missziói lelkész
áldásos munkáját végezi. De azután nemcsak
a híveknek, hanem a vezetőknek, lelkésznek, ta
nítónak, presbitériumnak is szüksége van arra,
hogy bekapcsolódva a sajtó által a nagy kö
zösségbe, mindig rajt tarthassa kezét egyházunk
érverésén s annak tempójából, esetleges kiha
gyásaiból megérezze a bajt és segithesen rajta.
Itt vetődnek fel egyházunk égető problémái,
nagy kérdései kifelé az állam, más egyházak,
szekták irányában, és befelé a hívek felada
taira vonatkozólag1. Innét kap és itt ád indítá
sokat a vezető, uj életre való eszméket, aktuá
lis problémákat a partiális fe1adatok mellett
nagy egyetemes cé’okat, egyházi és isikolai kér
désekben egyaránt. Ezt a munkát most egyedül
a mi lapunk végezi, nagy áldozatok, szellemi
és anyagi erőmegfeszi,4é sck igénybe vételével.
Nem kéíl-e tehát zárt sorokban a szerkesztő tá
mogatására felsorakoznunk ?
E hónapban szándékoznak ilyen és hasonló
gondolatok által indíttatva az egyházi sajtó
szent ügyét szivükön hordó'egvházi és világi
embereink Budapesten összegyűl ekPzni és meg
tárgyalni a legszükségesebb teendőket. Aki te
heti, menjen el s segítse előbbre a sz n' ügyet;
akit körü’ményei nem engednek, az imádkozzék
a tanácskozások sikeréért s azért hogy Isten az
ő egyéni felelősség érzetét felkeltve, szintén
Sionunk falait építők sorába állítsa.
D, Kiss Jenő.
Az anyagi dolgok az embertől nyerik ér
téküket. Az ember értelmének és erkölcsi ere
jének növekedésével együtt válnak azok is be
csesebbé. Az egyetlen valódi érték a világon
az emberi lélek.
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A hátralékok és előfizetést dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.
A böjti kereszt alá az ur szent vacsorá
jához hivia meg1ifjúsági egyesületetnek a tagjait
a salgótarjáni egyház. S mivel az ifjúság kóré
hen ref. testvérek is szerepelnek, a délelőtti is
tentiszteleten úgy az e\angélikus, mint a refor
mé us lelkészek osztotiak úrvacsorát az ifjúság
számára. Jóleső érzéssel láttuk a protestáns
testvériségnek az ily istentisztelet keretében
való megnyilatkozását.
A debreceni ev. Luther Szövetség március
hó 7-én, délután 5 órakor az ev. templomban
énekes könyvek beszerzése javára vallásos es
télyt rendez. Műsor: 1. Herzog: Fuga. Orgonán
előadja: Elefánt)’ Sándor karnagy 2. Ima. 3.
Bach: Air. Hegedűn előadja: Konok Tamás,
orgonán kiséri Percei Sári. 4. Krisztus, mint
egyetlen embereszmény. Előadás, tartja Duszik
Lajos miskolci ev. lelkész. 5. a) Stadler: Fuga.
b) Bach : Ö fő vérző sebekkel... c) Herzog : O si
ralom, szi vf áj da lom... d) Fischer : A mélységből.
Korái variációk, orgonán előadja Elefánt) Sán
dor karnagy. 6. Fischkof: Hymnus. Énekli: Kontsek Irén. 7. Költemények. Irta és felolvassa:
Baja Mihály. 8. Hándel-Hubay: Laighettó. He
gedűn előadja: Konok Tamás, orgonán kisérí;
Pered Sári. 9. Seifert C : Fantázia. Orgonán elő
adja: Elefánt) Sándor karnagy .
Salgótarjánban megalakult a Protestáns
templomi énekkar, amely délelőtt az e v an g , dél
után a ref. istentisztelet áhifatáí fogja a sacra
Musica eszközeivel eiinélyilgetni.
A „L uther rózsa“, m int ev. jelvény. Az
ózdi Ifjúsági Luther Szövetség az evangélikus
öntudat erősítésére és megbizonyitására elké
szíttette a »Luther rózsát« jelvényalakban. A
Luther rózsa aranygyürükeretezte égszínkék me
zőben ötszirmu fehér rózsán piros s z í v , benne
fekete kereszt Luther ezt a kis versecskét irta
volt alá:
»Das Christenherz aut Rosen geht,
WeniTs mitten unterm Kreuze steht«.
Jelentése a következő: Hordozza a keresz
tyén szivében a Krisztus keresztjét és olyan
lesz az élete, mintha rózsák között járna. A földi
boldogság azonban olyan, mint a rózsa, dhervad, de arra a szívre nézve, amely a földi lét
hervatag örömei között a Krisztus keresztjét
hordozta, átváltozik ez az öröm a kék égben
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olyan örömmé, amely tiszta, mint az arany s
amelynek mint az aranvkarikának kezdete nincs
és vége nem lesz. A Luther rózsa egyetemes
evang. jelvény, rajta semmiféle felírás nincs s
igy minden öntudatos evangélikus egyén visel
heti. A jelvény ára 15 ezer korona és a posta
költség. Beszerezhető özdon Abaffy Gyula ev.
segédlelkésznél, az Ifjúsági Luther Szövetség
ügyvezető elnökénél.
) Böjti estélyt rendezett a salgótarjáni egy
ház 21-én, amelyen dr. Csengőd) L. a bagiyasi
bányaszerencsétlenség
metafizikájáról tartott
előadást, Osszifcstn Kató, Holies Sári és Móric
Lili énekelt, Vadász) Bertalan orgonaszólót
adott elő, Kralovánszky Zoltán és Szkladányi I.
hcgcdüszimmal szerepeltek, Tuba Ilonka és
Fridrich Anna szavaltak Az estélyt közénekkel
kezdtük és Szlovák Pál bibliaolvasása és imájá
val 'é< közénekkel fejeztük be.
Lelkészek figyelm ébe! Mindazon evang.
lelkészek, akik hivatalos papi süvegre igényt
tartanak, e végből a bányai evang. egyházkerü
let püspöki hivatalához (Budapest, IV., Deáktér 4.) mielőbb forduljanak, közölve a fejbóséget s posta és egyél) kezelési költségek fejé
ben mellékelve 15 ezer koronát
A keszőhidegkuti férfi dalkör és ifjúsági
egyesület f. hó 21-én a templomban úgy erköl
csileg, mint anyagilag jól sikerült vallásos estélyt
tartót! Jézus szenvedéseiről. Az ifjúsági egye
sület énekkara, valamint a férfi dalkör Weil
Endre kántortanitó vezetése alatt megható éne
keket adott elő. Az ifjúsági szövetség három
hajadon tagja szép szavalattal ragadtatá el a
híveket A befolyt 85 ezer korona offertorium
jótékony célra fog fordittatni. Ugyanazon napon
délután Perl János lelkész a presbytereknek
előadást tartott az evangélikus egyháznak hely
zetéről az állammal szemben.
Sajtóhiba-igazitás. M. számunk 61. olda
lán első kikezdés 18 sorában I. Tim. 6.5 helyett
6.6 olvasandó. Kikezdés végén ne üzérkedjünk
helyett nem üzérkedünk. A 2. kikezdés 9. sorá
ban I. Kor. 17.7 helyett 14.7; 14. sorában II.
Thess. 3.1 helyett 3.11; 3. kikezdés 8. sorában
28 helyett 18. Az 5. pont 6. sorában Ml. 10.6
helyett 10.16. Alulról számítva 16 sor után be
iktatandó: Marauathaami Urunk eljött. Jobb
at imaforma. 62. oldal közepén Ró. 1.21 helyett
12.1 olvasandó.
P o lster Gyula József soproni theol. hall
gatói kedves muzsiikáju dalait három füzetben
akarja kiadni; az első füzet már megjelent, egyegy füzetnek ára 25 ezer korona. Kaphatók a
szerzőnél Sopronban.
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A salgötarjáni Luther Szövetség Ifjúsága
február 14-én szépen sikerült műsoros estélyt
rendezett, amelyen a város szine-java megje
lent. Megnyitót dr. Csengődy Lajos mondott,
Szemző Gyula szavalt, Patay J, és Kovács A.
énekelt, Röder A. harmónium kísérete mellett,
a bánya vonóskvintetje Vilesál R. vezetésével,
Praznovszky S. magánjeleneítel, a bányacserké
szek és az ifjúság 3 egyfelvonásos darabbal, Ta
kács F., Tuba Gy., Kotré Irénke, Telmány L.,
Kovács Aladár, Patay J. és mások közreműkö
désével. Konferált Duda László. Az estély tiszta
jövedelmének felét a baglyasaljai bányaszeren
csétlenség áldozatainak a családjai számára for
dítottuk.
Meyer Konrád Ferdinánd válogatott lyrai költeményeiből ad szép gyűjteményt a fasori
evang, főgimn. történetprofesszora dr. Szigethy Lajos. Már tavaly, »Őszi virágok« címen
megjelent kötete szép reményekre jogosított,
annak is a sikerült eredeti versek mellett műforditások adtak nagy értéket. Most a legnehe
zebbre vállalkozott: nyelvében, stílusában ere
deti nyelvművész átültetésére vállalkozott, s ha
magyar verseit olvassuk, úgy érezzük, mintha
eredetit hallanánk, oly könnyed és term észetes a
verselése, pompás a magyar nyelve, Emellett
azonban az eredetinek hü tükrét adja s mint
műfordító egíy lépéssel legjobbjaink közé lépett,
s ha tavalyi kötete óta tapasztalt haladása megmarad, úgy igazán kívánatos lenne kéziratban
levő Geothe és Schiller kötetének kiadása, mert
bizony Dóczi elnagyolt fordításai mellett uj nem
ártana. Most különösen azért kell hálásaknak
lennünk Szigethynek, hogy Meyert mint lyrikust mutatta meg! magyar közönségünknek, szü
letése 100-ik évfordulóján. Eddig! regényeit és
novelláit élveztük, kiváló történeti érzékét bá
multuk s tömör németségét csodáltuk. Ezentúl
teljesebb képe lesz közönségtünknek a nagy
evangélikus költőről, kinek Szigethy által adott
kötete Kőkaynál szerezhető be (Budapest, IV.,
Kamermayer-utca). Nyomása a békéscsabai [Kő
rösvidék rt. nyomdáját dicséri, de dicséri szerzőt
is, hogy a pesti horribilis nyomdaárak elől ev.
vidékre menekült.
B. D.
A külmisszió köréből. A buddhistáknak is
világátfogó missziói terveik vannak. November
elején ezernél több buddhista pap tartott kon
gresszust Tokióban. Japán, Korea és Kína va
lamennyi buddhista felekezete képviseltette ma
gát. A konferencia hármas célja volt: 1. a japán,
kínai és koreai buddhizmus kapcsolatainak meg
szilárdítása; 2. a buddhizmus terjesztése; 3. spe
ciális kérdések. A buddhista kongresszus elha
tározta, hogy Keletázsia buddhistái közös erő
vel propagandát indítanak az egész világon,
hogy lehetőleg a földnek valamennyi nemzete
sütkérezhessek a végtelen Buddha kegyelmé
nek verőfényében. Ennek a célnak elérése ér
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dekében tervbe vették buddhista könyveknek
és folyóiratoknak (sajtó!) európai nyelveken való
kiadását, misszionáriusoknak idegen országokba
való küldését (külmisszió!) s közös japán és kí
nai misszióiskola (tanügy!) felállítását Tokióban
vagy Pekingben. Óvodákat, elemi iskolákat, kö
zépiskolákat, főiskolákat és egyetemeket akar
nak nagy arányokban létrehozni. A nőképzés
színvonalát a férfiakéra akarják emelni. Az al
koholizmus és ópium-élvezet leküzdésére meg
teszik a lépéseket. Tervbe vétetett a buddhista
világkongresszus.
A zsidók szaporodása. Egy zsidó kalen
dárium szerint az egész világ zsidainak száma
1800-ban 3 millió, 1881-ben 7.2 millió, 1000-ban
10 millió, 1924-ben 18 millió volt. A világhá
borút megelőző emberöltőben — 1881. és 1914.
között — a zsidók száma megkétszereződött.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Minden evangélikus testvérünk szives ügyeimébe
ajánljuk az alant (elsorolt időszerű olvasmányokat:
Dr. Antal Géza: A gályarab szabaditó Ruyter
M i h á l y ...................................................7.000
Borsos István: A gályarabok története
25.200
Fenyves E de: Zssdényi István, a gályarab . 7.000
Hörk Józref: Die evang. Märtyrer-Familie.
Keczer
.
.
.
.
.
7.000
Krupec István : Az iilavai hitvalló
3 500
Dr. Masznyik Endre: Novák Márton
3.500
R icz: A pozsonyi vértőrvényszék áldozatai I/II 45.000
Kaphatók:
A „Luther Társaság** evangélikus könyvkereske
désében Budapest VIII, Szentkirályi-utca 51/a.
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□ Három színnyomás, a Hornyánszky-műintézet
□ nyomása. Ára 2000 K. (Mutatványt ingyen küldök)
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Sztehlulndrás: Evangéliumi Keresztyén Vallástan
=j A konfirmációi oktatás számára. Ára 10000 kor.

1 Kókai Lajos könyvkereskedése
3 Budapest, IV., Kamerm ayer Károly-u. 3,
2 Fenti kátékból bevezetés céljából mutatványj
példányt szívesen küldök.
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NÉMETH KÁROLY «tper««.

la Pál apostol most élne.
Képzeljük el, hogy egy evangélikus lelkész
aláHcozna Pál apostollal. Bizonyára mélyen inegiajolna előtte és körülbelül ezeket mondaná
leki:
— Nagy hitedről sokat olvastam, óh Após*
ol, s többnyire a saját Írásaidból. A te Isteled az én Istenem, és Krisztus előtt, akit te
nnyira szerettél, kimondhatatlan imádattal boulok le. Az én életfeladatom, szőkébb keretek
ózott, ugyanaz, mint a tied: embertársaimnak
z üdvösség útjára való elvezérlése. Ebben a
nunkninban a te Írásaid állandóan inspirációul
zolgáltak. De az én kórom emberei mások,
aint a te idődbeliek voltak. Sok minden történt
zóta. Azok a témák, amelyek minden ember
jakán voltak a te idődben, a mai nemzedék lei
étől távol állanak. Uj kérdések nyomultak elóérbe, amelyeket te alig említesz. Ha én a ma[am nemzedékét aKarom befolyásolni, úgy mint
e a tiedre hatással voltál, akkor ugyanazt kell
ennem, amit te tettél, bele kell kapcsolnom hirletésemet a mai ember fő gondolatáramlatába.
>tt kell keresnem őket, ahol ma laknak, és
lem ott, ahol kétezer esztendővel ezelőtt laktak.
— Tökéletes igazad van, felelte Pál aposo!, mást nem tehetsz.
— Hanem, folytatta a lelkész, éppen ez a
iont az, amelyen Írásaid egyfelől segítségemre
rannak, másfelől hátráltatnak. A rómabeiiekhez
rt hatalmas leveled számomra üdítő forrás. Új
ról és újból iszom belőle, és megelégszem. Köretkeztetéseid épp úgy meggyőznek engem,
nint azokat, akiknek eredetileg írtad. Azonban
íz első öt rész légköre a mai Magyarország
éi idegen.
— És miből gondolod ezt? — kérdezte Pál
ipostol.
— Nos, amint én látom, igen sokat foglalcozol a római birodalommal és a zsidók népézel. A római birodalom felismerhetetlenül meg

f i. Mtáltk.

Meiiaieaik hetenként egyszer, vasárain.
Elűfizetési á r: Egész évre 80. félévre 40
■egveéévre ?o. egyes szép 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szériái.

változott. Darabokra tört, és részeinek egy né
melyike sokkal nagyobb lett, mint amekkora
valamikor az egész birodalom volt. A zsidók ma
nem alkotnak nemzetet. Itt élnek még közöt
tünk. de hazájuk és nemzeti politikájuk nincs.
Nem szerepelnek a nemzetek listáján, nincsen
hadseregük, nincsenek vámjaik és adóik és nem
kívánnak maguknak helyet a Népszövetségben.
Tehát ami neked olyan fontosnak tetszett, az a
mi gondolatainkat alig foglalkoztatja, és ha ma
írnád meg leveledet azzal a szándékkil, hogy
korunk gondolkodását befolyásold, amiként be
folyásoltad akkor, ugyanazon a ponton kezdenéd
el ?
».
— Legnagyobb valószínűség szerint nem.
Válaszolt a/ apostol. De mindezek nem lénye
gesek. Ha jól emlékszem, én akkor is azt írtam,
hogy Isten elvetette az ö népét hitetlenségük
miatt. Nem látom be, miért ne vetne el ma is
minden más népet is, ha nein maradnak meg az
igazságban. Ezen a tényen a századok semmit
sem változtattak.
— Azonban a bűnről szóló tanításod túlsá
gosan merevnek és önkényesnek tűnik fel a mai
nemzedék előtt. Ezeket arra tanították, hogy a
bűn csak a lélek rémképzete. Nem vallják be,
hogy ők bűnösök. A ma emberének is sokféle
baja és nyomorúsága van, de mindennek okát
a világegyetem hibás berendezésében találják,
és inkább hajlandók magát az Istent vádolni,
mint önmagukban látni meg a fogyatékossá
gokat. Mélységes komolysággal fejtegetik azt
a kérdést, hogy megbocsájthatók-e Istennek
azok a tévedések, amelyeket elkövetett. Han
goztatnád-e ma is a bűnnek bűnös voltát, ha
itt élnél közöttünk ?
Mintha szomorú mosoly árnyékolta volna
az apostol arcát, mikor igy válaszolt :
— Én úgy látom, hogy nektek sincs keve
sebb okotok a bűn terhét és átkát érezni, mint
volt az én korom emberének. Nektek van sok
féle találmányotok, amelyeken az ember elcso
dálkozik, s életetek kényelmesebbé lett. Azon-
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ban a ti világotok arculatára valami kényszere
dett vonás ráncolódott, és vigalmaitok olyanok,
mint a pirositó, nincs meg bennük az egészség
életerős színe. Az én időmbeli Rómáról kemény
szavakat mondtam, de azt hiszem, hogyha ma
közteték élnék, nem szólnék simábban a magya
rokhoz sem. Azt hiszem, ma még biztosabb kéz
zel Írnám le, amit akkor írtam : «Nyilván van az
Istennek haragja mennyből az embereknek min
den hitetlensége és hamissága ellen, kik az
igazságot hamissággal feltartóztatják.»
— É9 ma is azt tanitinád-e, szóit a lelkész,
hogy az üdvösség inkább a hitből, mint a csele
kedetekből származik ? A mai ember nem sok
ügyet vet a hitre. Azt mondják, a hit nem so
kat számit, fő az, hogy a cselekedetek legyenek
jók. A hitbeli eltéréseket és különbségeket kira
dírozzák, egy kalap alá vesznek minden embert,
akár hisznek Istenben, akár nem ; feltéve, hogy
valamennyien egy jobb világrend létesítésén fá
radnak. Nincsenek ugyan egy véleményen a jobb
világrend természete, lényege és mikéntje felől,
de valamennyinek eltökélt szándéka egy jobb
világ létesítése. Akadnak közöttük olyanok is,
akik azt mondják, hogy legtanácsosabb lenne az
Istent egészen kihagyni a dologból, mert a val
lás megzavarja az egyöntetűséget és hátráltatja
a cél elérését. Hallgatólagos megállapodásra ju
tottak abban az irányban, hogy komoly tárgya
lásaikban nem említik meg Istennek nevét. A
legújabb nagy háború után, amikor összejöttek,
hogy uj alapokra fektessék a világot, nem imád
koztak, és magától értetődővé vált, hogy művelt
körökben Istent elhallgatják. Ha jól értettem
meg tanításodat, a szerint a fő követe'mény az,
hogy az ember helyes viszonyba kerüljön Te
remtőjéhez, hogy bűnei a hit á tál bocsánatot
nyerjenek, hogy megkapja a fiuságnak Lelkét
és ebben a lélekben másokat is összhangba hoz
zon Istennel. Ma is ezt tanítanád ?
Kimondhatatlanul komolynak láttam az
apostol arcát, minthacsak évszázadoknak szo
morúsága elegyedett volna kiirtha'a.lan lelke
sedéssel. És szavait sohasem felejtem el :
— Méltó volna-e más valami a vallás ne
vére ? A magam idejében azt tanítottam azon a
nyelven, amely nékem adatott, mindenkor hivat
kozva arra, amit a-z emberek lelkében megismer
tem. Ha ma élnék, ma sem tehetnék mást. Te
hetsz-e te mást ? Ha tehetsz, akkor velem nem
állasz szellemi kontaktusban. Igehirdetésednek
egész nyomatékát erre a pontra helyezd. Nem
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lehet igaz vallás az, amely nem Istennek igaz
ismeretéből fakad, s a mely nem az Istenbe
vetett élő hitből fakad, s a mely nem az Istenbe
vetett élő hitből meriti erejét. Ameddig az ember
dolgozik, pedig dolgoznia kell, ha élni akar,
munkájának egyedüli garanciája az Istennel -való
együttműködés. Annak idején mintha az Isten
mindenhatóságának eszméjére a kelleténél na
gyobb súlyt helyeztem volna, mint ma tenném.
Ne úgy értelmezd ezen szavaimat, mintha kevésbbé hinnék ellenállhatatlan hatalmában, de
most világosabban látom, hogy Istennek nem
az az akarata, hogy a világ megváltozhatatlanul haladjon azon a pályán, amelyet számára
a teremtés műve előtt örök érvénnyel kijelölt,
hanem egyre bensőbbé való közösséget akar
gyermekeivel. Célja az, hogy az emberek mun
katársaivá legyenek, miként annak idején ismé
telten meg is Írtam.
Nekem úgy tetszik, hogy nektek rögeszmé
tekké vált az, amit közgazdaságnak, vagy nem
zetgazdaságnak neveztek. Ti csak a bérkérdés
sel és a munkával foglalkoztok. Én a megváltás
eszméjét hangsúlyoznám. Ismétlem: «Az egész
teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög
mind idáig, várván az Isten fiainak megjelené
sét.» A természet is várja a befejezetlenség rab
ságából való megszabadulást, és ez csak úgy
valósulhat meg, ha az ember összhangba jut Is
tennel. Ma még nincs vele összhangban, Ma még
prédának tekinti és bitangolja Istennek adomá
nyait. Ezt nevezem én megbékélésnek, kiengesztelődésnek, megigazulásnak, megváltásnak. Ezt
a gondolatomat öltöztettem annak idején korom
gondolatformáiba. Minden hű munkás behatol
Isten megváltó akaratának misztériumaiba. A
bolthajtás kulcsa, záróköve az, hogy az ember
megváltásra szorul.
S mielőtt búcsúzom tőled, hadd mondjam
a magyaroknak is azt, amit annak idején a ró
maiaknak írtam : «Nem szégyenlem a Krisztus
evangyeliomát; mert istennek hatalma az min
den hívőnek idvességére — nektek magyarok
nak épugy, mint másoknak — mert Istennek
igazsága jelentetik ki abban h i t b ő l hi t be. »
A hitnek fokról fokra növekednie kell,x de
nem szabad elszakadnia a gyökértől. Egy örök
kévaló Hit van, amelynek alkalmazása folytán
változik.
Ezt, és csak ezt tenném, ha ma élnék.
Ezekkel a szavakkal vált el a lelkésztől Pál
apostol.
Norwood,
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lubileumi felbuzdulás a testvér református
• egyházban,
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egyházmegyei lapok, — református szellemű
könyvek egyik a másik után jelenik meg. A
Bethlen nyomda és könyvkereskedés, — a tahi
tótfalusi Sylvester nyomda, Debrecenben a
Melius/ könyvkereskedés, mind félreismerhetet
len jelei az újraéledésnek.
Nagy' jelentőségű a heves-nagykunsági egy
házmegye állásfoglalása, mely szerint határozattá
lett Borsos Károly világi tanácsbró amaz indít
ványa, hogy a kebelbeli egyházak presbyteriumainak tagjai körlevélben hivassanak fel esküjök
szerinti pé daadó tisztük minél hűségesebb be
töltésére s a mennyiben ezt vagy testi erőtlen
ség, vagy más okok miatt teljesiteni nem képe
sek, vagy nem készek, tisztségükről való enge*
delmes és alázatos visszavonulásra.
Maga a zá^z'óbontó esperes a mellett hogy’
szerkeszti az egyházmegye hivata'os közlönye
ként újra megindu’t «Szeretet* cimü havi folyóir
tot, érintkezést keres a koppenhágai Allerrel,
nem adna e ki a Világlap j mintájára egy’ néf>szerii prof. egyházi lapot. 1924 ben részt vett
Glasgowban a va árnapi iskolák vi'ággyülésén,
ez évben svájci és németországi körútra készül,
sót Finnországban is szeretne kimenni az Ifjúsági
Egyletek világkonferenciájára, 19 8 ban p°dig
amerikai utazást tervez Los Angelesbe, Cal forniába ugvancsak a vasárnapi isko'ák világgvülésére. Mint mondja : elmenvén tanit ir. beszél és
igy kezdi meg azt a munkát, a melyre reáteszi
életét. Meggyőződése, hogy csak egy fellelke
sülő, fePángo'ó buzgóságu ember is csodálatos
dolgokat vihet véghez, hát még ha lelkes tár
sakra akad, akkor a regi gyönyörű magyar kál
vinista élet b'zonnyal visszatér.
A midőn református testvéreink megmozdu
lását örömmel regisztráljuk őszinte szívvel kí
vánjuk, hogy az a Szózat ne nyomtalanul hangoz
zék el a pusztaságba, hanem le’kes vs-zhangra
találjon, ne csak odaát atyánkfiáinál, hanem á mi
tulajdon hitünk cselédeinél js, mert bizony «ideje
immár nekünk is az álomból felserkennünk».

A magyar református egyház egyik légii ájyobb egyházniegyéjtnek a heves-nagvkunsági
fgyházm egyenek nemcsak nagy tudom ám u, de
apostoli le kü esperese Török Imre kisújszállási
lelkész a nagy Révész Imre születése századik
Évfordulójának esztendejét az által kívánja emlé
cezetessé és hatásában maradandóvá tenni, hogy'
egyházmegyéje terü’etén mozgalmat indit, a
melynek célja az ó saját szavai sze rin t: vissza*
íajlitani próbálni népét a régi tiszteletre méltó
puritán református keresztyén élethez. «En el
szántam magamat — úgy mond — hogy a mi
dóm még hátra van a földi életből, azt magyar
ref. egyházunk dermedtségének oszlatására, az
alvó lelkek ébresztésére szánom . . . ebben a szép
egy házmegyében legalább, de ha lehetséges en
nek határain túl i s ... felébresztvén őket Isten
országa építésére, drága sionunk erősítésére
nem passzív kegyeskedésre, de áldozatos tetttekre.»
Ennek a mozgalomnak megnyerte előbb az
általa igazgatott egyházmegyét, a mely múlt évi
október 22-én tartott közgyűlésében eíhatároz’a,
hogv annyi példányban, a menny i református
család él az egyházmegyében, Císongrádtó! fel
Tiszafüredig és STo'noktól be Püspökladányig...
egy hitebresztö Szózatot J o g kiadni, hogy azt
olvassa el minden ref. hivő. Olvassa el ne csak
egyszer, de többször is : tegye bele mindenki
a családi bibliába vagy a zso'táros könyvbe,
vegye elő újra és újra és gondolkodjék az abban
írottak felől. És hogy' mindez ne csak írott mafaszt legyen, névre szóló körlevélben fordul az
egyházmegye minden lelkipásztorához, énekvezéréhez, tanárához és tanítójához és összes presbytereihez; melyben hivatásukra és hivatali es
küjükre figyelmeztetve munkatársaiul szólítja,
sőt Farelnek Kálvinhoz intézett szavaival: <az
Isten nevére kényszeríti* őket. Maga az egyház
megye közönségéhez intézett «Szózat >megjelent
B. K.
az egyházmegye uj életre keló népies lapjában
a «Szeretet->-ben. Ezt is, mint az esperes' körle
veleket a lelkiismeretre appePá’ó komolv hang
A világias remények csalóka remények;
jellemzi Reá mutatva arra, hogy mit ie'ent ke
többnyire
sirba temetjük őket s belátjuk, milyen
resztyénnek. mit j^’ent reformátusnak lenni kéri
balgák
és
szerencsétlenek voltunk, hogy rájuk
olvasóit, az ősi biblia, az elfe’ejtett imádság, a
mellőzött templom megbecsülésére, az istentisz hagyatkoztunk; a legjobb esetben is velünk
teleteken való tevékeny részvételre : éneklésre, együtt meghalnak és nem kísérnek bennünket
az ige befogadására, az Úrvacsorával való azon túl. Ellenben az élő reménység, amely a
é lé sre ... mert ezek által épül az anyaszentegykeresztyénnek osztályrésze, teljes mértékben ki
ház.
’•
’
’’ 1* f
1 1,1 f ' ’
A megmozdu’ás alkalmi oka a mélyen ér elégíti várakozásunkat. A világ csak azt választ
zett szükség mellett a Révész Imre centenáriuma, hatja jeligéül: d u m s p i r o s p e r o (mig lehelek,
de a mozgalom belekapcsolódni kíván abba a remélek), ellenben Istennek gyermekei ennek
fellendülésbe, a mely a magyar ref. egyházban az élő reménységnek erejével mondhatják: dum
hazaszerte észlelhető. Budapesten Czeglédy Sán expiro spero (holtomban is remélek).
dor és Sebestyén Jenő hangoztatják a közös
munkában való egyesülést, — egyházközségi és
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flz eredményes Ige-hirdetés.
Majdnem azt Írtam : az eredményes Ige hall
gatás. Talán erről kellene beszélnünk, de mivel
végeredményben a hirdetés és hallgatás nagyon
közelér egymáshoz, beszélgessünk az előbbiről.
Meghajló, őszinte tiszteletérző lélekkel olvastam
lapunk i évi 8. számában Tyn híradását báró
Kaas Albertnek e tárgyban tartott előadásáról.
Szerettem volna hallani, haUgatni : milyen ér
tékelésben, milyen megítélésben jelenik meg a
mi legfontosabb, legjelentősebb munkánk egy
házunk e kitűnő fia előtt ? A híradásban közöl
teket találó megállapításoknak tartom ; de nyom
ban az elsőt némi reflexióval fogadom.
«Az igehirdetés csak akkor lehet eredmé
nyes, ha megvan a k ö l c s ö n h a t á s a lelkész
és gyülekezet között» ... Hogyan értsük ezt ?
Sietek kijelenteni : nem úgy értem, hogy «halljuk»-ozás és taps vágy «eláll» és «le vele !» a
kölcsönhatás megnyilatkozása ; és sietek kije
lenteni : azt a bizonyos «kritikát» sem tartom a
kölcsönhatás kifejezésének, melyre oly hamar ké
szen van a mi egyházunk népe, sőt még azt a
sokszor fájó g r a t u l á l á s t sem, mel'yel egy
«sikerü'tebb» beszédünk után megtisztelnek hall
gató hiveink. Kö’csönhatás alatt ériem én az
egyháztagok, a gyü'ekezetté egyesülő Ige-hall
gatók meghajló, befogadó, tekintélyül az Ur
nevében az Ö szavaival beszélő lelkészt elismerő,
benne a lelki édes atyát, a lelki testvért felis
merő hajlandóságát. Kölcsönhatásról csak igy
lehet szó.
Beszéljünk már egyszer a g y ü l e k e z e t
f e l e l ő s s é g é r ő l is. Ha’lunk mi annyi kritizálást, sőt lekritizálást, annyi «nem megyek többé
a templomba !» kedves fogadkozást, annyi és
szüntelen fenyegető megbotránkozást bennünk,
hogy erős léleknek, Istenhez simuló és a Mes
terhez hiv tanítványi lelkületnex megszédu és és
ingadozás nélkül való teljességére van szüksé
günk, ha még merészelünk szólani.
Kicsoda ejt szót egyházunkban arról a lélekgyilkolásról, ami közöttünk folyik ? Nehéz szó,
kemény szó : lélékgyilkolás, mégis használom,
mert a ténynek csak ez lehet a neve. Pedig
folyik ez, sőt vígan, csendben folydogá! nálunk.
Azokba az üres prezbitéri és «uri» padokba beh
sok lelkészi ambíció, ígehirdetői lelkesülés, gyö
nyörű céltüzés, égő buzgóság temetkezett már
bele. Azok az igehirdető lelkének a koporsói.
Láttam kevés szónoki készségű lelkészt megtel.jesedni csoda-hatalommal az extáás forró leve
gőjébe lendülni, midőn megállóit a telt, a népes
az «urak» által is látogatott temp’om szószékén :
valami titokzatos hatalom a tömeg kiáradó, fe
léje lélegző, őt hallani vágyó s őt tekintélyül
elfogadó figyelme megbüvölte szivét és szent
mámorba szédült ; szavára lelkek fogtak tüzet s
a sziveken végig rezgett az az égi mágneses
erő, mely a pünkösdi csodákban lángokat gyúj
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tott a megcsüggedt, de előre induló tanítványok,
illetve most már apostolok feje fölött...
És láttam az ellenkezőjét is, mikor a vox
faucibus haesit, mert valami hideg ürességbe
hulltak a szavak ; úgy éreztem, mintha szikrák
hullottak volna sötét, ásító jégszakadékba. Ott
meghalt egy lélek. Magába temetkezett : két
ségbeesett. Napszámossá nyomorodott, holott
sugárzó köntösében, tiszta szivének e királyi pa
lástjában lelke magaslat felé akart haladni.
Van nekünk, úgy is mint magyaroknak, úgy
is mint evangélikusoknak egy átkozott bününk ;
ez éppen úgy sorvasztja egyházunk életerejét,
mint az orosz muzsik nicsevo-ja, a lengyel «nyepozvolim»-ja ; ennek a neve az — indolencia,
a fegyelmetlenség és felelőtlenség. Nálunk egy
igazi altruizmus van, a — kritika : azzal mindig
szolgálunk egymásnak. De édes véreim, talán
tartozunk egymást menteni is, emelni is, biztatni
is. Tartozunk a papunkat nem egyedül hagyni,
nem magán Isten-tiszteleteket tartani ; mert —
furcsa
őseink, hogy küzdöttek, követelőztek
a n y i l v á n o s vallásgyakor. atért s ma tessék
benézni a templomainkba, kü'önösen reggeli és
estvéli imaórákon: m a g á n I s t e n t i s z t e l e t
folyik bennük.
El a vádakkal, melyek a lelkészeket érik e
miatt. Felelősek a gyülekezetek s azok vezérei.
Mert kölcsönhatás van : amilyen az egyház,
olyan a papja. Lehetetlen a feltevése annak,
hogy legyen egy buzgó. Istenhez forrón kö
nyörgő gyülekezet s annak hideg, tunya lelkésze,
Ez lehetetlen. Inkább azt láttam, hogy a hideg
és tunya gyülekezetét nem tudta felmelegiteni,
felrázni a forró buzgalmu lelkésze.
Egyébként láttam azt is, hogy mert áz em
berek, egyének nem mindegyike autonom egyé
niség, hanem legtöbbször utánzói, vezetettjei
másoknak, egy vezéregyéniség megmozdulására
megelevenedett a halottnak hitt gyülekezet. Az
emberek fölött hatalmasan érvényesül a töm e g v o n z á s : mennek a vezér után, aki kö
rül többen vannak. Ez annyit jelent, hogy van
pap-divat, temp’om-divat; egyszere divatba jön
egy-egy igehirdető s maga sem tudja : miért,
maga sem érzi okát, telik-népesül a templom.
Ilyenkor egy minta-emberünk megmozdul. Min
ta-emberünk ... Tudni illiK vannak utánzptt min
tául választott embereink ; ha azok templomba
mennek és Igét hallgatnak, egyszerre megmoz
dul az egyébként álló birnami erdő. Csak egy
ember
a fő — mozdult és megindult, felkere
kedett a tömeg. Figyeljük ezt meg. Itt, e ponton
jelenik meg a mi autonómiás egyházunk vezé
reinek felmérhetlen f e l e l ő s s é g e : ölhetnek
és eleveníthetnek emelhetnek és elteme hetnek.
Ha egyszer ők, a gyűlések illusztritásai ott fog
nak ülni fejüket alázattal meghajtva s az Ige
tekintélye előtt meghódolva, imában az imádkozóval egyesülve, a lelkészben nem jogvitató pa
ritást emlegető «félszeg riválisukat,» hanem lelki
vezérüket (! ) látva, kinek szeretete az ő szivük-
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it kincse, kinek beszéde az ő lelkűknek is
tápláléka,
kinek
egyszerű
Luther-palástja
apái emléke, múltúnk szent gyásza kinek fehér
Mózes-tábtája erkölcsi fejlődésünk szimbóluma,
kinek becsülete, tisztessége, jóhire
o l y a n féltett, olyan v é d e tt mint a jó
fiú e l ő t t é d e s a pja n e v e : a k k o r lesz
eredníéoyes Igehirdetés!
• Egy szó, mint száz : evangélikusok, töltsétek
meg templomaitokat, különben temetésre konduínak a harangjaitok, mert meghal pipjaitok
lelke.
x. y.

Iz oroszországi protestaotizmus.
Az orosz nép 1914. óta keresztülment a vi
lágháborún, polgárhál orm ai súlyosbított forra
dalmak sorozatán, éhínségen s a polit kai és gaz
dasági szervezet radikális átalakulásán. Az egy
ház elválasztatott az államtól. Az utóbbi az újabb
időkben nem volt túl barátságom az előbbi irá
nyában, talán azért sem, mert az egvház állítólag
nem tudott leszokni a politizálásról. Azoknak a
hirtelen és erőszakos változásoknak, amelyek
Oroszországban az utolsó hét vagy nyolc esz
tendőben végbementek, mélyreható eredményei
voltak valamennyi egyházra. A szervezet felbom
lása, zür/avar. elszegényedés és más kedvezőt
len körülmények rettenetesen akadályozták az
egyházak életét és működését. Oroszországban
nem hiányoznak azok a harcias elem ek,'akik
abban a nagy országban szeretnék a keresztyénség végét megérni. Isten azonban még mindig
hatalmas arra, hogy emberek haragja által sze
rezzen magának dicsőséget.
Szovjetoroszország görög keleti egyháza
vagyonának és sok napja vahmint egyháztagjaj
életének elvesztésén kívül is rettenelesen kivette!
részét az utolsó évek válságaiból. Magának aj
egyháznak körén belül is volt komolv surlódáí
é« »zakadás. A jelenlegi kormánv által favorizáll
«Élő Egvház - és a régi szervezet közti konflik |
tus tulajdonképeni ütköző pontja ma még nem[
áll világosan előttünk Az oroszországi államej;
házban megvolt evangéliomi mozgalmakat meg-|
gyorsították a világháború óta beállott változá
sok és szenvedések. Ugyanakkor a szekták isi
tért hódítottak Az 1921, 1922 és 1023 évi nagy
éhinség alatt mi. «akik Oroszországban laktunk,I
saját szemeinkkel láthattuk az evangéliomi!
mozgalmak megnövekedését az orthodox egvház)
körén belül, különösen Ukrajnában és Délorosz-j
országban.
Mi tesz a k ih a tá s a legújabb nagy meg-l
próbáltatá9okoak és szenvedéseknek az orosz]
orthodox egyház jövőjére? Némelyek úgy lát
szik a jelen helyzetet kedvezőnek Ítélik meg]
arra, hogy oz orthodox egyháztól elszakasszák
az evangéliomi irányzatot és beleolvasszák a kü-,
lönbözö szektákba és felekezetekbe De vájjon!

SS.

az egész keresztvénség Feje nem akama-e ezek
kel a nagy megpróbáltatásokkal egy nagyobb
missziót megv alósítani ? Az orthodox egyház kö
rén belül felmerült evangéliomi mozgalmak nem
volnának-e alkalmasak arra, hogy ennek a tör
ténelem folyamán a maga síjátosságában kiala
kult nagy egyháznak konzervatív reformációját
eredményezzék ? Ha a/ orosz történelmi egy
háznak egés/e eljutna a Jé/us Krisztu-ban meg
jelent üdvösség igazságának melyebb felisme
résére és megragadására, ez mindenesetre na
gyobb nyereség volna a keresztyénség orosz
részére, mint a tagoknak, pártoknak és mozgal
maknak szektákba és felekezetekhe való levál
tása és elszakadása A nyugati keresztyénségnek ebben a kérdésben előbb utóbb állást kell
foglalnia. A római katholikus egyház a tizen
hatodik században megtagadta és kiátkozta az
evangéliomi mozgalom híveit Ez volt a római
hierarchiának nagy aposztáziája nz őskeresztyénség evangéliomi jellegétől. Milyen e’járást fog
végeredményben az orosz ortho ’ox egvhá' kö
vetni ? Az amerikai és európai protestáns egy
házakban sokan vannak, akik komolyan imád
koznak és türelemmel várják, hogy Istennek ha
talma nyilatkozzék meg az oroszországi ortho
dox egyház evangéliomszerü reformációjában.
Szovjetoroszors/ágnak körülbelül 160 mil
lió lakosa van. Az orthodox egyház, cs a külön
féle szekták és felekezetik mellett vannak még
milliónyi tagot számláló zsidó, mohamedán és
buddhista csoporok. Jeltnleg természetszerűleg
lehetetlen megállapítani a k mondotlan atheistáknak számát.
Az orthodox egyház kötén belül élő evan
gélikuson a nyugati protestánsokhoz hasonlítha
tók. Csekély számban vannak mcnno.iiták és
adventisták. A baptisták száma 1922-ben 100J200.000 volt, azóta a baptisták ál i.ása szerint
(számban nagyon meggyarapodtak de számada
to k nem álluaK rendelkezésre. A protestantizImus nagy történelmi egyház i : a lutheránus és
la református egyházak Nagy Ki'alin cámó ideje
lúti vaun k képviselve Oroszországban a skan
dináv, német, finn. lelt, es/t és más protestáns
Kivándorlás eredmények'pen. A protestantiz[mus erejének zömét az evangélikus luthcránuIsok adják. A statisztikusok S/ovjetoroszország
Imái területén a világháború e’ött a iuíheránu|sok számát kétmillióötszázezerre becsülték.
izámuk az utóbbi években leapadt és most 1
(millió 500.000-re tehető. A tvagykiterjedésű o r
szágban a lutheránus gyülekezetek töinegeseb|ben találhatók áz iái Szibériában. Leningradjban, Moszkvában, a Volga völgyében. Ukrajná
iban, Krimiában. a Kaukázusban, habár apróbb
(gyülekezetek szétszórtan egész Oroszországban
(találhatók. A cári uralom alatt törvényesen el
ism ert egyház volt, de a forradalom teljesen el
őválasztotta az egyházat az államtól. A forradal
mat követéi politikai viharok és az éhinség ki[merülést, elszegényedést és bajokat hozott.
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Nemcsak hogy az egyháznak egyetemes szer
vezete teljesen eltűnt, hanem a megmaradt gyü
lekezetek lelkészeinek egymással való érintke
zése is nehézségekkel járt és meggyérült.
(Folyt, köv.)

HÍ REK.
A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.
A Gusztáv Adoíf-Egylet október 4—ö.
tártja idei nagygyűlését Düsseldorfban.
Theologi J fakultásunk egy kisebb — 15
tagú — csapata a farsangi időszak végén miszsziói körutat rendezett. Ez alkalommal néhány
kemenesaljai gyülekezetei látogatott meg* hogy
ott vallásos ünnepélyeket rendezzen. Ez a kis
csapat már az ország több részét bejárta az előző
években, hogy egyrészt szolgáljon az evangeliom ügyének, másrészt pebig megismerje az
ország kisebb-nagyobb gyülekezeteit. Most üt
jük Pápa, Celldömölk, Kemeneshőgyész, Keme
li esmagasi, Nagysimonyi, Répce’ak felé vezet s
az itteni evangélikus gyülekezetek templomaiban
vallásos ünnepélyeket rendeztek. Előadásokkal
irásmagyarázatokkal, szavalatokkal, énekszámok
kal látták el az ünnepélyek programmját. A lel
kes ifjúság vezetői dr. Deák János és dr. Kiss
Jenő professzorok vo’tak s az előadásokat is ők
tartották. A gyülekezetek templomai zsúfolásig
megteltek áhitatos, hívekkel sőt egyes helyeken
más vallásuak közül is többen megjelentek az
ünnepélyen. A gyülekezetek, ill, azok lelkészei a
legmelegebb szeretette! fogadták az ifjúságot s
buzdították őket arra, hogy munkájukat ne hagy
ják félbe, hanem folytassák azt, odaállítván az
egyház és haza szolgálatába. — Február hó 2!1 és
22-ikén a püspök ur Öméltósága hívására Szom
bathelyre rándultak. bekapcsolva egyúttal a régi
kőszegi gyülekezetét is.
Dr. Emken Rudolf, a hírneves- jénai tanár
egy ui vallás-bölcseleti könyvén dolgozik, amely
már majdnem teljesen elkészült s amelyben a
keresztyénség szellemi reformációjának szüksé
ges voltát tárgyalja.
A pécsi egyházközség Jelentése az 1925.
évről. A Baldaüf Gusztáv lelkész á'tal összeállí
tott jelentés egy fáradhatatlan lelkipásztor és
nagy nehézségekkel düzdő. de fontos missziót
teljesítő és sok buzgó egyháztagot számláló gyü
lekezet egy évi munkálkodásáról,„adakozásáról,
életéről számol be. A gyülekezet tavaly jubilált,
amennviben megünnepelte t omolom építéséinek
ötven éves évfordulóját Erre az alkalomra tem
plomát nyolcvan mil'ió korona kö’tséggel reno
váltatta. Ezen teher ellenére az adakozási kedv
sem lankadt meg ; a számadás szerint a gyüle
kezet házipénztárába négy mi l ő korona önkén
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tes adomány folyt be. A gyülekezet kebelében
működő Evangélikus Diakónia, amelynek áldott
működése megérdemelné, hegy külön cikk kere
tében ismertessék, közel nyolc millióról számol
eb mint olyan összegről, amely a hívek áldozatkészségéből gyűlt össze. A pécsi Evangélikus
Társaság három kulturestélyt rendezett, ezen
kívül több összejövetelt; ez a Társaság különös
súlyt helyez a pécsi egyetemi hallgatók erkölcsi
és anyagi érdekeinek védelmére ; megteremtette
az egyetemi hallgatók tanulmányi kölcsönkönyvtárát. Az áttérések és reverzálisok statisztikája
megnyugtató, ami tekintve a gyülekezetnék fe
lekezeti elhelyezettségét, örvendetes jelenség.
Pécs egyike azoknak a gyülekezeteknek, ame
lyek mint missziói egyházak is egyetemes jelen
tőséggel birnak és ha a mind égetőbbé váló
missziósgyülekezeti probléma egyetemes egy
házi utón megoldást nyer, reméljük, hogy k elő
elismerésben és méltánylásban fog" részesülni.
Diósgyőr vasgyár. Súlyos veszteség érte a
Diósgyőr vasgyári ev. fiókegyházat' az ottani Nő
egylet agilis, áldoítlelkü, az egyszerűségben, sze
rénységben példakép tündöklő elnöke, Ondrus
Jánosné sz. Novák Szidónia a vas- és acélgyár
nyug. igazgatójának neje elhunytéval. Temeté
sén, mely óriási részvét mellett február 1-én ment
végbe Vietórisz László helyi hitoktató-lelkész
Jel. 3. 11—12. alapján mondott gyászbeszédet.
A Nőegylet pedig február 14-én d. u. 4 órakor
a templomban tartott díszközgyűlést szentelte
a megboldogult áldott emlékének, amikor is Ne'in es Károly főesperes-leifcész, nőegyleti jegyző
klasszikus szépségű, magvas beszédével állította
őt oda mindeneknek követendő például a hithuzgóságban és áldozatkészségben. Áldott az
igaznak emlékezete !...
Orgonaavatés Meszle^ben. Böjt II. vasár
napján avatta fe! Zongor Béla esperes a meszieni egyházközség uj orgonáját. Az ünnepi is
tentiszteleten közreműködtek Gerencsér Zsigmond nemescsói lelkész, Rácz S. s.-lel!k. és a
meszleni ifjúság énekkara. A 7 főváltozatu or
gona, melyet a szombathelyi Kern én esi cég ké
szített, 65 millió K-ba került. Este 6 órakor val
lásos estély volt, melyen Gerencsér Zs. imát,
Rácz S. pedig előadást tartott. Azonkívül meg
több szavalat és énekszám volt.
Nőegyleti hir. A pesti ág. hitv. evang. né
met egyházközség nőszövetsége f. é. január hő
lÖ-én Vetter Jánosné alelnöknő elnöklésével tar
totta évi közgyűlését. Schacherer Frigyesné
jegvző előterjesztette a választmány évi jelen
tését a melyből kitűnt, hogv az egyesület a ren
des havi összejöveteleken kívül két vallásos és
két tea-estélyt rendezett a lefolyt évben. Az
egyik vallásos estélven dr. Szlávik Mátyás nyug.
theol. "akad. igazgató «Az első evangélikus pauiház»-ról beszélt abból az alkalomból, hogy a le
folyt évben nagy reformátorunk házasságának
400 éves évfordulója volt A második vallásos
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estélyen báró Podmaniczky Pál theoi. tanál «Ké
pek a finnországi evang. luth. egyház életéből)
címen tartott előadást. Schmidt Emil pénztáros
előterjesztette a múlt évi számadásokat, mely
ből kitűnt, hogy a nószövetség vagyona ismét
örvendetesen gyarapodott. Úgy az évi jelentést,
mint a számadásokat jóváhagyólag tudomásul
vették. A közgyűlés ezután a f. é. munkaprogrammját állapította meg a mely fők épen a sze
gények gondozására és a kórházi betegek láto
gatására vonatkozik. A közgyűlés Broschko O.
A. lelkész imájával kezdődött és végződött. —
Ugyapaz a nöszövetsíg f. é. február 7-én műso
ros tea estélyt rendezett, melyen dr. Lm dgráf
Lőrinc orvos és egyháztag schweift utazásáról
tartott vetrtetképes előadást. Az estéhnek tiszta
jövedelmét : 3 millió koronát a vizkárosultak
javára fordították.
L uther bibliája. Egy szászországi könyv
kereskedő raktárában találtak egy Ótcs:ámentoinot, amelynek széljegyzetei Luther kézírására
vallanak.
A tá rn o k ré ti gyülekezet t. hó 7-én szépen
sikerült vallásos-estélyt tartott. Imádkozott és
irásmagyarázatot tartott Nagy Lász’ó bezi lel
kész ; D. dr. Prőhle Károly egyetemi tanár elő
adást tartott Krisztus királyi tisztéről, szavaltak
Smikli Lilla, Kuszák István. Az offertórium 1
millió 203.000 K-t eredményezett az építendő
óbudai templomra. Délelőtt Mohr Henrik óbudai
lelkész tartott istentiszteletet.
Booth B ram w ell, az Üdv-Hadsereg generá
lisa, f. hó 8-án töltötte be hetvenedik életévét.
A diósgyőrvasgyári ev. Nőegylet február
14-én tartott közgyűlésében Zsoldos Istvánnét,
a vas- és acélgyár igazgatójának kedves nejét,
a nem rég elhunyt nagynevű Händel Vilmos Sel
mecbányái főesperes leányát választotta meg el
nökévé. Tegye az Ur áldottá bejövetelét. 11.
alelnök Kovácsy $ándomé, pénztárom Záhony
Jánosné, II. titkár Grillusz Alfrédné, rendező
bizotts. elnök Záhony János baitxigazgató lettek.
Legyen az Ur áldása munkájukon.
A kultusztárca költségvetése. Az 192627. évi állami költségvetésben a kultusztárcára
111,600.000 pengő van előirányozva, amely öszszeggel a ‘kultusz ,árca az összes tárcák között
az első helyre került. A falusi népiskoláknál hasz
nos beruházási célokra 4,700 000 pengő szere
pel ; 1927. nyaráig a kultuszminiszter 585 tanter
met és ugyanannyi tanitólakást épitetett. Kül
földi stipendiumokra 115.000 pengő áll rendelke
zésre. A költségvetés keretében felépül a Sváb
hegyi csillagvizsgá'ó és a Tihanyban létesítendő
biológiai intézet. Debrecenben befejezik az or
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vosi klinika építkezését, Szegeden megkezdik a
gyermekgyógyászati és sebészeti klinika felépí
tését. Gróf Klcbelsberg Kunó kultuszminiszter
költségvetési sikereinek őszintén örülünk. Sze
retnénk, ha a miniszter ur evangélikus népisko
láink sok helyütt hiányos, vagy. elrongálódott
felszereléséhez, a tanulói könyvtárak gyarapítá
sához állami segítséget nyújtana. Gyülekezeteteink túlnyomó részét az iskolaépületek fenntar
tása, a tantermek fűtése, a tanítói nvugdijintézeti járulékok annyira megterhelik, hogy a fel
szerelésre a legjobb akarat mel.ctt sincsen mód.
Pedig a felszerelés hiányossága a tanítás ered
ményét nagyon hátrányosan befolyásolja
Böjti e tté k a Fasori evangélikus tem plonban. A fasori Evangélikus szövetség és a
Fasori Evang Nóegyiet március és április hóna
pokban Megtérés a Kereszthez címmel böjti elő
adássorozatot rendez. Előadásokat tartanak : Ke
mény Lajos lelkész márc. 3, 17, 29, 31, április
2 ; Gaudy LászJó hitokt. igazgató márc. 10, 24,
30, ápr. 1, 3. Az előadások délután hat órakor
kezdetinek.
A Veres Pálné ev. lyceum a Zalán futása
centenáriumára Vörösma rty-estet rendeze.t Szigethy Lajos tanár klasszikusan szép bevezető
előadása után a növendékek mutattak be lyrájából gyöngyöket, jelenetet a Szegény asszony
könyvét, részletet a «Fátyol titkári s Csongor és
Tündéből, végül dr. Böhm Dezső ig. daljátékát
a Szép Ilonkát *. Szerepeltek : Nőt el, Krepuska
Weeber,
öhlsclüger,
Saxlehner, Némethy,
Elischer,, Verebélv, Winkler, Zöldi, Prónay, For
gón, Kökénvessy, Szabolcsay, Fiilöpp stb. nevű
növendékek nagy sikerrel — ilyen névsort, ev.
családjaink ily felvonultatását egy intézet sem
nyújthatja. Ebben luxus-iskola ez ! A közönség
dr. Raffav püspökkel élén tanulságos, szép est
emlékével távozott
A M agyarországi Ág. Hitv. Evang. Miszszióegyesülct pénztárába 1926. jan. 1-től febr.
28-ig a következő összegek folytak be : Tagdijak
az 1925. évre : Ágfalvai egyház 27.500 K. 1926.
évre : Ágfalvai egyház 27.500 K., Weber Ilona
Bpest 50.000 K, Földváry Magdolna Bpest 50
ezer K, Marcsek Jánosné Tokaj 50.000 K, Marcsek János kk. Tokaj 50.000 K, Zimmermann
János Ik. Rajka 50,000 K. Rajkai ifjak szövet
sége 37.500 K, Kotsch Mihály Ik Pusztavám
36.725 K, Németh Károly esp. Űc. Lébény 40.000
K, Harka 37.500 K, Duiielisz Róbert Ik. Harka
37.500 K. Harkai nóegyiet 37.500 K, Balfi nőegy
let 27.500 K, Schermann Sándor lk. Balt 27.500
K. Offertóriumok, adományok és gyűjtések :
Bielka Anna Bpest 50.000 K, Sátnsonház* 33,27
K, Pilisi Márton Mezőberény 100.000 K, H e
gyeshalom 170.000 K, Sopron pro 1925. 218.90")
K, pro 1926. 527.6(H) K, Iharosberény 65.000

88.

ftVANQEUKUtPK LAPjA

K, Kiskőrös 62.000 K, Magyarboly 200.000 K,
Sandi 40.000 K, Tokaj 65.000 K, Várpalota 18
ezer 300 K, Rajka 289.400 K, Oroszvár 88.400
K, Rajkai lelkész-család' 82.200 K, Ágfalva 217
ezer K, Sopronbánfalva 126.300 K, Orosz János,
Magyarboly 500.000 K, Ózd 300.000 K, Pusztavám 50.000 K, Pusztavám perselyéből 73.275 K,
Vese 20.000 K, Szőkedecs 100.000 K, Nemespátró 55.000 K, Dombóvár 70.000 K, Gyékényes
77.750 K, Nagykanizsa 39.000 K, Harka 25.000
K, Hatkai nőegylet 12.500 K, Ostffyasszonyfa
70.000 K, Porogszentmihály 10.000 K, Vác-Rád
36.450 iK, Köszel pro 1924. 9.668 K, Nagyka
nizsa pro 1925. 75.000 K, Balf 14.500 K, Balfi
nőegylet 12.500 K, Oroszlány 54.450 K, Győr
364.50 K, Győrszemere 38.000 K, Lovászpatona
26.000 K, Rábcakapi 36.500 K, Csikvánd 15.000
K, Tét 150.000 K, Bőmyrétalap 26.700 K, Mérges
41.000 K, Felpéc 147.400 K, N agy mó ri ebi da
110.320 K, Kispéc 70.000 K, Kisbabot 30.000 kor.,
Nagybarátfalu 37.400 K, Lébény 239.300 K,.Bezi
45.000 K, Ujmalomsok 105.000 K, Tárnokréti
118.330 K. Budapest, 1926. évi március 1-én.
Broschko G. A. misszióegyesületi pénztáros,
IV., Deák-tér 4. I.
Az Evangélikus Népiskola márciusi száma
száma Szombath Ernőtől «A kántoriak», Krug
Lajos szerkesztő tollából «Kísérleti iskolák és
iskolaikisérletek» cimen hoz cikkeket. A Kapi*
Gyula siremlékére a folyóirat által rendezett
gyűjtés eddigi eredménye 14,392.000 K.
A Luther-társaság «Evang. Egyházi Köny
vek» cimen uj kiadványsorozatott indítót meg,
D. Kovács Sándor egyetemi tanár, a Társaság
főtitkára szerkesztésében. A sorozat első száma :
A Magyarországi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén
Egyház alkotmánya s az 1891—94. évi zsinaton
alkotott és kihirdetett egyéb Egyházi Törvé
nyek cimen megjelent. Kizárólagos bizományosa
a Luther-Könyvkereskedés. Ára ? A sorozatban
még a következő kötetek jelentek meg r Az
egyetemes egyház szabályrendeleteinek uj ki
adása ; Az egyetemes közgyűlés elvi jelentőségű
határozatai ; Uj rendszerű N évtár; Vallásügyi
alaptörvényeink. Amint látható, csupa olyan kö
tet, amelynek mielőbbi megjelentetése égetően
szükséges. Különösen a Névtár volna feltétlenül
hamarosan kiadandó, mert szinte képtelen hely
zet az, hogy abszolút tájékozatlanságban vagy unk
az egyházkerületek, egyházmegyék, egyházköz
ségek lélekszámút, területét és egyéb személyi
és tárgyi adatai tekintetében. A Luther-Naptár
szerkesztő-kiadója, Hetényi Lajos, évek óta az
egyetlen ember, aki naptárában iparkodott a
Névtár hiányát pótolni.
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Szerkesztői üzenetek.
T. M. Cikked a téma pongyola feldolgozása
miatt nem közölhető. Különben olcsó reverenda
szövet beszerzésére vonatkozó gondolatodat
közvetlenül is tudomására hozhatod a cikkedben
aposztrofált püspöknek. P'-hoz intézett leveled
ben foglalt baljóslatodra meg csak azt válaszol
hatom, hogy a cikkek közlését vagy mellőzését
nem teszem függővé attól, hogy a cikkíró meg
marad-e előfizetőnek vagy nem.
M. K. Cikked nem közölhető. A pénzügyi
bizottságnak megvan ellenőrző és felettes fó
ruma a közgyűlésben ; a kerületi gyűlésen ott
voltál; ott kifogásolhattad volna. Másiként ál
lana a helyzet, ha a közgyűlésen valaki kifogás
sal élt volna. De ez nem történt.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Szabászati tanfolyam ot tart fenn Martin
Amália, evangélikus nővérünk, Budapesten, IX.
Üilői-ut 11. II. em. 23. alatt.Szivesen vállalkoznék
vidéken 3 havi szünidei kurzusok tartására. Me
legen ajánljuk az ügyet evangélikus hölgyeink,
különöskép a nő- és leányegyesületek figyel
mébe.
Német szóra szívesen fogad házhoz elő
nyös feltételek mellett evangélikus gyermekeket
egy szepesi evangélikus lelkész. Érdeklődők Ír
janak a következő cimre : evangélikus lelkészt
hivatal, Szomolnok, Szepes megye.
Egészséges, ügyes mindenes lányt vagy
gyermektelen özvegyet keresek szakácsnő mellé
azonnali belépésre. Bér megegyezés szerint. Cím
Evang. lelkészi hivatal Ózd (Borsod m.).

□DnnnannnnDinaaDnnnnnnioDDDüDnDnaDnüg

! Konfirmációi Emléklap §
□ Három színnyomás, a Hornyánszky-műintézet □
□ nyomása. Ára 2000 K. (Mutatványt ingyen küldök) □

§

D R . R A FFA Y SÁNDO R s

§

§ Evang. Konfirmandusok Kátéja
§ Hetedik bővített kiadás.

Ára 8000 korona

□ Szlehlo András: Evangyéliomi Keresztyén Vallásom
Q A konfirmációi oktatás számára. Ára 10000 kor.

§ Kőkai Lajos könyvkereskedése §
□ B udapest, IV., Nam erm ayer Károly-u. 3, B
□ Fenti kátékból bevezetés céljából mutatvány- □
□
példányt szívesen küldök.
2—4 □

Nyomatott a Gyűrt Hírlap nyo»dai saáiotéeat íyor#t»|í*fáo GyAr, Baroaa-wt 36- aaám. — Telafon 339. — 5357.

i. m Arc i u t 21.

S itrtisrtflséi : LtBÉIT (Nesti a j
K la tf tttv a ta l: 6TÖR. n . ktmit-épUlet.
I l a t i e : I LUTHIR-SZÖUTStG.
1280.

ftlapltetla: OR. R1FFIY SARDOR p8sp5k.
N É M E T H KÁROLY • ip tr u .

ünfegyelmezes.
Korunk bizonyos optimizmussal a szociális
rekonstrukció utján jár. John Stuart Mill em
líti, hogy fiatalabb korában sokat foglalkoztatta
az a gondolat, hogy a rekonstrukció munkájának
tető alá juttatása esetén, tehát amikor a sze
génység eltöröltetik, amikor mindenki jól táp
lálkozik, jól mházkodik és egészségesen lakik,
amikor a munka kellemessé lesz és a/ emberek
elegendő szabad idővel rendelkeznek, ha mindez
meglesz — rni lesz akkor? Erre a kérdésre nem
talált kielégítő feleletet. Bizonyos, hogy aszó
ciális rekonstrukciónak ezen eredményei maguk
ban véve nem hozzák meg a boldogságot. Mert
a boldogság éppen azon fordul meg, hogy mihez
fognak az emberek jogaikkal, szabad idejükkel
és jólétükkel, é s éppen ezen a téren sem a poli
tikai, sem a közgazdasági elméletek nem visz
nek előbbre bennünket Ezen a ponton a vagyontermelés és vagyon szétosztás teréről a vi
lág morális rendjének, a lélek törvényeinek te
rére léptünk.
és itt mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy
ezen a téren az egyén majdnem teljesen magára
van hagyatva. Az iskola, az egyházak, a szociális
és politikai diktatúra felhasználhatnak minden
eszközt az egyén befolyására és alakítására,
mégis ezen hatások és trenirozások után az
egyénnek szabadságában áll, hogy jó, vagy rossz
legyen. Sót azt tapasztaljuk hogy minél kemé
nyebb és részletekbe menőbb volt a trenirozás
és a d resszu ra , annál kiáltóbbak voltak a viszszahatások is. A középkorban a kolostorok fa
lai között folyt a legszigorúbb lélekidomitás,
és ott volt megtalálható a legnagyobb fokú züllöttség is. A filozófia lehetetlenségnek mond
hatja az akarat szabadságát, de az egyén tultes/i
magát a filozófiai következtetések és elméletek
korlátain, fi.tyet hány a rendszereknek és megy
a maga utján. Az ember nem kész gyártmány,
az egyéni élet nyüzsög a lehetőségektől. Isten
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Megjelenik halanként egyszer. vasárnap.
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Hirdetési érák megegyezés szerint.

az emberek között nem gépeket keres. Munka
társakat akar nyerni magának. Ebből követke
zik, hogy mindegyikünk kiveheti részét a terem
tés öröméből, amikor a m agi egyéniségének ki
alakításán munká'kodik. Vasú akat kon truálni,
hidakat szerkeszteni gyönyörű munka. De még
izgatóbb, még boldogi óbb munka lelkünk struk
túrájának tökéletesítése.
Manapság sokat beszélnek az intenzív gaz
dálkodásról, a többtermelésről. Hallunk arról,
hogy a világnak uj ineg uj, eddig kultúrálatlan
területei kerülnek eke alá. Tudjuk, hogy óriási
területek várnak még emberükre és a már mű
velés alatt álló területek is eddig nem ismert
lehetőségeket nyújtanak. Az ember a világtör
ténelemben eddig még nem tapasztalt energiával
veti magát a rejtett titkok felderítésére, rejtett
kincsek feltárására. Korunk páratlan munkalá
zában van valami nagyszerű, legyőzhetetlen op
timizmus, van hit. Én azt hiszem, nein volt kor
szak, amelyben olyan erős hit tüzelte volna az
embereket, mint most, a nagy háborús katasz
trófa után. Aki ezt nem látja meg, az vak, vagy
inegsavanyodott lélek, vagy ősi kaptafákra nyúj
tó ztatott lélek.
Ez a hit ugyan főleg kifelé irányul, és az
anyagi világ felé irányul, de mégis az ember
nek reménnyel eltelt szivéből fakad s onnan táp
lálkozik. Emellett azonban nem szabad szem
elöl téveszteni azokat a lehetőségeket sem, a
melyek az ember benső világában, a lélek éle
tében lappanganak. Ezen a téren is dús aratások
ígérkeznek. Sőt, ama kifelé irányuló optimizmus
és diadalmas hit, amely a munkának, az akarat
erőnek és a tudásnak himnuszát zengi, csak ak
kor lesz jól megfundálva, ha a lelki kulturmunka
intenzitása nem
az anyagi kultúra mellől.
Értelmi tudásodnak határait megállapítani nem
bírod. Még k o rlátlan ab b ak morális tehetséségeid. A középiskolába, az egyetemre talán nem
juthatsz el. De ki és mi gátolhat meg abban,
hogy türelmed, kitartásod, szorgalmad, vidám
ságod, nyájasságod napról-napra növekedjék?
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életbölcseséget, hogy az élet áldozat. Végleg sza
kítanunk kell az önzéssel, amely a boldogságnak
legveszedelmesebb ellensége. íme: nem vagyunk
sem olyan erősek, sem olyan szépek, sem olyan
ügyesek, sem olyan gazdagok, mint szeretnénk
lenni. Ezernyi apró és nagy körülmény boszszant, keserít, aggaszt és zaklat bennünket. Ha
mi ránk lenne bízva a világ kormányzása, meny
nyire másként történne sok minden! Azt mondja
Epiktétusz, egy római nagy urnák görög rabszol
gája: »Ne kívánd, hogy az események a te aka
ratodhoz igazodjanak, azt kivánd, hogy úgy men
jenek végbe, amint végbemennek«. Alapjában
véve ez a maxima azt jelenti, hogy ismerd el,
és pedig örömest ismerd el azt az idegen aka
ratot, amely a világegyetem sorsát és a magad
sorsát intézi. Ha eddig jutottál, akkor már közel
vagy a célhoz. Mert itt tanuljuk meg azt az
alázatosságot, fegyelmezettséget, türelmet és
életderüséget, amely legyőzi a vi agot, mindent
remél, miközben mindent eltűr. Itt tanuljuk meg,
hogy a külső körülmények a mi belső lelki vi
lágunk szerint átértékelődnek; hogy a királyi
trón a szégyenletes kudarcok szakadatlan soro
zatának, a keresztfa pedig dicső győzelemnek
színhelye lehet.
Thukididesz azt írja az athéniekről, hogy
műveltségüket azzal mutatták meg, hogy nem
hordtak fegyvert. Mi sem hordunk talán mind
nyájan revolvert a hátulsó nadrágzsebünkben,
sem bombákat a derekunkon, sem kést a csizmaszárban. De mégis lehet, hogy öldöklő és
mérgezett fegyverekkel járunk. Fel vagyunk
fegyverkezve gyilkos szavakkal. Nyelvünk szúr,
mint a tőr; vág, mint a kard; mérgez, mint a
gázbomba. A gúny, a szarkazmusz, a szatíra,
a lekicsinylés, a rágalmazás: milyen kegyetlen
fegyverek. Az igazi lelki műveltség abban nyil
vánul meg, hogy bár rendelkezésére áll ez a
szörnyű fegyvertár, nem használja fegyvereit.
Pacifista. Az ördögök légiói állanának rendel
kezésére, de nem ereszti őket rá a világra. Mir
lyen ékesen beszél az erősnek hallgatása! Moltkéról mondták, hogy hét nyelven tudott hall
gatni. Ismerni minden nyelvet, s az emberek
kel való érintkezésben kivá asztani szókincsünífcEz a dolognak értelmi, intellektuális része.
ből azokat a szavakat, amelyekkel az igazságot,
Az önfegyelmezésnek van azonban egy másik,
a szeretetet, a megtört lelkek felegyenesitését
mélyebb oldala is, amely nélkül az értelmi hómunkálhatjuk: ez a szavaknak, a beszédnek az
ditások hiábavalóknak fognak bizonyulni. Az
a diadala, amely legyőzi a világot.
B. J.
intellektus győzelmei sohasem boldogítanak. Ha
azt akarjuk, hogy életünk boldogító legyen, ak
kor minél előbb el kell sajátítanunk azt a nagy

Gondoljunk időbeosztásunkra. Minden nap
nak huszonnégy órája van, amely íöbbé-kevésbbé rendelkezésünkre áll. Még azokban az
órákban is, amelyeket a kenyérkereseti mun
kánk foglal le, marad igen nagy lelki terület,
amelyet szabadon felhasználhatunk. Szabad
időnk pedig egészen a mienk. Itt van ez a mos
tani óra. Nem egy hold főid; nem is emeletes
sarokház; nem is százmillió. Értéke teljesen
meghatározhatatlan. Értékét kérdés formájában
fejezhetjük ki legmegfelelőbben: Mihez fogsz
vele? Ez az óra egyformán rendelkezésére áll a
napszámosnak, a hercegnek és a tudósnak. E
nélkül sem a gróf, sem a gazda nem érne sem
mit. Már most minden attól függ, hogy mennyi
tartalmat tudsz belevinni ebbe az órába. Elszunyókáihatod anélkül, hogy az óra ketyegé
sén kívül más is történne; vagy a leg őrültebb
ostobaságokat követheted el; vagy kiinduló
pontja lehet egy nagy és nemes vállalkozásnak.
Ez az egyetlen óra egy egész birodalom; mély
szakadékokkal, amelyekben az utas nyakát tör
heti, és aranymezőkkel, amelyekről dús kin
cset vihet magával. Valóságos csatamező. A vi
lágtörténelemnek semmiféle harca nem fogható
azokhoz a tusákhoz, amelyeket lelkűnkben ví
vunk meg, amelyekben összemérik erejüket az
emberi akarat és a szárnyas idő. Ebben a harc
ban a győztesek jelszava mindenkor az volt:
»A legnehezebb munka legelőször!« Ha már ki
fáradtál a nehézségekkel való küzdelemben,
megpihenhetsz. De addig ne gondolj a pihe
nésre, míg azt ki nem érdemelted. Ott indíts
támadást, ahol ellenséged arcvonala a leggyön
gébb. Ez a pont pedig mindig ott van, ahol az
a feladat várakozik rád, amely ellen tunyaságod
legkonokabbul tiltakozik. Napóleonnak és min
den győztes vezérnek stratégiája az volt, hogy
az ellenség centrumát támadták meg. Ez a mód
szer idővel szokássá válik. A szokás pedig min
den izmot megacéloz, minden idegszálat megedz.
Érzed, hogy atléta lett belőled; a nehéz dolgok
kezdenek könnyülni; a lehetetlenségek lehető
ségekké lesznek; amint magadat fokról fokra le
győzöd, úgy győzöd le fokról-fókra a világot is.

1926.

e v a n g é l ik u s o k l a p j a

Észrevótelek
i „larsaiialni bajaink diagnózisa“ t in i cikkhez.
Az Evangélikus Lapokban megjelent cikk
Rousseaunak ama sokat viiatolt téieléből indul
kj, miszerint a tudományoknak és művészetek
nek ápoiása, az értelmi és szellemi felvilágosodás
az embereket nem jobbakká, erkölcsösebbekké
tette, hanem e lenke/óleg mindig és mindenütt
az erkölcstség hanyatlására, dekadenciára ve
zetett. Megá la; itja továbbá, hogy minél ragyobb
valamely komák és népnek az értelmi fdvi.ágosodottsíga és előrehaladott sági, annál nagyobb
és elszomorítóbb az erkölcsi téren való hanyat
lása. S csakugyan — teszi hozzá — ha korunkat
vizsgáljuk, az elméletileg felállított tételt iga
zolja a gyakorlati reá is élei tapasztalat
#A miből végül azt a következtetést vonja
le, hogy az alakoknak megszüntetésére vagyis
gyökeres és teljes gyógyításra egyedül a val
lás az evangéliumi hit képes.
A m kor éppen a művelt közönség felé for
duló Ev. Lapok hasábjain ujitódik fel ez a túl
zásaiban igazságtalan és tarthatatlan elmélet,
szükséges, hogy' a józan kritika is felemelje sza
vát. A kérdés egész komplexumára nem térhe
tek ki Csupán a képzőművészetek és a szellemi
fefvilágosodo'tság s run pon tib ó l kivárom egy
pár konkrét esetben az elmélet helyességét ki
próbálni.
•

A művészetet is sújtja a vád, hogv ápolása
mindig és mindenütt az erkölcsök hanyatlására,
dekadenciára vezetett.
Nem bocsátkozhatom beható művészettör
téneti fejtegetésekbe. Csak egy példát ragadok
ki a sokból, azt, amely hozzánk protestánsok
hoz legközelebb á1l. A ho’’and festészetre gon
dolok. mely az északi népek egvik leg ragyogóbb
művészi megnyilatkozása Időben elég közel
es1c hozzánk és históriá-'ál kellően tisztázta a
műtörténelem. Kuhnináclója Hals Ferencbm, de
főleg Rembrandt-ban annak a súlyos küzde
lemnek a végső évtzedeire esik am ely't a hol
land nép reformált vallásáért majd p dig álami
függetlenségéért két emberöltőn át vívott a
spanyol világhatalommal. A hosszú háború sú
lyos megpróbá’tatásai az an vagi és e^kö’csi
erők teljes megfeszítését és hihetetlenül s z í v ó s
kitarlást vá’tot^ak ki a népbál Az ui vallás be
cses hezománva, a le’kism ereti s abadság a
polgárok felébredt egvéni öntudatát megnö
velte, de a vele aró erkölcsi felelősség érzete
egyben ki is mélyítette. A hősiesen m e g v e t t
haza^ föld szeretet** oedig végs’k g fokozódott.
E vá*tozások mélv nvomokat hagvtak a
hol’and művészetben. A korábban h közkedvelt
arcképeken a po1gárok egvszerü mindennamasságukban jdennek meg. Hals Ferenc és Rem
brandt kénmásain, főleg a csoportok arcképein,
de már kartársaiknak művein is eltűnik ez a
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nyárspolgáriasság. A polgárok mint nagyobbszabásu, akaraterös egyének, sokszor előkel en
vagy' éppen da iás hősökként lépnek fel. A táj
képiestül pedig nem győzik elég gyakran a
hazai föld szépségét a nemzet szeme elé tárni.
A nagy tehetségek népes csapatához a kevésbé
jelentős nie.ierek serege csatlakozik.
A holland festészetről bátran lelie* állitani,
hogy vér a nemzet véréből, hogy a nemzet el
a legszorosabb kapcsolatban áll s hogy a nem
zet fiaitól a legbőségesebb á ol ísbm rés e ül .
A tétel szerint tehát azt kellene várni, hogy
a nemzet erkölcs: életére pusztító hatással kel
lett lennie. De ki hallott valaha iyesm iről? A
holland nemzet ugyan kimerüli a nagv tehet
ségek termelésében, de máiglan megtar o tti jó
zanságit, szorgalmát, becsü’etességét és hité
hez való hűségét. Emberszerc létének, keresz
tyéni irga’mas^igának éppen velünk szemben
megható bizony tékáit szo’gállata.
A *m ndig és mindenütt* t hát már az első
próbánál megbukott.
*
A népek felvilágosodott^ágát kárhoz+atni
legkevésbbé vannak feljogosítva Lmher köve
tői. Hiszen ó nzéri adta a nép kezébe a biblát,
hogy snját értelmével közvetettül az erede i for
rásból merítsen ineggvőződést az evangéliumi
hit igazságairól; aminek pedig feltétc’e a ’ ér
telmi, a szellemi előrehaladottság b: onvos foka.
Mi protestánsok magunk is hangoztatni szok
tuk. hogy a reformáció milyen óriási szolgá
latot tett a tudománynak és a népművelésnek.
A népek értelmi és szellemi előrehaladott
ságának mértékeként ma általában az imi-olvasni tudá t használják A többségében evan
gélikus német nemzet területén valamint az
ugyancsak evangélikus skandináv népek köré
ben már ri kán akad anafnté^a Dániában min
den éoe'méjü ember tud ;rni, olvasni. E né^ek
értelmi és szellemi e'ör'baladott ága tehát két
ségbe von ha'a tan s igv a ’étel sz'rint e kölcsi
téren legnagvobb és a legelsőm ön íóbb ha
nyatlásnak képéi kellene elénk tán ro k A né
metnek svédnek sib erkö’cs do’gában sokkal
hitványabbnak kellene ’ennie az ara Fbé'ákban ugyancsak böve’Vedó balkán népeknél.
Kin^k vo’na kedve ebben a konkrét eset
ben a tétel véde’mére kelnie?
■ *; <v \
t
A ckk végül arra a következtetésre jut,
hogy társadalmi bajaink tehát erkölcsi romlott
ságunk gyökeres és teljes gvógvitására egye
dül a hit, az ev h:t képes. Rousseau se h:szi,
hogy va’lás nélkül erkölcsös lehetne az ember.
Csakbogv a cikk következtetésében bizo
nyos hézag mutatkozik. M er’’ ha egvfdől az< ál
lítjuk. hogv egyedül a vallás az erkö’cs szülője
és fenntartója, másfelől oedíg azt hirdet’*
hogy a kultúra az erkölcsöt mindenkor és
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ellátásban, elhelyezésben részesíteni, akkor mi
az oly kis igényekkel rendelkező papnék ne tud
nánk ezt a kérdést könnyen megoldani? Aztán
a papné ezer és ezer gondja-baja, dolga; anyagi
kérdések? Ez mind nem lehet akadály akkor,
mikor a mi szeretett egyházunk érdekében, hi
tei, erőt, bátorítást, tudást, támogatást szerez
hetünk magunknak a mi igazi testvéreink kö
rében !
A papnék konferenciáját üdvösnek tarta
nám már csak azért is, hogy ott összeismerked
jünk, s aztán mindnyájan tudjuk, hogy mily sok
a tenni s tudni valónk, amelyeket mindezeken
a konferenciákon tárgyalhatnánk meg. Egy pár
témát sorolok itt fel a sok közül, amik a konfe
rencia tárgyát képezhetnék pl.: A papné a tem
plomban. A papné a családban. Ai (papné és a
szekták. Mit tehet a papné a hazaszeretet éb
resztése körül? A papné mini az anyák tanács
adója. A papné mint a lányok vezetője. A papné
és a nőegyesület. A papné és a feminizmus. A
papné és az egyke. Papné a társadalmi éleiben.
Papné és divat. Papné a szegények közt stb. s
ezeken kívül még számos olyan kérdés, ami
komoly tárgyát képezné megbeszéléseinknek.
Ezek után nagyon szeretném, ha az én
kedves papné testvérem kilépne a titokzatosság
homályából és megtenné az első lépéseket a
papnék konferenciájának összehívása körül.
Segítse őí s minket a jó Isten, hogy mi
előbb lássuk és megismerjük egymást!
A székesfehérvári papné.

H Í R E K .
A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését kéri a kiadóhivatal.
A LutherTársaság Jókai ünnepe. A Jókai-centennáriumnak egyik nevezetes ünnepé
lye volt az, amelyet a Luther-Társaság Budapes
ten a Deák-téri díszteremben f. hó 11-én rende
zett a legnagyobb magyar mesemondó és re
gényíró emlékére. Rákosi Jenő, mint az orszá
gos Jókai-centeniiárium-bizotbág elnöke, ennek
az ünnepélynek keretében zárta be a Jókai-évet.
Az ünnepélyt Pékár Gyula elnök nyitotta
meg. Üdvözölte Rákosi Jenöt, dr. Raffay Sándor
püspököt, ifjú Hegedűs Sándort, mint Hegedűs
Lóránt és a Jókai-család képviselőjét, valamint
Tóth Zsigmond komáromi h. polgármestert. Az
elnöki megnyitó után D. Kovács Sándor, a Tár
saság főtitkára, egyetemi tanár olvasta fel »Jókai
lelke és a magyar lélek« cimü értekezését. Jókai
a magyar feltámadás munkása volt. A hősök kul
tuszát ápolta, regényhőséi nagy gondalatok földreszállt apostolai. Regénye ben kidombori ja azt
a történelmi beolvasztó éröt, amelynek segítsé
gével a magyarság a folytonos vérhullás közben
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is megnövekedett. A protestáns tanok hatása
alatt áll Jókainak az a biblikus felfogása, hogy
az egyén a világ kísértéseivel vívott harcokban
fejlődik.
A budai Luther-énekkar Irsa Béla karnagy
vezetésével régi magyar énekeket adott e.ő;
Kesztler Ede kir, ügyész Szathmáry István al
kalmi költeményét szavalta, Dessewffy Izabella,
a magy. kir. Operaház tagja kuruckori énekeket
énekelt,, majd Tóth Zsigmond komáromi polgármester emlékezett meg Jókairól és köszöntötie
az ünneplőket.
Rákosi Jenő beszéde következett ezután.
— Csak szerencsémnek mondhatom —
kezdte Rákosi Jenő —, nekem jutott a tiszt, hogy
a Jókai-centennáriumot és ez ünnepet berekeszszem. Meg kell állanom a mai ünnep mellett, a
mely gyönyörűen megkomponált műre emlékez
tet. Az elnök megnyitójában kortörténeíi hátte
ret festett az ünnepnek, Kovács Sándor Jókai
méltatásában pedig pompázó lélekkel, szeretettel,
megértéssel, éles'átássa! és csillogó ízléssel fe>
tette Jókai lelkét. Ez az előadás és Muráközy
kecskeméti lelkész beszéde volt a két legszebb
előadás a Jókai-ünnepek sorában.
Megemlékezett az egyházi áhítattal előadott
énekekről, amelyekből — úgymond — a régi ma
gyarság lélegzetét hallottuk, majd megemlítve a
műsor többi pontját is, így folytatja:
— Leeresztem a függönyt az ünnepek után
és elmélázva gondolok arra, hogy kétszer, há
romszor és tízszer száz év múlva ki fogja fel
húzni ezt a függönyt Jókai ünnepén?
Az ünnep közben felmerült előtte — úgy
mond — egy kép: a pásztorfiu, aki éjszaka a
pusztában élesztgeti a tűzet és a csillagokat nézi.
A pásztorfiu helyében érzi magát és a magyar
ég csillagait vizsgálva Jókait üstökösnek látja.
Nem véletlen itt ez a Jókai ünnep, a kálvinista
templomban kezdték az ünneplést és az evangé
likusok épületében végződik a Jókai ünnepek
sora, az Isten közelében. A vég méltó a kezdet
hez és most már nem is Jókait ünnepli, hanem
leborul Isten előtt, mert bár területeket vettek
el nemzetünktől, de adott elegendő szellemi
fegyvert ezek visszaszerzésére. Isten adjon uj
nagyokat, akiknek szelleme fényénél előre mehe
tünk uj ezer év elé!
Rákosi Jenő beszédét hosszantartó taps és
éljenzés fogadta, majd Pékár Gyula elnök kö
szönte meg Rákosi Jenőnek »a nemzet büszke
ségének« szavait és kifejezte örömét, hogy Isten
kegyelméből van egy Rákosi Jenőnk. A Jókaiévet záró ünnep a Nemzeti Hiszekegy e!ének
lésével végződött. Az országos ev. Tanáregyesület választ
mánya március 7-én igen látogatott ülést tartott
Budapesten. Elsőben a zsinati javaslatot tárgyal
ták és összefoglalták dr. Bravecz Ödön referá
tuma alapján a középfokú iskolák tanárainak a
kívánalmát, melyeket javaslat alakjában fognak a
zsinati bizottsághoz felterjeszteni. Majd szóba
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rült a státusrendezés ügye, m dy a/ ev. tanárX nem egy tagját is érzékenyen érinti de a
lasztmány egyelőre a türelmes várakozás él
pontjára he.yezkedett és tiltakozó akció indiá t egyelőre nem tartja kivánatosnak. Ha táró
:ba ment, Hogy a készülő uj »Rendtartás>,
‘lynck szerkesztésevei Adorján Ferenc nyirvhá/i igazgató van megbízva, a végleges szögezés é lő t vélctnémezes végett az összes ta
rtestületekkel közöltessék. Felvetődött tobbá egy evangél Ints tanügyi lap mcgind tásá
k az eszméje, melyet esetleg az Evangélikusok
pjá-nak a keretében leheine megváló itani. Az
ügyben való döntésre a pünkösdkor Békéscsan tartandó közgyűlés lesz hivatva. A választiny örömmel hozzájárult a titkár ama javaslaioz, adja ki az egyesuet Szigethy Lajos: két
ig egy' oltáron dm ü hitvédő m üvét mely cétüzte ki, hogy' Luther nagy lelkének a tükröiését mutassa be a magyarhoni ev. egy ház
eseiben. E hivatod tolitól eredő népszerű munra előre is felhívjuk olvasóink figyelmét. Végül
intette dr. Hittrich Ödön főigazgató a buda>ti-aszódi kör elnöke, hogy' a kör idei tavaszi
sét május 2-án Budapesten fogja mcgtarlani.
Halálozás. L e n h a r d t Frigyes vojlovieai
:rtelendy falvi) lelkész, f. hó 9-én, 37 éves
rában agyhártyagyu ladásban h rtelen eihaláott. Özvegy' és négy kis árva maradt utána.
L elkészértekezlet. A győri egyházmegye
cészegylete Németh Károly elnöklete alatt f.
9-én tartotta böjti értekezletét Győrben. Az
vacsorát Kovács M hály szolgáltatta ki. Az
ekezlei foglalkozott a püspöki egyházlátoga. előkészítésével. Elhatározta, hogy a jövő
re kiadja Kiss Samu átdolgozásában a Nagy
vin-féle kiváló konfirmációi tankönyvet —
lelynck példányaira előjegyzéseket elfogad
meíh Károly Lébény. Behatóan megtárgyal a
avalyi egyhá/kerü’eti és egyetemes közgyüek jegyzőkönyvének egyes fontosabb pontjait,
jelentések szerint az egyházmegye gvülekeei egyházmegyei szórványgondozásra 6 mü500.000 koronát, a kü’misszióra vizkereszti
'ertórium címén 1,600.000 koronát adtak.
A szerencsi ev. egyház gyásza. Egy jójos lelkű, áldozatkész tagját, az egyház egyik
:galapilóiái: és oszlopát vesztette el a szeícsi egynáz H o r v á t h Sándor eihalá ozása
1. Olyan egyháztag volt, aminőért hálát ad
Urnák minden lelkész. Élete hasonló volt a
lyóhoz, mely mennél közelebb ér a tengerhez,
nál több hajót, terhet emel a hátán. Először
iskokon volt több mint 20 éven át az azóta
Ír megszűnt ev. gimnáziumnak lelkész-tanára,
ijd igazgatója. Ezután megint több mint 20
en át a Miskolci Takarékpénztár s'erencsi inrctének volt a pénztárosa. Folyó hó 6-án egész
erencs részvéle mellett kisérték ki a szerencsi
metöbe. Akik ismerték a legnagyobb tiszte
ltei emlékeznek meg a 82 éves öreg úrról, a
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nagy tudósról, a szerető emberről, minden iga/
ügy nagy pár.fogójáról. Hatalmas nagy könyvtárái, értékes könyveit a tá.iyai egyháznak ha
gyományozta. A szerencsi dalárda közreműkö
désével Nemes Károly hegyaljai estr e es és Ze
man Zoltán lelkész végezték koporsójánál a
gyászszertaríást. Kik ismerték, szivükbe zárják
emlékét.
Adomány. Az árvizkárosultaknak Orosháza
ev. egy háza 10 mi liő korona, az orosházi evang.
nő- és leányegylet 13,434.000 korona, az isko
lások 1,455.300 koronát adtak.
Az orosházi evang. nőegylet szokásos
böjti ünnepélyeinek tartását f. hó 7-én Kezdte
meg ez idén. Vasárnap délután 5 órakor voli az
ünnepély. Programm pontjai teljesen kielégítet
ték a nagy közönséget. C^engey Gusztáv »Az
árnyék« cimü költeményéi művésziesen, elragadó
erővel szavalta el Kabódi Mariska. »Böjt« dm
alatt elmélkedést tartott Kovács Andor esperes,
a nóeg>let ti.kárja. Művészi zongora játékával
gyönyörködtette az cgvbegvül.eket Molnár Imréné, Podsztrelen Juliska. Ezután következett
két bájos élőkép: »Ruih« a kalászszedó, szemé
lyesítette Paksi Juliska, majd »Mária Magda
léna« személyesítette Csonka Margitka. A két
élőképet újból és újból látni kívánta a közön
ség. Az ünnepélyt előkészítették Kovács Andómé, a nőegylet alelnökc és Domaniczky Irén,
a Leányegy let elnöke. Az élőképeket Incze
Ilona rendezte. A legközelebbi ünnepély már
cius 14-én lesz. A/ önkéntes adakozás a nőegy
let székhá/alapja javára történt.
V allásos esték. A nag>geresdi gyülekezet
fiijaiban: Nemesládonyban. Poriádonyban és
Répces/emerében f. évi jan. 10., f.br. 7„ márc.
7-én tartaltak vallásos esték. Előadást min
denütt Balogh Emó lelkész tartott egy-egy idő
szerű egyházi kérdésről. A répces/em erd ünne
pen dr. Mesterházy Ernő cgyházkerüleii, Rupprecht Antal gyülekezeti felügyelők. Károlyi
Endre gyáinint. elnök és a gyülekezel többi úri
családjai is megjelentek. E nóegyletek javára
tarott offertoriumok mindenü.t szép eredmény
nyel végződtek.
Adomány. Az egyetemes felügyelő ur Ömél
tósága a gyóni papiak építési költségeire két
millió koronát utalt ki.
A soproni ev. theologusok vallásos es
télyt tartottak Győrött 1926. március 14-én a kö
vetkező műsorral: 1. Közének. 2. Imádság dr.
Deák János. 3. Klein B.: XXIV. Zsoltár. Énekli a
theolog. férfikar. 4. Jrá smagyarázat. (Lukács 19,
1—9.) tartja Ittzés Mihály III. évf. hallgató. 5.
Szóló ének. Énekli Krecsák János IV. évf. hall
gató. Orgonán kiséri Szlany Pál III. évf. hall
gató. 6. Váradi Antal: Az utolsó sor. Szavalja
Szabó József IV. évf. hallgató. 7. Beethoven: Is
ten dicsősége. Énekli a theolog. féi fiikar. 8. Eleiadás. Tartja dr. Deák János egyet. r. tanár. 9.
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Krecsák László: Nagy v$gy Te, Isteni Férfikvar
tett: Krecsák János, Sikter András, Szabó József
IV. évi hallgatók és Gálát György I. évf. hall
gató. Orgonán kiséri Sjzlany Pál III. évf. hallgató.
10. Dr. Víetorisz: A mi ünnepünk. Szavalja Ko
ván Murányi György II. évf. hallgató. 11. Köveskuti I.: ima a hazáért. Énekli a theolog. férfi
kar. 12. Imádság. Dr. Deák János. 13. Közének.
A délelőtti istentiszteleten is dr. Deák János pré
dikált. A soproni theologusok és lelkes profeszszoruk már a múlt évben kedves emlékeket
hagytak hátra Győrött, most csak növelték a
győri gyülekezetnek s a vendéglátó ifjúsági egye
sületnek irántuk való szeretekét s elismerését. A
szép ünnepély emelkedett hangulatban folyt le
s igaz örömöt szerzett a szereplőknek s hallga
tóknak. A Theologusok Otthonára felajánlott of
fertorium 1,900.000 korona volt. A theo ogusdk
megtekintették a most renovált szeretetházat,
mely többféle beimissziói intézményt foglal ma
gában: leányinternátust, aggok menházát, árva
otthont és diakonisszaképzőt Példában láthatták
itt, mit tud kis eszközökkel is teremteni a hitbuzgóság, áldozatkészség és szeretet. A barátsá
gos, ragyogóan tiszta, kényelmes intézet azt a
közös óhajt váltotta ki mindnyájuk szivéből —
vajha nekik is lenne mielőbb ilyen Otthonuk
Sopronban! Adja Isten, hogy legyen! A Lélek
azt mondja: L esz!
Lelkészértekezlet. A pestm. alsóegyház
megye lelkészei március 2-án tartották meg egy
házi és iskolai ügyekben gazdag tárgysorozatu
értekezletüket Kiskőrösön. Az értekezletet Úr
vacsora vétele előzte meg, amelyen a lelkészek
hitvestársaikkal járul jak oltárhoz Kruítschnitt
Antal főesperes szivet megható beszéde és li
turgiája után. A testvéri koszorút Koren és
Blázy lelkészek szives szeretettel látták vendégül.
Megtekintették Petőfi szülőházát s lélekben
megerősödve, a szép nap hatásával lelkűnkben
vettek búcsút Kiskőröstől.
Kérelem. A gyóni evang. egyház szeretet
tel kéri a testvéreket és egyházakat, hogy
Gyóni Géza rombadőR szülőházának f elépi ihle
tésében adományaikkal támogatni sziveskedjenak. A küldemények a lelkészt hivatalnak dmezhetők.
Konfirmandusok részére irt hiterősitő
könyvecske. A dunántúli lelkészegylet kiadásá
ban valószínűleg még-idejében megjelenik Mes
terház}' László pápai lelkésztől egy kis köny
vecske, amely konfirmációi ajándékul nagyon
alkalmas lesz. Megjelenéséről értesítést fogunk
adni.
Pusztító tűzvész Nagygeresden. F. hó
11-én hatalmas tűzvész keletkezett óriási szélvi
harban Nagygeresden, melynek 13 lakóház 18 la
kással, 6 pajta, 3 darab szarvasmarha, több ser
tés és apró állat, gazdasági gépek — köztük
• Oy&fi Hírlap Byoaid«i B jfiptéctt
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egy cséplőgamiiura is áldozata lett ;A| tűz az
egyházi épületek közvetlen szomszédságában ke
letkezett, de egyházi vagyonban nem esett kár.
A kár meghaladja az 1 milliárd Koronát, alap
jában véve pedig — minthogy éppen a leg
szegényebb lakosságot érte — fel sem becsül
hető. A nagyrészt evangélikus Községben a tüzkárosultak legnagyobb része hitsorsosunk. Isten
adjon nekik erőt a csapás elviselésére.
Az árvízkárosultak javára Gyula város mű
kedvelői Orosházán febr. 27-én szinielőadást tar
tottak. Megnyitót Kovács Andor esperes tartott.
Szerkesztői üzenetek.
B. P.-né, C. A tokaji. — A. S. P. A cik
ket köszönöm. — Kühn J. Kőszeg. A lap anyagi
ereje és csekély terjedelme nem engedi meg.
— Sz. P. P. Az illetőnek ügyei egyelőre nem
foglalkoztathatják lapunkat. Az i.lető lap ellen
pedig nem szeretnék mozgalmat indítani. Meg
jegyzem, hogy én annak a lapnak irányával nem
értek egyet, előfizetője sem vagyok, tehát nem
részrehajlás diktálja ezen eljárásomat. Luther
becsmérlését nein veszem ki a küldött cikkből.
Ha azonban kívánná levelének közzétételét, a
nyilttérben közlöm.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Kedvezményes fogorvoslás
lapunk olvasóinak: Dent. Fenyvessí Menyhért intézetében,
Bpest, IX., Ráday-u. 5, Tel. József 111—48. Rendelés
9-től este 6-ig. Fogak, fogsorok, aranykoronák és hidak
szájpadlás nélkül is. Fog- és gyökérhuzás, fogtömés
(plombálás) teljesen fájdalom nélkül. Minden a fog
orvoslás körébe eső műveletekért 10 évi írásbeli jót
állást vállalok. Vidékiek soronkivül fogadtatnak, 48
órán beiül elkészíttetnek. Tekintettel a súlyos gazda
sági helyzetre, mindenféle fogászati műveleteket, a
Magyar Fogorvosok Egyesülete hivatalos áraival szem
ben, 50%-kal olcsóbban vállalom.

I Konfirmációi Emléklap §

□ Három színnyomás, a Horny ánszky-müintézet □
□ nyomása. Ára 2000 K. -Mutatványt ingyen küldök) □

g

DR. R 4 F F A Y SÁNDOR:

§ Evang. Konfirmandusok Kátéja §
□ Hetedik bővített kiadás.

Ara 8000 korona g

□ Sztehlo András: Evangyéiiomi Keresztyén Vallástan §
Q A konfirmációi oktatás számára. Ára 10000 kor. y

§ Rékai Lajos könyvkereskedése §
□ B udapest, IV., Kam erm ayer Károiy-u. 3, §
n Fenti kátékból bevezetés céljából mutatvány- n
□
példányt szívesen küldök.
2—4 n
nnnnnn n annmonnnnDaDDDDDDiDDDDCDDDOD
Gyflr.

3$. tiim . — T eM o? 2W- — 5395.

•L

' LMpEf r

i.

m á r c iu s 28.

S z a rá s s rifts é i : LÉ B t I T (M osas a . )
Uapltetta: DR. RIFFIY SlIDOR püspök.
H a á á M v a ta l: GTÓR. ev. k n n v e n t-ép iila t.
S t*rk«*it«*ért WWI6«
Klaáia:! L U T H E R - S Z O l E T S É G .
N É M E T H K Á R O L Y e sp rre s.
Postatakarékpénztár! csekkszámla: 1290.

Ruitura.
Lapunk 9-ik és 12-ik számában jelentek
meg cikkek, amelyek az erkölcsnek, vallásnak,
kultúrának egymással való Összefüggéséről ér
tekeznek. Ez a kérdéskomplexum a szellemi
életnek évezredes problémája, s éppen mert
szellemi életprobléma, a legnagyobb valószí
nűség az, hogy végérvényesen megoldani, s a
kérdést nyugvópontra juttatni nem lehet. Újból
és újból fel fog az vetődni a szellemi élei ama
törvényének megfelelően, amely szerint az élet
megállást nem ismer.
Én nem tartom célravezetőnek a probléma
olyan b e á llítá s . amely; a vallásnak egyfelől, a
kultúrának másfelől az erkölcsre gyakorolt hatá
sát teszi ineg vezető szempontnak. Nem szeret
nék iélreértetni, de kimondom, hogy az erkölcs,
és az erkölcsi élet nem olyan abszolút és auto
nom életcél, amely bennünket valamely vallás,
vagy kultúra értékének megállapításában vezé
relhetne. Az erkölcs a vallásnak és kultúrának
csak függvénye. Valamely vallásnak, vagy kul
túrának megítélésénél csak egy szempont vezé
relhet bennünket; az, hogy az illető vallás, vagy
kultúra milyen mértékben járul, hozzá az élet
igazságtartalmának tisztításához és gyarapításá
hoz.
A protestantizmusnak vallási és kulturális
vívmányát ebben az irányban ott látom, hogy az
európai kultúrának egy válságos korszakában
bátran és nyiltan állást foglalt az igazság mellett
úgy, amint azt igazságként megismerie. Viszont
a protestantizmus lényegétől való e hajtást és az
obszkurantízmusba való rekurzusl látok olt, ahol
az indolencia, vagy a kényeíemszere el, vagy
más melléktekin etek konvencionális, de tartal
matlanná lett frázisok kultuszát konzerválják. A
keresztyén vallást illetőleg a kérdés az, hogy
vájjon a keresztyénség egy kijegecesedelt tan
rendszer-e, vagy pedig egy eleven életút. Ha az
előbbi, akkor követnie kell Alapítója példáját, aki
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Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elölizatési á r : Egész évre 80. télévre 40
negveéévre 20. egyes szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

azt mondta, hogy azért jött, hogy bizonyságot
tegyen az igazságról.
Az egyház alapja az élő, gyarapodó és fej
lődő hit. Ez a hit nem lehet olyan, amelynek
érdekében a kulturembcr mentalitását a barlanglakó ember mentalitására kell visszacsavarni; de
nem lehet olyan sem, amely a s/enl le kék szár
nyait nyirbálja le. Az egyház szolgáinak meg kell
szokni azt, hogy a kánaáni nyelvjárás használata
nem jelenti azt, mintha avval okvetlenül együtt
járna az abszolút igazság legtökéletesebb kifeje
zése. Valamint rá kell jönniök arra is, hogy’ van
nak emberek, akik ezt a nyelvjárást nem isme
rik, és szavak, amelyeket ók roppant hévvel
belekiáltanak hal’g.itóik fülébe, azt remélve,
hogy azon.ia! ledőlnek Jerikó falai, sok ember
nek nem jelentenek semmit, mégcsak reminiscenciát sem.
Korunkban sokak hite artiku’álatlan, sokak
nak hite egyoldalú, sokaknak Hite téves, de hitet
len ember nagy on kevés akad. Ezt a meggyőző
dést vallom minden prédikáció-frázis és minden
látszat ellenére. A hitetlenség nöwkedéséról, ter
jedéséről csak azok beszélhetnek, akik a maguk
hitét hajszálnyi megegyezéssel keresik másokban
is. Régi mondás, hogy hit nélkül lehetetlen Is
tennek tetszeni; de tévedés azt gondolni, hogy
egy emberi dogmába vetett hit nélkül lehetetlen
Istennek tetszeni. Ne gondoljuk, hogy a római
katholici/.mus és a protestantizmus közti különb
ség csak abban található, hogy mi a dogmák
számát redukáltuk. Ez a kvantitáselmélet, ez a
mathemat kai és geometriai szempont római ko
vász a pro eetantizmus tésztá éban. Lch t, hogy
a protesiantizmus jeenlegi állományának alapos
revíziójára, a szakadatlan reformáció hangozta
tott elvének gyakorlati alkalmazására kerül a sor.
Nem kell mindjárt azt gondolni, hogy összeom
lanak Sión falai.
Nem feladatunk az, hogy meggézetten néz
zünk a múltba, sem az, hogy csalóka optimiz
mussal tekintsünk a jövőbe. Feladatunk és köte-
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Lességtünk az, hogy bátran tekintsünk szeme közé
a jelennek, A vallást és kultúrát az emberek gyá
vasága és j ellemtélén sége mumjfikálja. Tagad
hatatlan, hogy a protestáns intelligencia több
sége nem valami nagy érdeklődést mutat a va
sárnapi istentiszteletek és prédikációk iránt. Ez
egyik oka annak, hogy a protestantizmus kul
túráját hazánkban a kihalás veszedelme fenye
geti. De nem vagyok hajlandó az intelligenciá
nak ezt a közönyét pusztán a prédikátorok ro
vására irni. Mert az intelligenciának ez a közö
nye éppen úgy visszavihető az intelligencia op
portunizmusára, az intelligencia szellemi lerhargiájára is. Ennek az opportunizmusnak és l e t a r 
giának legalább is annyi jelét látom, amennyi je
lét a prédikációk fogyatékosságának.
Nagyon kényelmes álláspontot foglalnak el
azok, akik a másik félben keresik mindig a hi
bát. Az én véleményem az volt és az marad,
hogy a szamarat, amelyik nem szomjas, igen
nehéz megitatni. Értsük itt szamár alatt akár
az igehirdetőt, akár az intelligens protestáns ma
gyart. A papokról elég szó esik. Hadd tegyem
tehát itt a másik fél hibáját szóvá. Egyik ala
pos tévedés az, amely a gimnázium nyolc osz
tályának elvégzéséről szóló bizonyítvány meg
szerzését, avagy egy diplomának a megszerzé
sét a kultúra megszerzésének veszi. Aki tudja,
hogy milyen lehetetlen figurák szereznek érett
ségit és oklevelet, az mosolyog vagy feldühö
dik az iiyen felfogáson. A másik ilyen tévedés
az, mintha néhány meg nem érteti, vagy félre
értett, vagy magában véve is ostoba pamfietnek
elolvasása valakit a modern kullura csúcspont
jára emelne. Sőt én általában azt tapasztalom,
hogy a magyar intelligencia a komoly modern
kultúra iránt éppen olyan közönnyel viseltetik,
mint az egyház és a keresztyén vallás iránt.
Ott találom meg a kultúra iránti érdeklődést
és a kulturkérdésekkei való komoly foglalkozást,
ahol az egyház és a vallás iránt is megvan az
érdeklődés. Ami természetes is. Mert hol van
az az európai kuiturember, aki közönnyel tudna
elmenni az európai kultúra anyja: a keresztyénség mellett?
Igen. Az európai kultúra anyja a keresztyénség. És ennek a kultúrának sötét foltjai
pontról-poníra megegyeznek azokkal a szeplőkkel, amelyek a keresztyénség képviselőjének,
az egyháznak arculatát éktelenitik el. De itt
megint téves ezeket a szeplőket a lelkészeken
szemléltetni csupán. A különbség az, hogy a
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lelkészi szeplőkért fegyelmit lehet indítani, a
világi szeplők pedig azt a kedvezményt élvezik,
hogy birtokosaik szidják értük a papokat. Ren
dezni kellene már egyszer azt a kérdést, hogy
amennyiben az egyházi élet terén hibák vannak,
milyen arányban lehet azokat a hibákat a pa
pok rovására írni, és mekkora arányt kellene
hordaniok az egyház világi tagjainak. A papok
részéről többször hallottunk már őszinte vallo
másokat, de a világiak még eddig nem voltak
hajlandók elismerni, azt, hogy a templomkerü
lés nem igen egyeztethető össze az egyháztag
sággal, s a kultúrintézmények semmibevevése a
kultúrával.

A szolgaházai paróchián.
(Szemelvény Kapj Béla: , M ür oltalmában“ cimii törté
nelmi elbeszéléséből.)
Az általános örömben csak Korlát! Ferenc
nem osztozkodik. Idegesen jár-kel szobájában.
Mikor hírül hozzák a prédikátor hazaérkeztél
aggódva számitgatja, minő változást okoz ez a
dolog az ő életében.
Mióta a prédikátor eltűnt, izgatottan fi
gyelte az embereket. Még cselédjei beszélgeté
sét is kihallgatta, hogy megtudja, miként gon
dolkodnak róla. De akárhová néz, mindenütt
megvetés és gyűlölet villámlik feléje. Cseléded
alig köszöntik, zsellérei kitérnek utjából. Azóta
kigyulladt az istállója, leégett a távoli majorosháza. Alig múlik el nap baj nélkül, Ajtajára fe
nyegető levelet szegeztek. Múltkor este rálőttek.
— Vesztemre tö rtö k !... kiáltja s kutyákorbácssal kergeti végig a kastély folyosóján a
hióbhir hozóját. Ki akartok perzselni a birto
komból, hitvány kutyák, de emberetekre akad
tok!
Bort hozat s szinültig tölteti a cink kupát.
— Átkozott fattya, hitvány prédikátora!...
Ha haza jöttél is, azért mégse gyűrtél magad
alá! Cudar Belzebub ivadék, kifogok rajtad!...
A fél éjszakát magános borozás mellett át
virrasztja. Mindennel számot vet, mindent mér
legel. Ravasz szeme vizsgálódva boncolgatja az
eseményeket s hideg megfontolással állapítja
meg, hogy mit kell cselekednie.
Másnap kezébe veszi ezüst gombu botját
s megindul a parochia felé. Kezdetben gőgös
királynak érzi magát, ki nagy kegyesen leeresz
kedik alacsonyabb rendű alattvalójához, de hogy
közelebb tálja a templom fehér tornyát, mintha
hirtelen összezsugorodnék és büszke gőgjét va
lami különös félelem reszkettetné megi. Próbálja
elismételni az éjszaka nagy megfon to'ással öszszekeresgélt szavakat. De gondolatai szerte szó
ródnak,) térdei megreszketnek s összeverődő
fogai közt elvész a szó.
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Az ambi tuson Mártont meg Istvánt látja
egy pillanatra, de azok szét rebbennek, mint
puskalövésre a mezón futkosó foglyok.
Könyves szobájában régi karos székében
ül a prédikátor, Az asztal mellett papirosra ha
jolva ir a prédikálomé asszony. Felemelkednek,
de egy lépést se tesznek feléje.
— Eljöttem prédikátor uram, hogy szeren
csés hazatérése alkalmával köszöntsem !...
Hogy azután még erre a szóra sem sietnek
eléje s kezet sem nyújtanak feléje, bizonytala
nabbá válik a hangja.
— Tévedések valának köztünk!... De ami
elmúlt, legyen a m ú lté !... Én elfelejtem sérel
meimet prédikátor uram hasonlatosképen ne
hánytorgassa saját sérelm eit!...
A prédikátor inozdalutlanul ál!. Csak sápidt
aveát sötétíti indulatfelhö borulása.
— Szerencsés menekvése alkalmával akar
tam üdvözölni! — nyögi Korláii s egy fé! lé
pést előbbre lép.
— Az Ur oltalmába helyeztem életemet. —
mondja lassú hangon a prédikátor — Az ó
kegyelme volt szabadulásom! ...
Megint csend támad. A prédikátoráé az
ablakig hátrál, azután neki támaszkodik az ab
lakdeszkának. A prédikátor az asztalra nyug
tatja kezét s testét elórehajlitja. Mélyen fekvő
két szeme tüzes fáklyaként világit mély üregé
ben, azután egyszerre megindul a két tüzes
láng, belefuródik K orlát szemébe, onnan a lei
kébe s perzselve égeti, hogy* szinte felsikolt
fájdalmában. Arca a sápadtság fehér álarca alait
eltorzul, ajkai elfchérednek. Elhízott vonásai el
petyhüdnek, szeme a’att kék zacskóvá dagad a
szemalja, nyelve megvastagodik szájában. A
prédikátor pedig m ozdulatlanul áll és mereven
nézi.
— Hát eljöttem !... Gondoltam, hogy el
jö v ö k !... dadogja Korláti.
A prédikátor ajka még mindig némaságra
zárul.
Korláti egy lépési közeledik az aszta’hoz,
azután megáll. Tréfával akarja könnyíteni hely
zete kinosságát s lehető könnyedén odaveti:
— Talán le is ülhetek a hajlékában, prédi
kátor uram?
Rafanides elgondolkodva tekint maga elé,
azután nyugodt mozdulattal rámutat az asztal
melletti székre:
— Parancsoljon!... És ha még volna valami
kérdezni valója Nagy Ságodnak, úgy kérdezzen.
Én majd felelek. És ha volna kívánsága, úgy
mondja el. Én maid engedelmeskedem. Magyar
ember és házigazda vagyok tudom mivel tarto
zom annak ki házam küszöbét á'tallépi. Pihenő
helyet kér, ágyat bontatok. Kenyeret kér, éh
sége enyhítésére, asztalt terittetek De* önma
gámtól N a p Ságodnak egy korty vizet se nyúj
tok, p ih e n tre széket nem tétetek eléje, örven
dező szóval nem köszöntőm s marasztaló szó
val nem marasztalom. Ha pedig Nagyságodnak
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még ezek után is lenne kívánsága, úgy csak pa
rancsoljon és én engedelmeskedem. De paran
csolás nélkül ebben a házban semmire ne szá
m ítso n !...
, '
Szöges korbácsként sújt a prédikátor min
den szava a gőgös nagy* ur arcába, melyet a
harag hol pirosra, hol fehérre fest. Homlokán
feketére dagadnak az erek. Kezei ökölbe szo
rulnak.
>
«
— E z t... e z t... nekem m ondja?... kiáltja
fojtott hangon.
Rafanides mozdulatlanul áll.
— Nincs több m ondanivalóm !...
Korláti arcából az utolsó csepp vér is el
tűnik. Büszkesége széttépett, fcslett rongyként
hever lábainál. De hirtelen legyűri indulatát.
Eszébe jut, hogy neki józannak, nyugodtnak
kell lennie. Talán az életerő', talán mindenéről
van szó. Könyörgésre fordítja szavát:
- - Isten szolgáját keresem kegyelmedben!
Prédikátor uram, ismerjen kegyelm et!...
A prédikátor megrázza ősz fejéi s szivére
teszi kezét.
— Isten látja lelke met, a boss/uállást nem
ismerem. Más az. aki igazán itél!
— Zselléreim felégetik m ajorjaim at... El
rabolják marháimat! ...
A prédikátor a kezével int.
— Kiüldöznek falum ból!... Életemre tör
nek!. ..
Mindenkit sajái gonoszságával ver az Is
te n !... feleli tompa hangon Rafanides.
Ar.'ai an vagyok a kegyelmed dolgában!
___ kiáltja Korláíi s könyörögve emeli a pré
dikátor felé kezét.
—- Még egyet mondok, azután több szavam
nincsen! Szivemből megbocsátom Nagyságod
nak ellenein való vétkeit. Megbocsátom azt.
hogy hitvány rágalommal becsületembe gázolt,
hogy hamis tanúbizonyságot tett ellenem! Hogy
prédikátori állásomból kivetni próbálkozott,
hogy életem ellen tört! Mindent megbocsátok!
De azt, hogy undokságos hűtlenséggel megrug
dosta drága annyszen tégy házunkat, hogy hit
vány Judáspénzért inegiagadta ősei vallását,
hogy el akarta veszíteni az Ur eme kisded gyü
lekezetét, azt soha soha meg nem bocsátom!...
Ezért a lelkem mélyéből megvet m. megyeiem!
Mint számadásra szólító biró áll a prédi
kátor Korláti Ferenc előtt. Alakja kiegyenese
dik, szemei a harag sz kráit szórják, hangja az
Ítélet harsonájaként harsog. Korláti pedig, mint
ha rettenetes ólomsulyu teher nyomná vállait,
lassanként Összecsukok. Azuíán még egy riadt
tekintetet vet a prédikátorra s szótlanul meg
fordul. Mögötte becsapódik az ajtó.
Istennek Ígéretei nem arra valók, hogy
restségünket ladik módjára ringassák; a magunk
evezőivel kell őket a part felé vinnünk.
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Imádság,

Horváth Sándor emlékezete.

a gályarab p *pok emlékünnepére.

Március hó 6-án temettük el Szerencsen
Horváth Sándort, a miskolci evang. gimnázium
egykori tanárát és igazgatóját 82 éves korában.
A megbo dogultnak élete, tanári működése egy
beforró t a miskolci evang. gimnázium sorsával
s annak utolsó trag kus felvonásával, ami ma
is fájóan égető első sebe a miskolci egyház tes
tének; a boldogüt tanári működése idején Miskolcnaik más két gimnáziuma szintén csonka volt,
ma három főgimnáziuma van egyéb kiváló
tanintézetekkel, a mienk azonban meg zünt, ezt
a boldogult minden próféciája nem tudta meg
akadályozni, hiába harcolt a hishitüség ellen.
Nagy múltú szép emlékű gimnáziumunk kedves
és keresett gyűjtőhelye volt a felvidék növen
dékeinek (Gömör, Liptó, Árva, Turóc, Zólyom,
Hont), akiket ideküldöttek szüleik ezen szín
tiszta magyar városba zengzetes nyelvünket
megtanulni s a magyar szellemet belehelni s eb
ben Horváth Sándor, mini a magyar nyelv és
történelem tanára páratlan mester, hazafias
próféta volt. 1868-ban választatott meg rendes
tanárnak, 1879-től a gimnázium megszűnéséig
annak igazgatója. Tanári hivatása mellett, mint
felszentelt lelkész teljesített kisegitő szolgálatot
a lelkész mellett. Miskolcról talán már kevesen
emlékeznek reája, bizonyára hálásan itten la
kozó tanítványai. A gimnázium megszűnésével
az egyház áldott emlékű elnöksége — Zdenka,
Radványi — gondoskodok elhelyezéséről, a Mis
kolci Tákarékegyiet, majd az ennek örökébe
lépett a közgazdasági érdeket a szoeiá ís érzék
kel mindég összeegyeztető, régi, jóhirü Mis
kolci Takarékpénztár szerencsi fók ánál ta’ált
alkalmazást, — megvált a katedrától és szó
széktől, helyet fog1alt a pénzkezelés pubMkánus
asztalánál, betöltötte ezen tisztét is tisztesen,
becsületesen, megbecsülve megbízóitól, tiszte
letben maradva a közönség részéről.
Családot nem alapilőtt, de a bib’iai József
módjára gondviselője lett elaggott édes atyjá
nak, nővérének s a sors á tál zátonyra került
testvére gyermekeinek. Ezek körében Horváth
Sándor a kü’sőleghlátszólag kemény fejű, ko
moly lelkületű, egyenes, szigorú jellemű férfiú,
lágyszívű szülét istápoló gyermeknek, gyöngéd
testvérnek bizonyult, migllen szeretteit mind
mind elkísérte...
Midőn igy magára maradt s a Mi kolci Ta
karékpénztár által nyugdiijaztatott, m'nt remete
élt szerencsi magányában múlt ának és emlé
keinek, ekkor megint fordu’aí ál’ott be életében.
Szerencsen megindult az egyházi élet v'sszatért tehát e ső szerelméhez az egyházhoz s bol
dog volt, hogy most már minden idejét érdek
lődését az egyház szervezésének szentelhette.
Temetéséi Szerencs egész in t e lli g e n s közön
ségének s a tályai egyház nagy küldött ég n k
részvété me k it Nemes Károly hegyajai főes
peres, a boldogultnak a miskolci evang. gím-

Dicsérjük szent neved, teremtő Istenünk,
Minden jó adományt Neked köszönhetünk,
Te adtad éltünket, testünket, lelkünket,
Te néked háláljuk napi kenyerünket,
Jóságod alkotja a családi kertet,
Hol boldogan élnek szülő' és a gyermek,
Csendes éjszakában Te adsz édes álmot,
Kezünknek, elménknek munkáját megáldod.
Ami minden földi vagyonnál többet ér,
Téged magasztalunk drága szent hitünkért,
Melyet üdvözítőnk hozott le a földre,
Melynek igazsága megáll mindörökre,
Bár a bűn ostromol s a kisértő csábit,
Add, hogy hívek legyünk hitünkhöz halálig!
Ami szent hitünkért sokl köny és vér omlott,
Küzdő egyházunkra Te viseltél gondot,
Megsemmisült volna hosszas üldözésben,
EJhainvadoíí volna szenvedés tüzében,
Ha Te nem támasztasz bátor vértanukat,
Kik halálig védték dicső vallásunkat.
Hervadtak börtönben, gyötrődtek a gályán,
De hi vek maradtak vérpadon és mágyán.
Az üldözés elmúlt, egyházunk megmaradt,
Magasztaljuk, Atyánk, végeden irgalmad’,
A mikor a múltban sok volt az ellenség,
Megzendült a szavad és lön nagy csendesség,
Te meghallgatsz bennünk, ha Hozzád kiáltunk,
Te voltál, Te maradsz a mi erős várunk!
Áraszd ránk Lelkedet gondviselő Isten,
Erősödjünk folyton szeretett) en, hitben,
Hithősök nagyságát ne csak emlegessük,
De a buzgóságban példájuk’ kövessük.
Legyünk zöldelő ág az egyháznak fáján,
Áldozzunk örömmel a szentek o'tárán,
Ha hív a harangszó, menjünk a templomba,
Ne merüljünk hiiu gyönyörbe és gondba,
Jézus szent törvényéi töltsük be hűséggel,
Ha nehéz keresztünk, b iztass üdvösséggel,
Pártoljuk a szegényt, az özvegyet, árvát,
E bűnös világ ól ne várjuk a hálát.
Áldd meg csapiunkat, az egyházi, hazát,
Ha'lgasd m:g let pori magyarok sóhaját,
Elég 1J meg immár a dorgáló vesszőt,
Hazánk borús egén deríts szebb jövendőt,
Ha nehéz a kereszt, szükség, bánat aggaszt,
Igédből merítünk reménységet, vigaszt. Amen.
Szentantalíai Nagy Lajos.
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uáziumban két éven át tanártársa és Zenian Zol
tán tállyai lelkész végezte. A temetőn a papi
incgáldás után dr. Erőss János főorvos, egyház:
felügyelő búcsúzott meghatott szavakban elérzékenyülve a jó barától. Temetésén a miskolci
Takarékpém/tar Balogh igazgatóval é> Pollacsek Gyula fóti«? tvisel övei képvisel tett magát
s helyezett koszorút gyásza jeléül a koporsóra.
A kommunizmus bukása után. tavas/ elején,
hegyaljai egyházmegyénk Szerencsen tartotta
szervezkedő gyűlését, milyen öröme voli, hogy
az egyházak képviselőivel, régi ismerősökkel
talá'ko/haiott, a meginduló egyházi életről ér
tesülhetett, e sorok írójának megmutatta akkor
kezelt, tele voltak azok fagyási sebekkel, meg
magyarázta de, hogy* senki se hallja: az előző
.szigorú telet (öreg ember létére) fűtés nélkül
húzta át. Ráismertem Horváth Sándorra, aki a
panaszt, elégületlenséget, zúgolódást, követelódzést nem ismerte, holott ha szól. az egyház anya
bizonyára nyújtott vo'na segédkezet, de H or
váth nem szóli, jelleméhez tartozott, mindenki
nek szolgálni készségesen és senkinek terhére
nem lenni.
Ez volt Horváth Sándor, emlékezzék reá
vissza Miskolc, melvnek falai minekutána innéí
eltávozott, többé nem látták öt viszont.
Síremlékére, ha majd lesz Szerencsen, rá
lehet vésni szomorú kegyeletes emlékezetű:
fuit Ilion, fuimus T ro e s ...
—

Az oroszországi protestantizmus.
f í e f c j e z r s .)

A végrehajtó bizoitság hágai gyűlésén ja
vasolta, hqgy az 192f). év folyamán még leg
alább 50.000 dollár adassék a Lutheránus Bibliaintézeinek a tanulók és tanárok segélyezé
sére, Bjb ák és káték hes/er/ésére, s nyomorgó
családok további ámogatá-ára. A? oros or zági
lutheránus gyülekeze ek lelkészeitől és tagjai
tól érkező levelek a bátorság és remény feléle
déséről tanúskodnak. A nyugiteurópa és ame
rikai lutheránusok gyakorlati testvéri szeretető
s különösen a lenlngrádi theológ ai szeminárium
tényleges felá’litása bebizonyította nekik, hogy
Isten nem hagyta el őket, s ez uj sz vet és éle
tet adott az oroszországi evang. lutheránusok
nak, akik annyit szenvedtek.
Szovjetoroszország természeti kincsei mér
hetetlen nagyok. Gazdasági talpraáliása és né
pének anyagi felvirágzás \ c ak idő kérdése. A/
egymással szemben álló pol tikai, gazdasági és
vallási eszmények és elméletek belső erjedésé
ben és konfliktusában az emberiség jövendőjére
messze kiható kérdések kerülnek megoldásra.
Az evang. lutheránus egyház konzervatív és
pozitív bizonyság ételét .meg kell erősítenünk;
ezzel tartozunk a lisz‘a keresztyénség ügyének,
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Krisztus szolgálatának és országa fejlesztésének.
Ne vonjuk meg érdeklődésünket, imáinkat és
igyekezetünket az oroszországi protestantizmus
helyreállításának és megerősítésének munkájá
tói. Ez a protestantizmus jelenleg az evang.
lutheránus egyházban találja meg középpontját.
A vi'ág lutheránus egyházainak azon áldo
zatkész szeretetéből, amellyel önként siettek se
gítségére az európai országokban nyomorral
sujtoit hitsorsosa knak, született meg a Luthe
ránus Világkonvent és annak végrehajtó bizott
sága. Ez a bizotlság a közös hit a'apján azért
alakíttatott meg, hogy szolgálja a világ luthe
ránus egyházainak egyetemes érdekei:, amint
azt az alkalmak magukkal hozzák A bizottság
működésének első gyakorlati eredménye az volt
hogy a lutheránus segélyakciófka
összhangba
hozta egymással és lehetővé tette a segélyezés
legeredményesebb megszervezését a duplikálódás elkerülésével. A bizotiság egyúttal megszerzi
a pontos infonnációka a szerencsétlenség által
sujtoit hittestvérek helyzetéről. A bizottság ut
ján a könvöradománvok eljutnak oda, ahol
azokra igazán s a legnagyobb szükség van Ta
valy novemberben Hágában tariott ülésén az
oroszországi lutheránus egyház íámogaásán kí
vül egyhangúlag e’fogadta a végrehajtó bzottság a/t a javaslatot is, hogy a szűk-éghez és
a lehetőséghez képest erkölcs: és anyagi segélvben részes*ttessenek a / észt és litván lutheránus
egyházak, továbbá azon hittestvéreink, akik
mint vallási minoritások küzdenek fennmaradá
sukért olyan országokban, mini Lengyelország,
Litvánia, Csehsz'ovákia, Ausztria, Jugoszlávia,
Román a, Bu’gária, Olaszország és Franciaor
szág (Magyarország nincs említve. Szerk.)
örömmel teszünk bizonyságoí arról, hogy
Svájc, Nagv-Brittania, é? más európai országok
református profé-tánsai nagylelkűen segélyez
ték hittestvéreiket Európában és ázsiai Orosz
országban. Néhány amerikai protestáns fele
kezet, amelyeknek missziói vagv felekezeti ér
dekeltségük vo'i Európában, szin’én nagylel
kűen áldoztak segélyezésekre és munkájuk kiterjesztésére. boldogult dr. Goo.l 1. I. vezetése
alatt az amerikai református egvház támogatta
szórványosan a/ európii ref. egyházakat és azok
nak külmiss/iói intézményé t Hasonlóképen az
északamerikai prezbrteránus egvház dr. Brown
A. J. hatása alatt segélyezte a romárnál és ma
gyarországi reformátusokat és adott a kü'miszszió céljaira is. Lehel, hogy az amer kai refor
mátus cgvhá/ak segch ez ;se, a belgiumi és fran
ciaországi akciótól cllekmtve, azért olyan kisarányu. mer! a világháború után az amerikai
re fo rm á lo k pol'lkai ellenszenvvel viseltelek
a középeurór>a: á'lamok iránt. A National Lu
theran Counci’ban k''pvise't egyháó íz ü le te k 
nek is meg kellett küzdcniök ha-on’ó természetű
imhézs g kkel, amikor a lutheránus akciói meg
szerveznék. Szerencsére, a reformáius egyházak
pszichológiája örvendetes átalakuláson megy
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keresztül, miként azt a Protestáns Egyházak Se
gélyezésére alakult Központi Irodának Zürich
ben való felállítása bizonyítja.
Morehead J. A.

Hardeland Ottó.
Lesújtó gyászhiri hozott a posta Hamburg
ból. Meghalt Hardeland Oltó, nyuga'mázott leikész, a hamburgi Kivándorló Misszió igazga
tója. Neve e lap olvasóinak köréből talán csak
nagyon kevesek előtt ismert. Méltó azonban
arra, hogy nevét mindnyájan megjegyezzük és
emlékét kegyelettel őrizzük. Nálánál jobb ba
rátja kevés volt a külföldön a magyarságnak és
a magyar lu the rámának. És kevés az a külfö’di,
akinek oly bőséges alkalma lett volna mint neki.
a szenvedő magyarok iránti rokonérzését kife
jezésre juttatni.
A hamburgi kikötőn keresztül sok, hazájá
ban hontalanná lett magyar veszi útját az Új
világ felé, hogy a régi, elveszett helyett magá
nak ott uj hazát keressen. Ha nincsen szive
egyetlen világvárosnak sem, mennyivel szívte
lenebb mindeniknél egy tengeri kikötővárosi
Összeverődik otí ország-világ söpredéke, hogy
a szegény, szerencsétlen kivándorlók zsebéből
kilopja az utolsó fillért és kezéből kicsavarja az
utolsó falatot. Hogy megmételyezze, meg rontsa
a lelkűket és ne hagyjon mást számukra, csak
az elkeseredést.
A hamburgi kikötő ősz papja védelmébe
vette szegény magyarokat. Nem ismerte a nyel
vüket. De szelíd tekintete nemes szivének egész
szeretetét feléjük sugározta. Megértették a be
szédjét. Eljárt érdekükben a hajóstársaságokés a hatóságoknál, megvédte anyagi érdekeiket
és lelkipásztori gondozásba vette a lelkűket.
Mennyi áldás szállhatott ősz fejére a kivándorló
magyarok szivéből!
Még több jót tehetett azokkal akik a nyel
vét is megértették. Lesték is ajkáról a szót!
Mikor a kivándor ócsarnokok kis templomában,
vagy a kivándorlószállók egy-egy szobájában
hosszú, fekete talárban, bibliával a kezében pré
dikált. hófehér szakáll-keretezte arcával s meg
győző erejű szavaival úgy hatott, mint egy igazi
próféta. E sorok írójára azt a benyomást tette,
mintha a vén Európa intézte volna utolsó in
telmeit távozó gyermekeihez, mielőtt áldáskivánságaival elbocsátotta őket kebeléről az Újvilág
felé vezető útra.
A régi ároni papi nemzetség utolsó sar
jainak egyike volt ő. A hivőlelkü, képzeítelméjü,
melegszívű, jgazi pap és lelkipásztor. Fiatalos
erővel végezte hivatásának minden tisztét. Ha
egy kivándorló érkezésének az idejéről tudo
mást szerzett, lett légyen az késő éjszaka avagy
kora hajnali órán, mindég személyesen ment
ki elé az állomásra és vette oltalmába. Minden
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kor mindenre volt ideje. Történt egy alkalom
mal, hogy egy fárasztó nap munkája után sie
tett haza a lakására néhány órát pihenni, mert
éjszaka már ismét a pályaudvarra kellett men
nie kivándorlókat fogadni. Összetalálkozott az
utcán két síró leánykával, akik elvesztették a
hazafelé vezető utat. Nem elégedett meg azzal,
hogy arra a villamosra ültette őket, amely a
város másik végén, épp a házuk előtt, állt meg,
hanqm maga is velük ment, hogy átadja az ijedt
leánykákat bizonnyal aggódó szüleiknek. Egy
eset csak az életéből, de jellemző az egész éle
tére. Görnyedt testű aggastyán benyomását tevő
73 éves öregember volt, de a lelke erős, mint
egy ifjúé. S ez a lelki erő emberfeletti munkára
képesítette a gyenge testet is.
Papja volt ő nemcsak a gondjaira bízott ki
vándorló gyülekezetnek, de a családjának is. A
kinek alkalma nyílott meleg családi otthonában
egy-egy estéi eltölteni, sohasem fogja elfelej
teni azokat, a benyomásokat, amelyeket ott
nyert. Vacsora után háziistentiszteletet tartott,
rövid bibliamagyarázatíal zárva be a napot,
maga olvasván fel azt az »Élet kenyere« címet
viselő könyvéből, amely értékes irodalmi művei
között tán a legértékesebb s családjának ajánlva.
Amilyen az élete volt, olyan volt a halála is.
Harmonikus. Hitvese és gyermekei vélték kö
rül a haldokló betegágyát és kedves egyházi
énekeit énekelték. Azoknak hangja mellett szállt
eil a megfáradt íesitből a lélek, el, fel, oda, ahová
a buzgóság szárnyain oly sokszor felemelkedett
akkor is, amikor még földi sátorházába volt be
zárva.
»Az igaznak emlékezete áldott«.

Olvasóinkhoz!
Egy éve rrár, hogy a Luthe r-Szövetség tu
lajdonát képező Evangélikusok Lapjának szer
kesztését és kiadását elvállaltuk, A munka, amit
ezzel végeztünk, a megjelent 52 számból megitélhető. Megítélheti a nagyközönség azt is,
hogy érdemes-e eg vetem es egyházunk egyetlen
ilyen irányú lapját fenntartani, vagy nem? Saj
nos azonban, hogy arra a kérdésre is feleletet
kell keresnünk, lehetséges-e továbbra is fenn
tartani a lapot?! — A feleletet erre olvasóinktól
s azoktól várjuk, akik 1925. évb n járatták, elfo
gadják a lapot, de előfizetési öiiukkal még hát
ralékban vannak. Hogy súlyos nvomdat kiadá
sainkat fedezhessük, kérjük, szíveskedjenek hát
ralékaikat letöri eszteni s egyben a f. évi előfi
zetést is a mellékelt csekklapon megújítani.
Tisztelettel

Hz .Evangélikusok Lapja
szerkesztősége és kiadóhivatala.
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Házi-istentiszteletek.
Ma nem azokról lesz itt szó, amelyeket min
den evangél kns hajlékban mindennap illenék
megtartani, amelyeknek hivatásos papja a csa
ládfő.
Egy pestkörnyéki lelkész methódusát sze
retnek figy elembe ajánlani. Nemrég kezdte meg
eziráuyU munkáját, de az eredmény máris sz«.mmelláíhaió. Lássuk csak, hogyan is jár el.
A hétnek két megha'ározott napján az esti
órákban háziistentiszteleteket tart híveinek a
házánál. Majd ezen, majd meg azon a pontján
a községnek, annál, aki éppen arra az alkalomra
ily célból meghívja. Meghívásban pedig nincs
hiány. Le van fog alva félesztendőre előre min
den alkalom. Kíséretében mindig a papné és a
presbitérium. Van olyan ház, hol nemcsak az
egész lakás, de még az udvar is megtelik em
berekkel. És lesik az evangélium prédikálását.
Ez a gondolatlavina erejével viszi magával az
embereket. Ha igy megy tovább, a vége már
az lesz, hogy az udvaron kell prédikálnia a lel
késznek. Ezen az eredményen kivü! vannak m á
sok is. Nyomok, amelyeket a háziistentisztelet
maga után hagy. Benn a családban. Elnémul a
káromkodás, elhallgat a civódás, lakást vesz a
szeretet abban a hajlékban, amely templommá
magasztosult. És a rendes házii tentisztelct ma
gától is meghonosu! benne. Nyomoi hagy' az
áttérési anyakönyvben is, 500 a protestáns,
7000 a róm. kathuHkits lélck abban a kö/ség1ben. Lapozz az anyakönyvben. Kitérői egyet
sem találsz, beiérót pedig a lelkész ott műkö
désének rövid ideje a’att is máris 40-et. Csodá
lod-e, hogy nincs szektárius a faluban egy sem?
Azt mondják; a példa hat. Vajha hatna ez a
példa is. Sok-sok kérdés kapcsolódnék ki egyszer
és mindenkorra azok közül az életünkből, am e
lyek ma állandó gondjaink, aggódásaink sorából
valók.

H Í R E K .
Báró Radvánszky A lbert egyetemes fel
ügyelő, aki három helet Olaszországban töltött,
f. hó 18-án visszaérkezett Budapestre. Utjának
közvetlen célja üdülés volt. De ezt az alkalmat
felhasználta egyuItal arra is, hogy meglátogassa
dr. Schubert római evangélikus lelkészt és részt
vegyen a római evangélikus templomban egy'
istenlisztéléién. Megtekintette a katakombá
kat is.
Kapi Béla püspöknek »Az Ur oltalmá
ban« cimü történelmi elbeszélése a »Harangszó Könyvtára^ kiadásában most hagyta el a saj
tót. A 102 oldalnyi terjedelmű elbeszélés ára
34 ezer korona. Megrendelhető a Harangszó
kiadóhivatalától, Szcntgotthárd, Vasmegye. Az
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elbeszélésből mai számunkban hozunk egy rész
letet, amely bizonyítja annak magas irodalmi
színvonalát és művészi értékét Legmelegebben
ajánljuk a püspök szépirodalmi művét olvasóink
nak.
G yászhir. Kárpáti János a gyóni evang.
egyház buzgó tanítójának neje váratlanul el
hunyt, vele a gondoskodó, sok küzdelmen át
ment anya száll 42 éves korban sírba. Beieg
férjének, két árvájának valamint súlyosan beteg
any jának könnyei és a/ egész község részvéte
kiséri utolsó útjára.
Debrecen. Farkas Győző, a debreceni gyü
lekezet lelkésze kiadta az egyházközség 1923.
évi jelentését. Léleks/ám körülbelül 18U0, akik
nek legnagyobb része Nyíregyházáról és a Szepességböl származott Debrecenbe. Tiszta evan
gélikus házaspár csak 32 van. Vegyes házassá
gokból született 140 olyan iskolaköteles gyermek
van, akik nem egyházunknak tagjai! Érdekes,
hogy kiváló vendégszónokok mellett a debre
ceni református lelkészek is hirdették »a viszo
nosság alapján« 4 templomban az Igét. Jel
lemző az is, hogy a Jelentésnek tiltakoznia kell
a Debrecenben úgy látszik meglevő vasárnapi
vásárok ellen. A pezsgő gyülekezeti élei ismer
tetéséül idejegyzem, hogy a lelkész rendszere
sen látogatja híveit, van Biblia-óra, speciális
munkásisten tisztelet. A karácsonyi ünnepek al
kalmával 29 családot élelemmel, iskolásgyerme
keket ruhával, cipővel láitak el. A gyülekezet
nek három tanitós népiskolája van. Igen csekély
a születések száma: 23 gyermek. Az Úrvacso
rával élt 613 egyháztag. A városban 24 olyan
házasság köttetett, ahol egyik fél evang. volt;
ezek közül 11 pár esküdött az ev. templomban.
Tiszta evang. házasság csak 1 volt. A Női Fil
lér Egyesület évi teaestélye 30 millió koronát
jövedelmezett különböző egyházi célokra. Az
adományok évi végösszege 196 millió korona.
C sorna. Ebben a virágzó dunántu'i város
ban f. hó 7-én megalakult a fiókegyház, evangé
likus és református egy ház tagokból. Az első
istentisztelet f. hó 28-án lesz a csornai áll. pol
gári iskola egyik tantermében. A farádi anya
egyházközséghez tartozó fiókgyülekezet felügye
lője dr. Szánthó Gyula járásbiró, pénztárosa
Payr Gusztáv.
C inkota. A cinkotai evang. földmives if
júság köre a tél folyamán igen szépen sikerült
műkedvelő előadást rendezett, melynek jövedel
méből tiz millió korona értékű harmóniumot sze
reztek be. Legközelebbi vallásos estélyük husvét utáni vasárnapon lesz, mely alkalommal dr.
Kirchknopf Gusztáv tart felolvasást; Chugy k
Pál pedig énekel. — A nagytarcsai leánygyüle
kezetben is nagyon kedves munkái végez az
ifjúság. A téli estéken egyházi énekeket gya
koroltak és két hetenként a hívek rendkivü'i
érdeklődése mellett vallásos estélyeket tartót-
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lak. — |A rákosszentmihályi fiókegyház asszonyai
műsoros estély keretében gyűjtötték össze Rá
kosszentmihály társadalmát. Az estély 9,600.000
koronát jövedelmezett a templom építési alap ja
vára; oly siker, mely bármely anyagyülekezet
nek dicséretére válnék.
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Evangélikus hittestvéreink figyelmét felhívlak
Paulik Janus konfirmációs emlékkönyvére,

amely az evangélikus serdülő ifjak és hajadonok számára a legszebb és legmaradandóbb
Salgótarjánban minden böjti vasárnap d. konfirmációi ajándék marad.
u. tartott böjti előadások során február hó 28-án
A könyv szerzőjét az a főelv vezérelte, hogy
Farkas Győző debreceni lelkész tartott hatalmas olyan könyvet adjon a konfirmált ifjúság ke
előadást a szép számmal egybegyült közönség zébe, amelyben többször felcsengjen a konfir
előtt, amelynek során a Nyugat tanítása cim mációi ünnepies hangja, megerősítést nyerjen
alatt mély gondolatokkal fejtegette a Nyugaton általa szivében az evangélikus öntudat s azon
erősen fejlett nacionalizmus példáját. A nagy kívül az ifjúi s z í v vallás erkölcsi tekintetben több
figyelemmel hallgatott előadás keretében Va- felől épitőleg érintessék, hogy igaz emlékkönyv
dászy Bertalan orgonaszólója, Kravanszky Zol későbbi éveiben is hasznos útmutatója, tanács
tán és Szkladányi hegedüdueitja, Fridrich Anna, adója lehessen.
Tuba Ilonka szavallata és dr, Csengődy L. lel
A rendkívül gazdag tartalommal biró könyv
kész kezdő és záróimája mélyítette az áhítatot. 316 oldalra terjedé s békebeli papíron Ízléses
Halálozás. Moór Gyula lelkész és főespe félvászonkötésben 84 ezer korona, egész vászon
kötésben 100 ezer koronáért kapható. Postares életének 71 -ük, lelkészi működésének 46 i k költség 4000 korona. Megrendelhető a Luther
évében Brassóban.
Társaság könyvkereskedésében Budapesten, VII.
Orosháza. Az orosházi evang. Nőegylet f. Szenkirály-utca 51. sz.
Ugyanott minden evangélikus ima és éne
hó 14-én tartotta böjti második ünnepélyét. Az
keskönyv
kapható, falimondások és konfirmá
ünnepély programmja a következő volt: Szász
ciói
emléklapok
nagy választékban.
Károly: Könyvek könyve c. költeményét sza
Kérjen Bibliákról árjegyzéket!
valta hat leány. Dr. Rell Lajos békéscsabai fő1 -3
gimn. igazgató előadást tartott »A női szív« cí
11«m IHIIM'HM
— — — —
men; a női erények kimagasló képviselőit a tör
ténelemből vett nagy alakokban állította köve
Kedvezményes fogorvoslás
tendő példányképül a magyar nők elé. A női
énekkar Cavatina Bellini Normájából énekelt. lapunk olvasóinak: Denf. FenyvessI Menyhért intézetében,
Végh László igen nagy hatást ért el »Kis hú Bpest, IX., Ráday-u. 5, Tel. József 111—48. Rendelés
gomnak mesélek« és »Nagy koronázás« cimü sa 9-től este 6-ig. Fogak, fogsorok, aranykoronák és hidak
nélkül is. Fog- és gyökérhuzás, fogtömés
ját költeményeinek elszavalásával. Azután két szájpadlás
(plombálás) teljesen fájdalom nélkül. Minden a fogélőkép: »Hit, remény, szeretet« és »Éli megáldja orvoslás körébe eső műveletekért 10 évi Írásbeli jót
Sámuelt« kerüli nagjy sikerrel bemutatásra. In- állást vállalok. Vidékiek soronkivü) fogadtatnak, 48
cze Ilona tanárnő művészi érzéke újra nagy órán belül elkészíttetnek. Tekintettel a súlyos gazda
helyzetre, mindenféle fogászati műveleteket, a
gyönyörűséget szerzett a nagy számban megje^ sági
Magyar Fogorvosok Egyesülete hivatalos áraival szem
lent közönségnek. Az előkészítés munkáját új
ben, 50%-kal olcsóbban vállalom.
ból Kovács Andorné alelnök és Domaniczky Irén
leány egyleti elnök végezték. Az énekkart Fab- □
riczi Pál tanító vezette. A bibliai képekhez ma □
□
gyarázatot Kovács Andor esperes adott. A leg □
közelebbi vallásos ünnepély f. hó 28-án lesz. □

Konfirmációi Emléklap

F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Ki volna hajlandó örökbe fogadni egy 6
éves, vagy egy nyolc éves evangélikus leány
kát? Atyjuk egy szerencsétlenségnek lett évek
kel ezelőtt áldozata. Anyjuk munkaképtelen. Alig
él soká. A kis leányok a pusztulás veszedel
mének vannak kitéve. Nagyon kedves mindakettő. Érdeklődők forduljanak Kuthy Dezső
egyetemes főtitkárhoz (Budapest, VIII., Szent
királyi-utca 51,, I. 5.) vagy e lap szerkesztőjé
hez.

□ Három színnyomás, a Hornyánszky-műintézet
□
□ nyomása. Ára 2000 K. (Mutatványt ingyen küldök)

□
□
□
□
□

DR. R tF F A Y SÁNDOR *

Evans. Konfirmandusok Kátéja

Ára 8000 korona
□ Hetedik bővített kiadás.
□
□ Szfelile András: Ivaiigyélioeii Keresztyén Vallástan
□
□ A konfirmációi oktatás számára. Ára 10000 kor.
□
□
□
,
.
,
,

Kőkai Lajos köuyvkereskedése §

B B udapest, IV., Kamerm ayer Károly-u. 3,

□ Fenti kátékból bevezetés céljából mutatvány□
példányt szívesen küldök.
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Krisztus a mi életünk.
Krisztus halála és ír 1tám adása: az életnek
a sötét völgybe hanyatlása és az örök fény koszonazta ormokra szárnyalása a fizikai és szel
lemi életnek örök ritmusa. A modem európai
létek egyik nagy’ reprezentánsa, Ooethe szerint
minden csak hasonlat. A lényeg a hasonlatnak
burkában van elrejtve. Nagypénteket és hús vé
tót is be lehet sorozni azon történések közé,
amelyek par excellence példái és hasonlatai az
élet lényegének. Ilyen értelemben is hirdeti Pál
apostol Krisztus halá'át és feltámadását, s ilyen
értelemben felhasználják a művészetek s az ige
hirdetés is.
M eghaltatok, és a ti éltetek el vau rejtve
együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor Krisztus,
a mi életűnk megjelen, akkor majd ti is, ö vele
együtt, megjelentek dicsőségben.«
A keresztyén ember élete el van rejtv e. Rej
tély. Burokba van takarva. Lényegét, mivoltát,
szere t etériek sugárzását, hitének hatalmát, remé
nyének fundamentomát, alázatosságának dicső
ségét, szolgálatának királyi méltóságát, kristály
vizének forrását akkor pillantjuk majd meg, ha a
burok lepattan. Az erdőt akkor ismerjük meg,
m ikora rügyek a nap csókjára felnyílnak, a lom
bok között ma'darak dalolnak, s a patakok cso
bogva duruzsolják melódiáikat. Télen az erdő
el van rejtve.
Azonban Krisztus halála és feltámadása ha
sonlatnál több. A nagypénteki és húsvéti evangéliom nem csupán példázat. A passio és resurrec
tio misztériuma nincs megfejtve, ha rájöttünk
arra, hogy bennünk a teremtett világnak lélekzetvétele vált hallhatóvá. Mert Krisztus halálával
és feltámadásával uj energiákat vitt bele a világ
ősi életritmusába. Energiákat a halálba és ener
g iáiu l az életbe. Krisztus halála az a halál, am e
lyet addig nem ismert a világ. Az a halál, amely
ben minden hívőnek hasonlóvá kell lenni Urával
és a halál hasonlóságában egyesülnie kell Vele.

Az a szakadék ez, amelynek éjszakájába nem az
életerők teljes lerombolása és elhanyatlása, ha
nem az életerők legmagasabb fokú koncent
rációja által jutunk el. A halál itt nem elmúlás,
hanem tett, amely konzervá ja, meghatványozza
az életet. Viszont az élet, amelyet Krisztusban
élünk, nem az önfennta táii ösztönnek az eszes
ség, ravaszság és uralomvágy á tál az önösség
céltudatosságára emelt verekedése a verófénye»
helyekért, hanem az alázatosság, engedemesség,
hűség és szeretet fakó burkaiba takart életrügy,
amelyben a tavasz minden ere^c és nedve kering,
amelyben benne van a virág és a gyümölcs, de
jövőjének dicsősége még el van rejtve. Napját
várja. A m eP:z«t. * fényt, a simogató szellőt,
a harmatos éjjeleket, a csalogánydalt, a tavaszt
és a nyarat. Éltetek el van rejtve Istenben.
A sorrend megváltozott A zelőtt: élet és ha
lál. Azóta : halál és élet. Miért vá tozott meg a
sorrend ? Azért, mert Krisztus halá ában és fel
támadásában tökéletességre ju.ott, legmagasabb
fokra gerjesztetett egy másik életritmus is, ame
lyet a bűn vitt bele a világba. Krisztus halála
és feltámadása példázza a világmindenség élet
lüktetését regenerálja a világmindenség ener
giáit, de egyúttal napvilágra hozza az elrejtett
sötét titkot, a rothasztó betegségiét, a pusztító
fé rg e t: a bűnt. A törvények paragrafusaiba és
parancsolatok kategóriáiba kodifikált vétkeket,
kihágásokat és engedetlenségeket a maguk mi
voltában tárja elénk, mint a bűn átkos folyamá
nak örvénylő, de mindamellett még mindig csak
a felszínen fodrozódó hullámverését, amelynek
fodra és sodra alatt zugnak a mély és elrejtett
vészthozó vizek.
Az a Krisztus, aki feltámadásával napvilágra
hozta a romolhatatlanságot és örökéletet, nap
világra hozta a bűnnek átkát és kárhozatát is.
Halálában összecsapnak a bűnnek és a szentség
nek, a kárhozatnak és az üdvösségnek, az enyé
szetnek és örökkévalóságnak erői, s feltámadá
sában látjuk az ősi ellenség elbukását. Példázat-
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ként, amint azt a Krisztusban nem hivő is felis
merheti ; és valóságban, amint azt csak a hivő
tapasztalhatja meg, aki halálában és életben
egyesült Urával.
Nagypénteken a világ artériáiból minden vér
visszafolyt Istennek szivébe : sziklák megrepe
deztek, elsötétült az ég, s még az is, aki egy volt
az Atyával, igy kiáltott fe l: Miért hagytál el
engemet. Husvétkor a vérkeringés újból meg
indult, hatalmasabban, diadalmasabban Isten szi
véből a teremtett világ ereibe a feltámasztott
Krisztuson keresztül, akivel a hit kapcsol egybe.
Krisztus a mi életünk !

Vélemény a zsinati Javaslatról.
Az Evang. Tanáregyesület választmánya a
magyarországi ev. egyház iskoláiról szóló zsi
nati törvényjavaslat tekintetében mindenekelőtt
magáévá teszi a miskolci jogakadémia tanári ka
rának »kritikai megjegyzéseiből« a következő
ket:
1. Azon nézetének ád kifejezést, hogy fenti
zsinati javaslat — bár nem egy intézkedése
előre viszi az ev. tanügyet — tulságc
szerepet juttat a közigazgatásnak, t
nagy jelentőséget tulajdonit az egyír
_
felé rendelt testületi, valamint egyeszervek mihamar gépiessé váló működésének,
de kevés súlyt helyez az egyéniség szabad ér
vényesülésére, kevésre becsüli az egyéni fele
lősség és kezdeményezés előnyeit. A lelket, az
eszmét a gép — ha valahol, úgy a tanügyek
terén — sorvadásra Ítéli. Éppen a protestáns s
kivált az evangélikus iskolák (közép és felső
fokú) voltak azok, amelyek nem a szervezetnek
finom, aprólékos kiépítése; a protestáns tan
ügy volt az, amely nem az ellenőrzés és az
uniformizálódásra vezető gyámkodás fegyve
reivel, hanem a sajátos, hely és idő szerint
más-más értékeknek egyéniségnevelő kiváltá
sával az össztevékenységből folyó egészséges
fejlődő képességgel tűntek ki.
2. Az előbbi pontra való tekintettel, de nem
különben a vázolt fentebbi irányelvekre tekin
tettel is aggályos a 13—21. és 27. §§-okban
azon újítás, amely szerint a jelenleg is fenn
álló különböző fokú tanügyi bizottságok mellé
az egyházkerület, valamint az egyetem külön
tanfelügyelőket választ igen jelentékeny jog
körrel. E tanfelügyelők jogköre csorbítja az
egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek, nemkülönben az^ egyházkerületi felügyelőnek ható
sági jogkörét, miután nevezettek hatáskörének
számottevő részét kisajátítják. Az ellenőrzés
megfelelő és meghatározott formák közt való
gyakorlására a kar véleménye szerint, elegen
dőek az illetékes fenntartó szervek, illetve az
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egyházkerületi elnökség és az egyetemes egy
házi és iskolai felügyelő. Ezen alapelvet annál
is inkább osztja a választmány, mert a jelen
nehéz helyzetben nagy mérvű anyagi raegterheltetést is jelentene az ilyen külön adminisztráció.
A választmány mindenekelőtt felhívja az
egyesület elnökségének figyelmét arra, hogy
kisérjék figyelemmel és járjanak közben oly
irányban, hogy mindazon jogai a középiskolák
nak, melyek az 1893. évi zsinati törvények nem
iskolai részében történed tradíciók alapján biz
tosítva voltak, az egyes tanári karoknak ezen
túl is legalább a régi mértékben megmaradja
nak. Megjegyezvén tisztelettel azt, hogy ezek
a jogok egyenlők legyenek a középfokú fiú és
leányiskolákra, tanító és tanitónőképző intéze
tekre (mivel ezek is már ötévfolyammal bírnak)
valamint a »Veres Pálné leánynevelő intézetre«
nézve is.
így biztosítandó továbbra is az esperest és
esperességi felügyelőt választó jog (Zst. 98. §.)
minden oly fentebb nevezett iskola részére, mely
az esperesség területén fekszik; ugyanily elvek
szerint a püspököt és kerületi felügyelőt, vala
mint az egyet, egyházi és iskolai felügyelőt vá
lasztó jog. (Zst. 137—160.
Legyenek továbbra is tagjai a kerületi gyüV 07

ÜlívfA icl/rvlalr irraTítfa+ni éc fpltiolvplni

seire a x a n a ri K a r o s i — i r a g ja vamaxozva te
gyen kiküldhető.
Miután a zsinati képviseletre nézve a zsi
nati törvények a jelenlegi kerületi beosztás mel
lett úgy intézkednek, hogy az iskolák kerületen
ként 2—2 képviselőt küldenek, a jövőben ará
nyosabb lenne, ha minden ily középfokú iskola
1—1 képviselőt küldhetné.
Most, mikor annyira hangsúlyozzuk és el
várjuk a tanárok egyházi munkásságát, üdvös
volna a presbitériumról szóló részt úgy módo
sítani, (Zst. 59.), hogy annak ne csak az igaz
gató lenne hivatalból tagja, de két-két tagsági
hely biztosittassék minden középfokú iskola tan
testületének.
A választmány kéri a vezetőséget arra is,
hogy az egyházi törvénykezés különböző fóru
main (Zst. 335—337—339 §.) eddig biztosított
képviselete ugyanolyan mértékben a jövőben
is megtartassák.
»Az egyház iskolái« c. részben egyes §-okhoz a választmány a következő módosításokat
ajánlja:
6.
§. végén. »Nevelő és tanintézetek vég
leges megszüntetése az iskolafenntartó előter
jesztésére és felettes hatóságainak meghallga
tása után csakis egyetemes közgyűlési határo
zattal történhetik« helyett: Nevelő és taninté
zetek végleges megszüntetése az iskola fenn
tartó előterjesztésére és felettes hatóságainak
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meghallgatása után avagy a felettes hatóság
előterjesztésére és az iskola fenntartó meghall
gatása mellett csakis, egyetemes közgyűlési ha
tározattal történhetik.
A 17. §., mely az iskolai tanácsokról szól,
úgy lenne módosítandó, hogy a kar minden 6
tag után egy képviselőt küldhessen, másrészt
oly helyen, ahol közélelmezést nyújtó ahimneum, avagy intemátus van — annak vezető
tanára is tagja legyen az iskolai tanácsnak. Hi
vatalból legyen tagja az intézet pénztárosa is.
A 2 2 . §. az egyházmegyei tanügyi bizottságból
kihagyja a zsinati törvénnyel szemben az esperesség területén lévő középiskola igazgatóját
s annak egy tanárát, mely jogosultság vissza
állítandó a közös munka érdeKében, hiszen az
ily iskola növendékei elsősorban az ill. egy
házmegye iskoláiból kerülnek ki.
A 25. §. az egyházkerületi tanügyi bizott
ságból kihagyja minden középfokú iskola telügyelőjét ill. igazgatóját s csupán 1 választott
ról beszél. A régi viszony fenntartandó volna
továbbra is, sót lehetőség szerint a tanári ka
rok változó képviselete is kívánatos lenne.
A 28. §-ban megalkotott összetétele az egye
tem es tanügyi bizottságnak a középfokú isko
lák képviseletére elég sérelmes, mert számuk
nak és fontosságuknak arányában nem jutnak
képviselethez. Ezen azért könnyen lehetne segí
teni, mert hiszen v~’'* \ 'v **' rgyházkerületi
tanfelügyelóségek megszűnése.
A 39. §. utolsó szakasza az állam által kö
zépfokú iskolákhoz kinevezhető rendes tanárok
ról szól. Itt is felállítandó ez a kikötés, hogy
csak evang. vallásu nevezhető ki. Eredete az
állami jog másképeni értelmezésének az, hogy
az első ily szerződés tervezője Szász Károly
volt a rozsnyói ev. főgimnáziummal szemben,
ki ott 9 állás közül 4-et kötött ki, melyre álla
milag protestáns nevezhető ki.
A 43. §. kimondja, hogy »A tanerők díja
zása a megfelelő állású állami tanerők díjazá
sánál kisebb nem lehet«... Itt az »évi díjazás«
után beszúrandó lenne ez: — »tekintetbe véve
minden fizetés természetű járandóságot, meg
váltást, pótlékot és lakáspénzt is«.
A 76. §-ban az igazgató választásnál a ta
nári-kar ajánlási joga jobban volna kiemelendő,
másrészt az igazgatót az igazgató tanács csak
egy teljes hat évi ciklus után választhassa meg
véglegesnek, mi ne legyen az egyházkerületi
közgyűlés hozzájárulásához kötve.
A 85. §. utolsó szakaszában ez áll: »Fiúgimnáziumokhoz, reáliskolákhoz és reálgimná
ziumokhoz rendszerint csak férfiak alkalmazha
tók tanárokul«. A rendszerint szó, mely félre
értésre és félre magyarázásra adhat alkalmat,
törlendő lenne.
(Szívesen vesszük egyesek és tantestüle
tek hozzászólását.)
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flz Ur Jézus feltámadott!
Áldjuk áldva, összetett kezekkel,
A mai szép, drága, szent napot!
Velük érez még a kis virág is,
Velünk örvend még a kis madár is,
Mert e napnál nincsen nagyobb,
Értünk az Ur — feltámadott!
Boruljunk le áhitatos szívvel!
Legyünk tiszták, mint az angyalok!
Legyen fehér a fekete lélek,
Hisz’ enélkül oly borús az élet!
Mert e napnál nincsen nagyobb.
Értünk az Ur — feltámadott!
Feledjük el a múltak keservét!
Egymásnak szánt tenger b á n ato t!
Ellenségből legy en jó barát ma.
Hogy ne égjen gyülölségünk lángja!
Mert e napnál nincsen nagyobb,
Értünk az Ur — feltámadott!
Legyen béke mindenütt e földön!
Adjon e nap jóakaratot!
Nemes szivet és felemelt lelket
S hivatásunk méltóan betellett!
Mert e napnál nincsen nagyobb,
. Értünk az Ur — feltámadott!
Tartsuk is be mindörökre hiven,
Mit egymásnak szivünk fogadott!
S legyen sorsunk mostoha, kegyetlen.
Bizva-bizzunk Benne rendületlen!
Mert e napnál nincsen nagyobb,
Értünk az Ur — feltámadott!
Az ö lelke lebegjen fölöttünk,
Ki a sorstól csak ostort k ap o tt!
Ki e földön mindig egy volt, nem más,
A szenvedés s a néma megadás!
Ki értünk tűrt gyalázatot !
S dicsőséggel — feltámadott!
Olasz! Liszkay Miklós.
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Jegyzetek.
Hollandiában jelenleg még 4—5000 magyair
gyermek üdül. Ezeket lassanként hazaszállítják
újabb gyermekszállitmány többé nem megy Hob
landiába. Hollandia budapesti követének nyoma
tékosan hangsúlyozott kijelentése szerint afrankhamisitási ügynek a gyermekküldetési akció
megszüntetéséhez semmi köze sincs. A beszün
tetés oka egyszerűen az, hogy az akció öt évi
munkája és sok ezer magyar gyermek megvendégelése után már nem jelentkeznek kellő számú
nevelő szülők a hollandi társadalomból.
A legmelegebb hála és őszinte köszönet ki
fejezését nem hallgathatjuk el azon holland csa
ládok iránt, amelyek a vüágháboru gyülöletszitó
lélekmérgezése után a keresztyén felebaráti sze
retetnek a fajok és nyelvek korlátain tulemelkedő példáival mutatták meg a keresztyén inter
nacionalizmus erejét és példáját, serkentést ad
tak sok magyarnak a szeretetben munkás hit
gyakorlására. Áldja meg őket az Isten mindazon
jóért, amelyet cselekedtek a kicsinyekkel! Máté
25, 40.
Egy kérésünk azonban volna azokhoz, akik
magyar protestáns részről a hollandiai gyermeküdültetési akciót intéznék : Szíveskedjenek egy
házunk közvéleményét tá jé k o z tti a sajtó utján
erről az akcióról, annak méreteirő
nyéről. Úgy a hol’andiai protestáns
mind pedig a hazai protestáns tár:
tán igényt formá1h°tnak arra, he
nagyszerű keresztyén szerrt^tmunkának adatai
mindenki számára hozzáférhetők legyenek.
*

A világháború négy keserves és meg nem
bűnhődött gazságokkal teljes esztendejének
egyik eredménye: a párisi békekötések, méltó
magához a vi’ágháboruhoz igazságtalanságban,
kegyetlenségben és a féidéz^tt nyomorúságban.
A másik eredménve a vfá'díáboriinak a Népszö
vetség. Ez az intézmény Wilson agyában fogant
meg, az angoloknál talált lelkes fogadtatásra
és a megtépázott világrend sok nyomorultja fű
zött hozzá szén reményeket. A nemzetek közötti
jóakarat kialakulása, a nemzetközi szolidaritás
tudatának kifejlődése évekig váratott magára.
Locarno után mintha nagy világosság tűnt volna
fel ^azoknak, akik a sötétségben és a halál ár
nyékának völgyében ülnek. A cinikusok elnémul
tak, sőt maguk is lelkesedni kezdtek. A Népszö
vetség genfi tárgyalásai elé, úgy véltük, jogos
reményekkel tekinthetünk. De újólag bebizo
nyult, hogy »ha az Ur nem építi a házat, hiába
dolgoznak azon annak építői«. Európában a keresztyénség még mindig a politika és diplomácia
szolgá’ója, s a pohtikusokra és diplomatákra az
Ur még nem öntötte ki a lelkét. A Népszövetség
márciusi ülésezése Genfben újból nagy csalódást
hozott. Németország egész joggal ragaszkodott
ahhoz, hogy a locarnoi Ígéretet, a Népszövet

ségbe való felvételt a locarnoi konferencia ide
jén fennállott viszonyok szerint váltsák be.
Genfben ennek az Ígéretnek és jogos várakozás
nak teljesítését elgáncsolták azzal, hogy Német
országgal egyidejűleg Spanyolország, Lengyelország és Brazília felvételét is forszírozták. Ebbe
a németek, nagyon helyesen, nem mentek bete.
Bizonyára jobb lett volna, ha a locarnoi konfe
rencia nem lett volna. A Népszövetség presztízse
valószínűleg kiköszörülhetetlen csorbát szenve
dett. A Népszövetségbe belerakta immár petéit
ugyanaz a féreg, amely Európának életgyöke
reit rágja : a ravaszság, a fondorlat, a cselszövény, a hatalmi egyensúly elmélete, a titko
lódzó gonoszsággal párosult butaság és a népek
nyugalmának lelkiismeretlen fddulása, az em
beriség anyagi és szellemi javaival űzött ördögi
játék.

n papné hivatása.
Kedves Testvérnőim !
A »Papnék konferenciája«-hoz kívánnék egy
két gondolatot adni. Hogy milyen kedves, egy
házát igazán szerető Lélekből fakadt a felhívás,
azt már előző társnőim megírták. Azt is megír
ták, hogy sok megértéssel és meleg szeretettel
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ták el az előző számokat, melyekben a megtar
tandó papnék konferenciájáról szóló felhívások
voltak.
Kedves Testvérnőim !
Y A nyáron Palicsra utaztunk rokonainkhoz,
mind a féle szegény papi család Ifi. osztályban.
A mi fülkénkbe bejött többek között egy vák
utas. Útközben elmondta, hogy a vakok kon
gresszusán volt mint jugoszláviai kikü’dött. Ezt
azért írtam itt le, hogy rámutassak arra, misze
rint a vakok messze útról fel tadnak jönni egy
kongresszusra (1925. július első felében volt),
hát mi papnék, mi akik leíkészférjemk mellett
megértő szeretettel kell, hogy szolgá’juk egyhá
zunkat, híveinket, Hazánkat mi el tudnánk zár
kózni egy ilyen bennünket oly intenziven érdeklő
konferencia elől. Én azt hiszem m indannyin ott
leszünk.
Ha mindannyian nem is, de az egyetemes
gyűlésre kiküldöttek egész bizonyosan nem fe
lejtik otthon a papnékat. Díjmentes vasúti jegy
ről már most kellene interveniálni. Kérjük is
mély tisztelettel dr. Raffay Sándorné méhóságos
Asszonyt, hogy ezt a kérelmünket a nála meg
szokott kedvességgel karolja fel és járjon «I az
illetékes fórumoknál. (Minisztérium, Államvas
utak igazg. stb.)
A konferencia helyéül legalkalmasabbnak
gondolom az ÜHői-uti Luther-Otthon kápolná-

1936.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

it. A konferencia végeztével, — mely legalább
s 2 napig tartó legyen, — igen üdvös lesz a már
miitett vallásos délután, szeretet vendégséggel
igybekötve. Kimondhatatlan örömöt} érezne min
ien egyes résztvevő, ha ezen a vallásos délutálon a mi drága jó Diakonisszáink is részben
iének és a jóságos istennek dicsőítésére énekei
kének, mily kedves lesz az a mennyei társaság.
A konferencián, ha szívesen veszik, már itt
)ejelentem,hogy egy 1 0 perces előadást »a papné
i hivek között ( vagy a »papné a templomban
— amelyet számomra kijelölni szívesek lesznek,
— kész örömmel tartanám. Előadásomat meg
történt átélt eseményekből alkotnám.
A lap szerkesztője annakidején teljes címe
met közölni fogja.
Most pedig kívánok minden Testvémömnek, e lap minden olvasójának a Jó isten által
megáldott nagyon kellemes boldog húsvéti ün
nepeket. Legyen ez a lelkek igazi feltámadása !
1926. március 24-én
Hittestvéri szeretettel
a Krisztus Jézusban :
Papné.

A felébredt lelkiism eret.

keit a római katholikus egyháznak, ö volt a csa
ládban az utolsó protestáns. Temetni hívták a
lelkészt Szomorú kötelesség. Volt a házban es
küvő is, keresztelő is. Nem kellett az apák hitét
követő lelkész funkciója. De temetni elhívták.
És felhangzott a gyászház udvarán az evangé
lium. A prédikátor megállapította nyíltan, milyen
fájó kötelesség ez számára, mert az elhalt aggas
tyánnal itt a szent eklézsiát is temeti. Fogjátok
Bibliáját, dobjátok a sírba, hántoljátok cl vele,
nincs arra már itt szükség, nincs aki olvassa...«
és másnap reggel bekopogtat a paróchiára egy
szépszál legény, az elhunyt fia. »Tiszteletes ur,
nem dobtam a sírba apám Bibliáját! Szükség
van még rá a háznál ! Van, aki lapozgassa !
Kézbe veszem én ! Azt jöttem bejelenteni, hogy
visszatérek atyáim hitére !« — Felébredne sok
alvó lelkiismeret, csak legyen, aki felébressze.
Testvér, állj be te is ébresztőnek !
Aki munkájában serény, nem mindig válik
híressé; azonban a lelkiismeretesen fáradozó lé
lek legalább élvezi azt a boldogságot, amelyet
annak tudata szül, hogy munkával épenugy le
h rt az Urnák szolgálni, mint imádsággal, ének
léssel é* elmékoedérsel és hogv az Isten nevé
ben végzett munka el nem enyész.
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H Í R E K .
Az uj n eg y ed év k ezd etén az e lő fiz e 
tések m egújítását kéri a k iad óhivatal.
C sekklapot m ellék elü n k .
II.
Rákóczi Ferenc születésének 250-ik év
fordulóját (márc. 27.) országszerte megünnepel
ték.
A gályarabok szabadulásának emlékére
március 2 1 -én a dunántúli egyházkerület gyüle
kezeteiben ünnepélyeket rendeztek ; az oftertóriumokból befolyó jövedelem a gályarab lelké
szek emlékének megörökítésére fordittatik.
K rug Lajos kitüntetése. A Magyar Tu
dományos Akadémia március 16-án tartott nagy
gyűlésén egyhangú határozattal és első helyen
Krug Lajos igazgató-tanitót, a dunántúli egy
házkerületi és az. országos ev. tani tóegyesület
köztiszteletnek örvendő elnökét tüntette ki két
milliós jutalonidijának odaítélésével. Soha ér
demesebb tanférfiut ez a magas szellemi fórum
még nem díszített fel elismerésének babérágá
val és azért érthető az az osztatlan nagy öröm,
t •• \
■
act• , ....
entettet jó kívánságaikkal és ragaszkodásuknak
megható jeleivel. Krug Lajosnak elévülhetet
len érdemeit, nemzet- és egvházépitó áldásos
munkásságát egyházi hatósága is hálásan elis
meri és azért köszöntjük mi is szivünk egész
melegével.
Tokaji egyházközségünk gyásza. Mélyen
megindító az a veszteség, mely f. évi március
17-én érte tokaji kis egyházunkat. Ennek a nap
nak első órájában költözött el hosszabb beteg
ség után szép csendcien R o t h f u c h s Evang.
János, gyógyszerész tb. egyházfelügyelö, aki
több mint harminc esztendőn keresztül szolgálta
lelkes buzgósággal, teljes odaadással egyházközségének ügyet. Onnan temeték el, ahol olyan
szívesen tartózkodott : a templomból. A mádi
családi sírboltba kisérték. A fenti nap délelőttjén
hunyta le hosszú szenvedés után megtört sze
meit cserneki és tarkeöi D e s s c w f f y Géza
nvug. ezredes, kir. kamarás, a Johanista-rend
lovagja Tokaj fiókegyházának, a tolcsvainak
felügyelője. Csak négy esztendőt töltött el az
egyház szolgálatában, de e rövid idő alatt férfias
határozottsággal, egész szívvel szolgálta egyhá
zát. Jól esett látnunk a különböző fokozata egy
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házi gyűléseken és szívesen hallgattuk egyháza
szeretetétől áthatott egyenes, nyílt beszédét. —
Tolcsván temették el. — A gyászoló egyházköz
ség, amelyre túlságosan érzékeny a kevesek kö
zül ilyen vezéregyéniségek elvesztése, mindket
tőjük ravatalára koszorút helyezett. Az igazak
emlékezete áldott!
— A budapesti evangélikus egyetemi hall
gatók »Luther Otthon« internátusának ifjúsága
március 15-én benső ünnepséggel áldozott az
1848-as nagy idők nagy ifjúságának. Az ün
nepség a »Luther Otthon« dísztermében a Him
nusszal nyílt meg. Ezután Piri Lajos I. é. or
vostanhallgató és Teltsch László III. é. orvostanhallgató Papp-Váry Elemémé — Dohnányi
Ernő melodrámáját a »Nemzeti Imát« adták elő.
Piri Lajos igaz átérzésü, megrázó erejű szava
latának méltó keretet adott Teltsch László mű
vészi zongora kísérete. A nagyhatású szám után
Kulcsár Barna I. é. jog- és államtudomány kari
hallgató tartotta meg tartalmas, gondolatokban
gazdag, mélyre szántó és lendületes ünnepi be
szédét, mely mély nyomokat hagyott az ün
neplő közönség lelkületében. Kulcsár Barna
nagysikerű előadását Pásztory Gyula II. é. gé
pészmérnök-hallgató zongora száma követte.
Pásztory Gyula Liszt II. rapszódiáját interpre
tálta komoly és sokat Ígérő művészettel. Az
ünnepségről, mely a Szózattal ért véget azzal
a megnyugtató és felemelő érzéssel távoztunk,
hogy a Luther Otthon evangélikus ifjúság méltó
letéteményese és szellemi örököse a 48-as ifjú
ságnak.
Gyászhir. Slajkó István, a szarvasi gyüle
kezet tanítója, március 21-én, 38 éves korában
elhalálozott.
A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség vi
déki kirándulásai során március 21-én Szarvasra
jutott el, ahol a polgári leányiskola tornatermé
ben műsoros estélyt rendezett. Közének után
ifjú Paraszkay Gyula az E. L. Sz. elnöke meg
nyitó beszédet mondott. Dr. Weiss Tivadar irre
denta dalokat adott elő saját hegedükisérétével
és Végvári-verseket szavalt. Dózsa Aranka Vö
rösmarty : Szép Ilonka c. költeményét adta elő
az Erney József-féle zongorakisérettei. Paulovits
Tibor Raff : Impromtu Valse és Liszt: Sonate
(H-moll) műveket zongorázta. Pöschl Margit
operaáriákat énekelt. Végezetül Tátrai Károly
szegedi h.-lelkész bibliát magyarázott. A termet
teljesen betöltő közönség a Himnusz hangjai
mellett oszlott szét.

1926.

A Prot. Irodalmi Társaság rádió-estje.
A Prot. Irodalmi Társaság március 29-én rádió
estét rendezett. Dr. Ravasz László püspök Leo
nardo da Vinci »Utolsó vacsora« c. világhírű
festményének megragadó ismertetése után be
szélt Jézusnak a hívők szivében élő képéről,
amely egyetlen halhatatlan kép a haldokló képek
között. Vargha Gyula, a Kisfaludy Társaság
tagja költeményeiből olvasott f e l : Későn szüle
tett dalok, Késő találkozás, Régi szüretek, Az
Alföld széléről. Egy vonós négyes nagyon szé
pen játszotta el Beethoven Opus 18 c. zenemű
vét. Szabó Margit protestáns költők (Lampérth
Géza, Szabolcska Mihály, Áprily Lajos, Szilágyi
Dezső) verseiből szavalt. Az est igen jól sike
rült. Bécs közelségének ellenére Lébényben is
teljesen érthető és élvezetes volt. Örvendetes
dolog, hogy a Prot. írod. Társaság a rádiót is
felhasználja nemes céljainak megvalósiíására.
Salgótarjánban böjt I. vasárnapján este
öt órakor böjti estélyre jöttek össze az evan
gélikusok, amikor közének után Simkó Irén
szavalt, majd Röder Alfréd orgonaszólója után
és egy hármas énektrió után dr. Csengődy La
jos tartott előadást a baglyasi bányaszerencsét
lenség metafizikájáról, aztán Sajgal Olga sza
valata és Vertich Antal és Déman Gusztáv he
gedű duett]a után Szlovák Pál oltári szolgálata
fejezte be az ünnepséget. — Böjt III. vasár
napján tartott vallásos estélyen Szlovák Pál hit
oktató tartott felolvasást a Törvény és evan
gélium címmel. Közreműködtek még Holies Sá
rika, Osszifcsin Kató és Móric Lili énekkel,
Kvopka István orgonával, Déman Anna és Telmányi Erzsébet és Patay István szavalattal és
a lelkész. — Bojt IV. vasárnapján Kuthy Dezső
egyetemes egyházi főtitkár gyönyörködtette a
böjti közönséget nagyhatású és mélyen szántó
de egyben lelkesítő előadással. A templomi kö
zönség mély áhítattal hallgatta fejtegetését. Mel
lette közreműködtek még Csincsik Gyula, Dianiska Mariska, Viszovszky János szavalattal,
Röder Alfréd orgonaszólóval, Vertich Antal és
Démáp Gusztáv hegedűn és a lelkész. — Böjt
V vasárnapján dr. Halyák Zoltán adóhivatali
főnök tartott felolvasást a Nemzetek élete cím
mel, amit mindvégig nagy érdeklődéssel hall
gatott az est szép számú közönsége, Kívüle köz
reműködtek még a lelkész, Szlovák Pál, Röder
Alfréd, Vertich Antal, Déman Gusztáv, Csarba
Ilonka, Mauler Lujzika, Kovács Aladár.
Köszönet. A kecskeméti egyház nemes gon
dolkodásának szép jelét adta 3 milliós adomá
nyával, mellyel a küzködő, lelkészlak nélküli
gyóni egyháznak sietett segítségére. Amig a
testvéri kéz ilyen nemes szeretetét érezzük nyo
masztó helyzetünkben, sem csüggedünk e l
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A B ethlen-Szövetség sorsjegyakciója. A
Bethlen-Szövetség, amely programúiba vette Bu
dapesten a Bethlen-Ház megépítését, a cél megvalósítása érdekében sorsjegyeket bocsátott ki.
A lelkészi hivatalok utján minden protestáns
nak módjában fog állani hozzájutni ezen sors
jegyekhez. A Bethlen-Ház egy olyan közös
protestáns intézmény lenne, amely nagyban
hozzájárulhatna a hazai két protestáns egyház
viszonyának elmélyítéséhez, mert falai között
együtt nevelődnék a budapesti egyetemet látotogató protestáns ifjak egy része. Felhívjuk e
sorsjegyakcióra olvasóink figyelmét és azt hat
hatós pártfogásukba melegen ajánljuk. (K. D.)
Megjegyzés a „T ársadalm i bajaink diag
nózisa1* cimü cikkhez irt Észrevételekre. Az
Észrevételek írója tévedésben leledzik, mikor a
közismert Rousscau-féle axiómának korunkra
való alkalmazásából a németalföldi művészet
nek s a reformáció által teremteti kultúrának
a szükségképeni erkölcsi dekadenciáját és kárhoztatását igyekszik a rovásomra kimagyarázni.
Ha külön nem mondanám is kritizált cikkem-

cio-teie Kultúrára gonaoioK; ae tarsauaimi eietünk amorális és immorális jelenségeinek a vá
zolása kapcsán világosan és határozottan meg
is mondom, hogy milyenre, mikor szó szerint
ezt irom: »Beteges jelenségek, kóros állapotok
biz ezek! Következményei és járulékai korunk
büszkén hirdetett felvilágosodottságának, i stentagadó,
e g y o l d a l ú műveltségének«.
Egyes szavaknak a kiragadásával sok mindent
bele lehet magyarázni valamely cikkbe, vagy
könyvbe. Hogy csak egy eklatáns példát em
lítsek, ilyen módon magával a bibliával lehetne
bizonyítani, hogy — »nincsen Isten«. (Zsolt. 14,
1 . b.; 53, 2. b.) Sapienti sat!
Kiss Samu.
Kurucok csillaga. A Magyar Nemzeti Szö
vetség kiadásában Lampérth Géza tollából Ku
rucok csillaga címen jelent meg egy füzet, amely
Rákóczi életének és szabadságharcának ismerte
tésén kívül szavalásra alkalmas költeményeket
is foglal magában. A Rákóczi-jubilleumi ünne
pélyeken jól felhasználható.
Levél a szerkesztőhöz. Nagybecsű lapjuk
március 28-iki keltezéssel megjelent 13. számá
ban mély megilletodéssel olvastam a Horváth
Sándor emlékezetének szentelt cikket, mert én is
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egykori tanáromat gyászolom benne. Szepesi
fiú létemre ugyanis 1877. őszén mint II. oszt.
gimnazista »cserébe« kerültem Miskolcra »ma
gyar szóra«, mint ahogyan 31 évvel előbb (1846ban) édes atyám is. Az evangélikus algimnázium
nak akkoriban még az öreg »Szánthó bácsi«
volt az igazgatója, aki 1846-ban édes atyámnak
is tanára volt. Szántó igazgató uron kívül taná
raim voltak Honéczy István (latin), Hrabély
Viktor (számtan, mértan) és a most elhalálozott
Horváth Sándor (magyar nyelv és történelem)
mig tornára Czékus tanár, az akkori superinten
dens egyik fia, zongorán pedig Wolfgang Lajos,
a leányiskola zenetanára ta n íto tt; az egyház ak
kori lelkésze Zelenka Pál, a későbbi püspök volt,
kinek fia Lajos, jelenleg törvényszéki elnök
Nyíregyházán, velem ^gy osztályba járt. Jól em
lékszem még Horváth tanár urnák magas, szi
kár alakjára, feketebajuszos, szakálas, komoly
arcára, de arra is, hogy mi mindnyájan szeret
tük jó szivéért és méltányosságáért. Emlékét ime
félszázada szeretettel őriztem és tovább is lo
gom kegy elet esen őrizni halálomig. Budapest,
1926. évi március hó 28-án. Krompecher Jenő,

Ifj. Beim. Egyesülete f. hó 20-án intézeti val
lásos estélyt tartott. Várailyay János, az intézeti
vallástanár Luthernek »A német mise és istentisztelet rendje« c. munkáját ismertette. Az ének
kar Kapinak »Mi Atyánk« c. szerzeményét adta
elő. Énekelt Czuppon B. V. é., szavalt Seebach
A. IV. é. n., A kart Glatz L. IV. é., a két köz
éneket Kristóf Kálmán V. é. n. kisérték.
A Hit és Rend (F aith and O rd er) Világkonferenciája jövő év augusztusában jön öszsze Lausanneban A keresztyén egyházaknak öt
száz képviselője ád ott találkozót egymásnak.
A Konferencia keletkezése 1910-re vihető viszsza, amikor az amerikai episzkopális egyház
nagytanácsa bizottságot küldött ki ennek a kon
ferenciának előkészítésére. Az előkészületek be
fejezése előtt közbejött a világháború. A kü
lönböző nemzeti bizottságok tagjai 1920-ban
konferenciáztak Genfben. Beállítottak egy ál
landó bizottságot. Ez a bizottság tavaly Stock
holmban ülésezett az Elet és Munka konferen
cia idején. A Christian Union Foundation szár
nyai alatt New-Yorkban tartott összejövetelen
az állandó bizottság elnöke, Brent püspök, kör
vonalazta a genfi konferencia előkészületeit.
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»Itt a% ideje«, mondta a püspök, »hogy a theo^
lógia terén differenciáknak ugyanazzal az őszin
teséggel és jóakarattal kell szemükbe néznünk,
mint Stockholmban, »Stockholm megmutatta,
hogy az életeszmények mindig a hitvallásból
sarjadnak«. A keleti egyházak nagy érdeklődést
tanúsítanak a konferencia iránt és úgy látszik,
hogy Genfben még nagyobb delegációval lesz
nek képviselve, mint Stockholmban.

K onlirnácíbi Emléklap

Három színnyomás, a Hornyánszky-műintézet
nyomása. Ára 2000 K. (Mutatványt ingyen küldök)
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Evang. Konfirmandusok Kálija

Hetedik bővített kiadás.

Ára 8000 korona

□ SztehloAndrás: EvangyélMKeresztyén Vallásiad
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Evangélikus hittestvéreink figyelmét felhívjuk
Panlik János konfirmációs emlékkönyvére,
amely az evangélikus serdülő ifjak és hajadonck számára a legszebb és legmaradandóbb
konfirmációi ajándék marad.
A könyv szerzőjét az a főelv vezérelte, hogy
olyan könyvet adjon a konfirmált ifjúság ke
zébe, amelyben többször felcsengjen a konfir
mációi ünnepées hangja, megerősítést nyerjen
általa szivében az evangélikus öntudat s azon
kívül az ifjúi szív valláserkölcsi tekintetben több
felől épitőleg érintessék, hogy igaz emlékkönyv
későbbi éveiben is hasznos útmutatója, tanács
adóija lehessen.
A rendkívül gazdag tartalommal bíró könyv
316 oldalra terjesé s békebeli' papíron ízléses
félvászonkötésben 84 ezer korona, egész vászon
kötésben 100 ezer koronáért kapható. Posta
költség 4000 korona. Megrendelhető a Luther
Társaság könyvkereskedésében Budapesten, VII.
Szenkirály-utca 51. sz.
Ugyanott minden evangélikus ima és éne
keskönyv kapható, fálimondások és konfirmá
ciói emléklapok nagy választékban.
Kénen Bibliákról árjegyzéket!
1—4

€TYftRI HÍRLAP nyomdaváHalate
Syör, Raroas-at Ä6.
Telefon 23*$

A konfirmációi oktatás számára. Ára 10000 kor.

Kákái Lajos könyvkereskedése

H Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3 ,
T Fenti kátékból bevezetés céljából mutatvány3
példányt szívesen küldök.
4—4

Ifjú sá g i r e g é n y

Lorántfy Zsuzsánna leánykorábál.
Virágvasámapján jelenik meg »A p a t a k i
v á r g y ö n g y e « cimen Kecskemétén Victor
Gabriella dr. ifjúsági regénye, mely Lórántfy
Zsuzsánna gyermek és leánykorát és a korabeli
egyháztörténeti eseményeket mutatja be. A csi
nos kiállítású könyvnek, melyet címlapján a sá
rospataki vár művészi rajza diszit, ára 65.000 IC.
Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésé
ben. Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51. sz.
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■.) Kioltotta: OR. RIFFIY SllDOR püspök. Megjelenik káténként egyszer, vasárnap.
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Kiadóhivatal: GYÚR. ev. konvent-épület.
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Evangelizáció

az őskeresztyénség korában.
»Filep lemen vén Samária városába, prédi
kálja vala nékik a Krisztust, és lón nagy öröm
abban a városban.« Ap. Csel. 8, 5. 8.
Ki hitte volna, hogy Samária is beveszi az
Isten igéjét ? Mennyire valószínűtlennek látszott,
hogy' az isteni kegyelem fája virágba szökken és
gyümölcsöt terem ! A bűnökben való megrögzöttség, az átöröklött hajlamok hatalma annyira
lenyűgözték Samária Lakosait, hogy minden
evangelizációs kísérlet emberfelet.i vállalkozás
számba mehetett. A helyzet és a lakosság in g itéléséhez ismernünk kell Samár ának, ennek a
sziriai városkának történeti múltját.
Krisztus előtt kilencszáz esz en dó vei élt és
uralkodott egy zsidó király, aki máshova akarta
áttenni rezidenciáját ; megvásárol a t.h il Samá
ria hegyét, ráépittette királyi palotáját és Bál
templomát. O .t tartott udvart, nemzeti egyhá
zat alapítóit és külön papi rendet. Ez a székesfőváros kétszáz esztendeig középpontja volt a
pogány bálványimádásnak, amely gyökereiben
mérgezte meg a népnek erkölcsét és eszmé
nyeit. Még később, egy Jézabel nevű királyné
idejében a pogány bál.ányimádás még nagyobb
lendületet ve t. A fényes szertartások uj adóter
heket jelentettek, mig végül a temp omok majd
nem annyi pénzt emésztettek fel, mint a királyi
udvartartás. S habár 11 és és Elizeus kemény sza
vakat mennydörögtek a pogány val ás és ki
csapongások elien, az á ta uk megindító t refor
máció hatása nem volt maradandó. Az egymást
követő nemzedékek csak halmozták őseik bű
neit és úgy látszik Samárlában a szellemi tespedés maradt háboritathn uralmon egészen ad
dig. m gnem Jézus Samária határain méné által.
Valamivel utóbb Filep apostol jelent meg a vá
rosban a teljes evangéliommal. És beállott a
mélyreható szociális és sze.lemi átalakulás. Jól
lehet Samária ezer esztendeig bűnben és gya

negyedévre 20, egyes szán 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

lázatban élt, az evangé'iom h a lv á ra szive fel
ujjongott és jóakarata feléledt. Kivirult a puszta
kietlenje és olyan lett, mint az Isten kertje. Jé
zabel városa Jézus városa lett. Garizim hegyé
nél nagyobbnak bizonyult a G o’gota hegye.
Jákób forrása helyett az életnek és üdvösségnek
uj forrása nyílt meg. Bál templomának hatalmas
kőoszlopait összemorzsolta az uj evangéliom kö
zéppontja, a Krisztus keresztfája.
Mikortájt Filep az evangeliomma! szivében
és ajkán Samáriába került, a város már csak
árnyéka és roncsa volt önmagának. Az arisztok
ratáknak, a magas Klérusnak és a felséges ural
kodóháznak elefántcsont pa'o ái összeomlottak.
A márványból faragott ékes oszlopfók a sze
gények vackaihoz szolgáltatták a követ. A nem
zet bűneinek egyik következménye volt ez a kol
dusszegénység is. De az anyagi romlással együtt
járt a szellemi züllés és lea jasulás is. Mikor az
igaz vallástól bálványimádásra haj’ottak, s egy
gonosz fejedelemtől megölni hagyták lelkiisme
retűket, napjuk kezdett leáldozni, s most eljutotiak a sö ét éjféli órára. Ekkor, a legnagyobb
ínség idején történt, hogy a rothadó város piszoklcpte szűk sikátoraiban megjelent F.lep, hir
detve Krisztus keresztjét, vál ságát, feltámadá
sát és megelevenítő erejét. A teljes és kegyelem
ből való üdvösséget hirdette. Egyenesen a szi
veknek beszélt. Ismerte a város rosszhírét, tudta,
hogy mennyi e rmgbünhődött a sz m i dombról
felszedett bálványisten imádásáért, tudta,,
j •*..
az évszázados nemzeti bűn mennyire beleette ^
magát a samáriabel ek csontjába, és mégis elég
bátor volt ahhoz, hogy hirdesse nekik az uj
evangéliom ereje által való megújhodást. Lel
kűk az ördögnél volt zálogban, mégis hitte,
hogy eljuthatnak az Isten fiainak dicső szabad
ságára. Prédikációjában uj tavasznak, ünnepi
verőfénynek muzsikája zengett és ragadta meg
az embereket. Évezredes bűnök és keservek éj
szakája után tavaszi pacsirta éneke csendült fel,
és nagy öröm repült a szivekbe.
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Samária rá volt utalva az evangéliomra. De
az evangéliomnak is szüksége volt Samáriára.
Hiszen az Úristen évszázadok óta várta a lelkek
felébredését. Hiszen e küldte legkiválóbb prófé
táit kora reggel ebbe a vadállatok által feldúlt
szőlőskertbe. Illés és Elizeus, Ámos és Hoseás
próféták munkálkodtak Samáriában. Egészen
Krisztus idejéig irgalmában hordozta az Ur Samáriát. »Samárián kellett átmennie«. »Sok rend
ben és sokféleképen« szólott az Isten Samária
városához, hogy vissza vezérel je annak lakosait
az igazsághoz és az ig|az valláshoz.
Ha már most mi ezt a történetet magyarra
fordítjuk át, nem vétkezünk az írás ellen. Az
evangéliom, Krisztussal együtt mindig! ott lebeg
a városok és falvak fölött. Szeretné összegyűj
teni a lakosokat. Mert ismeri a falvak és váro
sok évszázados, tragikus történetét. Az apák
bűne hogyan származott át a fiakra. A holtak
bűnei hogyan fertőzik meg a születendő nemze
dékeket. Ismeri a köruták, sikátorok, külvárosok,
a kőpaloták és nádfödeles tanyák minden szenynyét. Tudja, hogy állam és társadalom milyen
szerződésekbe mentek bele a szervezett bűnnel:
hogy a lelki és erkölcsi satnyák milyen könnyen
buknak el a kisértések közt. Ismeri ezt az adó
terhet, amelyet az emberek hitetlenségüknek fi
zetnek ; a babonát és bálványimádást, amellyel
a hit be van mocskolva ; az üres ceremóniákat,
amely elburjánozta az egészséges vallásos éle
tet ; a hosszú imádságokat, amellyekkel pótolni
akarják a társadalmi igazságtalanságokat. Ismeri
a gazdasági és ipari élet kiáltó visszaéléseit, a
szociális fekélyeket és nyitott sebeket, a hűt
lenséget és jogtiprásokat. A magyar tanyák,
falvak és városok megtartására elküldte az ihle
tett írást, küldött ihletett prófétákat; megalapí
totta egyházát, rendelt szentségeket; elküldte a
húsvéti üres sirt, a pünkösdi csodálatos ébre
dést, és az Isten országa eljövetelének nagy milVniumát. Isten annyira szerette ezt a magyar
^S zag o t is, bűnös tanyáival, falvaival és városai
val, hogy elküldte és odaadta egyszülött Fiát,
hogy aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök
életet nyerjen. Ez az evangéliom töltötte meg
örömmel Samária utcáit. És ma, közel kétezer
év után, még mindig az evangéliom ban lelhető
fel a társadalmi újjászületésnek és a szellemi
gyógyulásnak egyetlen reménye.
Azonban valahányszor a keresztyénség az
elveszettnek megkeresésére indul, mindannyiszor
akadályokba ütközik. Voltak korszakok, amikor
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a keresztyénség eleven tudatára ébredt nagy el
kötelezettségének, amely az egész világ adósává
teszi, s összeszedte minden erejét, hogy legyűrje
az intézményes bűnt. De valahányszor munká
hoz lát, mindannyiszor talpra áll ellenségeinek
légiója is. Azok az ellenségek, akik Fileppel szem
beálltak, tipikusak. Először is olt van a tarzusi
Saul, a bigott ember örök példaképe. Saul min
dig ellene volt minden fajta ébredésnek. A
Saulok féltik a hagyományokat, az intézménye
ket, az ősök szokásait. Azért el vannak szánva,
hogy minden újítást eltipornak és minden ujitót
kiirtanak.
De ime, míg Saul fenyegetéstől és öldöklés
től lihegve Damaszkusz felé vágtat, Filep Samá
riában bátran hirdeti az evangéliomot. Samáriá
ban azonban szintén talál ellenséget. Kétség
telenül Simon azok közül való volt, akik szidják
a papokat és az egyházat, és gyűlöletét azzal
mutatta ki, hogy varázsló mesterségével kicsalta
az emberek zsebéből a pénzt. Boszorkánykodá
sával megnyerte az embereket és bizony nem
örömest látta, hogy most Filep és az evangé
liom föléje kerekednek. Simonnak nem okoz gon
dot, hogy a város lakosságának erkölcsi és szel
lemi élete elhal; neki egyetlen gondja a saját
megélhetése és jövedelme. Tehát felveszi a har
cot az evangéliommal, amely őt kenyérkereseté
től üti el, mígnem végül maga is megtér és
keresztyénné lesz.
Ámde Samáriában voltak Saulnál és Simon
nál gonoszabb ellenségek is. A Szentirásban ol
vasható, hogy emberek az ördögtől gonoszul
gyötörtettek. Nem rosszabb-e ez, mint Saul vak
buzgósága, vagy Sirhon varázslása ? Samária, a
bálványimádás városa egyúttal az öncsalásnak is
városa volt. Ennek a városnak lakossága meg
volt szállva démonoktól és önámító képzelgések
től. Bálványok, amulettek, babonás hókusz-pókuszok városa volt az. És ezek az ostobaságok
mind jobban belerögződtek az emberek leikébe
és életmódjába. A fegyveres ember őrzi a házát.
Ahol az Istent megfosztják trónjától, ott az em
beri józan ész is elveszti uralmát. Ilyen állapo
tokat talált Filep abban a városban. Meghülyült
nyavalyatörőseket, őrjöngő holdkórosakat, italtól
és fajtalanságtól deliráló asszonyokat. De Filep
nem hőkölt vissza. Vele volt az evangéliom fegy
vere !
Mindenfelől akadályok meredeztek. Nem igy
van-e mindig és mindenütt ? A sötétség feje
delmének nincsenek-e mindig és mindenütt csat
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lósai ? Ahol magyar városok és magyar falvak
erkölcsi és szellemi nyomorát látod, ezerektöl
lakott községek szörnyű tespedését és elmara
dottságát, a kulturáltságnak és civilizációnak ab
szolút hiányát, ott bizonyos lehetsz afelől, hogy
a sötétség fejedelme uralkodik és ennek a feje
delemnek megvannak valahol a csatlósai is. Bár
hová mentek Krisztus tanítványai, azok a falvak,
amelyekkel az ördög a maga uralmát védi, sehol
sem omlottak össze a maguk jószántából. Az
evangéliomra várt mindig ez a nehéz munka,
amellyel a babonának, a tévhitnek, a hitetlenség
nek, a korrupt civilizációnak, a jogtipró zsarnok
ságnak, az emésztő szenvedélyeknek hatalmát
megtörje. Filepnek Samáriában, Pálnak Athén
ben, Luthernek Németországban közelharcot kel
lett vívnia azokkal a hatalmakkal, amelyek az
emberek lelkét kárhozatra vit ék : a keresetüket
és uralmukat féltó bigottokkal és s/ipolyozókkal.
Miér van sok község annyira elmaradva, miért
van annyi nyomor, szenny, bűn ? Azért, mert a
nyomor, a szenny és a bűn sokaknak nyújt meg
élhetést, sót jólétet. Az emberiség szemétdomb
jának legfőbb őrei és védői ezek, akik a szemét
dombon szerzik meg vagyonukat. Ezeket kell
leálcázni, célbavenni, lehetetlenné tenni, Samária
jólétéért és a Krisztus ügyének diadaláért.
Bizonyos az, hogy az evangéliom Istennek
ereje. Ha az evangéliomot prédikáljuk, a feltá
madott és élő Krisztust, akkor prédikálásunk
életet önt abba a városba, va^ry faluba. Az ellen
ség megkettőzi majd az őröket, és erősebbre
kovácsoltatja a bilincseket. De az életerős evan
géliom belevisz majd az emberekbe egy maga
sabb életerőt, úgyhogy szemük felragyog, lel
kűk kitágul, szivük gerjedez s megtelnek öröm
mel és jóreménységgel. Ne gondoljuk azonban,
hogy nemzedékeknek beivódott és megrögzött
anyagiasságát, önzését, korlátoltságát, elfogult
ságát és szellemi lomhaságát holmi felhígított
vallásossággal le tudjuk győzni. Filep a teljes
evangéliommal jött, hirdette a megfeszített cs
feltámadott Krisztust. A teljes Ige meghozza a
győzelmet.
Lesz nagy öröm a városban.
Thom as.
_
i
1.-8
Miér voltak olyan erősek a szentek és hő
sök ? Mert amikor a világot az igazság és jóság
felé iparkodtak vezetni, abból a pon ból indultak
ki, amelyen ők állottak.
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Chalmers Jakab.
Huszonöt esztendeje, hogy a misszió utolsó
martirja, Chalmers Jakab meghalt. Neve elválasztha athnu! egybe.orro.t Uj Guineával. Éle e
és életmunkája annyira belekapcsolódott Ujüuinea népének társadalmi, erkölcsi és szellemi
fejlődésével, hogy mindenki, aki ismerte őt, csak
Uj-Guineával kapcsolatban tud rá gondolni.
Közel ötven esztendeje, hogy a sziget déli
partjainak vad törzsei szivükbe zárták. A múlt
század nyolcvanas éveiben nagy szolgáitokat
tett az angol biroda’omnak, amikor közre műkö
dött, hogy az angol pro'.ektorátus kimondassék
Uj-Guinea azon részere, amelyet Pápuának ne
veznek. Abban az időben nagyra becsült ék és tisz
telték Chalmerst mindazok, akik az elmaradott
népek sorsát szivükön viselték. De ismerős volt
a neve mindenütt a Csendes-óceáni szigettenger
ben. Halhatatlanná lett neve, amikor Goaribari
nevű kis szigeten vérével irta azt bele a külmiszszió történetébe.
Chalmersben megvolt a farizeus égő buz
galma és Pál apostolnak, a pogányok apostolá
nak egyetemes emberszeretete. Ha a vasárnap
szárazföldön ta’á 'ti, az egész nap, kora reggeltől
késő estig igehirdetéssel telt el. Valósággal zse
nialitása vo'.t a különböző fajú és tipusu embe
rekkel való érintkezésben. A kilencvenes évek
ben a Torres szorosokban volt a székhelye. Az
öt kontinensnek minden vándora és csavargója
itt látszott találkozót adni egymásnak. Fehér,
barna, fekete emberek vo’tak ott, közülök né
melyek tisztességes munkában, mások kevésbé,
de valamennyien ismerték Chalmerst, aki min
denkinek barátja igyekezett lenni. De jaj volt a
gonosztevőknek ; azok messze elkerülték, ne
hogy magukra vonják jogos haragját.
Az emberekkel való érintkezésben elért sikeÉrcinek titka valószínűleg m jdn m ti okz~tosan
mély emberismeritében rri’ik. Szellem sége ha
talmas arányokban kifej'ett volt, s az egész
emberiség iránt mély szimpátiával viseltetett.
Meg tudta érteni az embereket, fiatalokat és
véneket, szenteket és bűnösöket civil’záltakat és
vadakat. S ami ennél is több, tudta, hogy meg
érti őket. Mélv emberismerete, párosulva a
Krisztus iránti lángo’ó szeretettel és a Krisztus
tól tanult emberi szimpát'áva1, megértte ték vele
a Torres-szoro^ok és a Pápuaország nagyon ke
vert összetételű emberiségét.
Ma Uj-Ciuineában négy misszionárius dol
gozik ott, ahol Chalmers mártírhalált szenvedett,
az Ujtestámentomnak két teljes fordítása van.
Vannak keresztyén gyülekezetek, amelyeknek
tagjai tudják, hogy kiben hisznek és vannak is
kolák, amelyekben a gyermekeket nevelik és
alkalmassá teszik arra, hogy a megváltozott vi
szonyok között is tudjanak érvényesülni és bol
dogulni.
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Levél a szerkesztőhöz.
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laknak a kapcsolatot felvehetnők s nekik a ma
gyar nemzeti eszme érdekében kifejtendő műkö
désükhöz bátorításul és buzdításul szolgálna
azon erkölcsi erő, amit egy ilyen szervezet jelent
het, növeli Csonka-országunk idegen forgalmát s
ennek ellenében hiszem, hogy a magyar kor
mány sem zárkózna el az elől, hogy a találko
zókon résztvevőknek és hozzátartozóiknak 50
százalékos menetdij mérséklést engedélyezzen.
Hiszem és megvagyok győződve, hotgy ha azon
nagyjaink, kik ezen ősi Collegiumnak diákjai
voltak, kiadják a felhívást, az eredmény nem fog
elmaradni. Ezt tőlük várjuk. A szervezés és ren
dezés további munkájában munkaerőnket kész
örömest rendelkezésükre bocsátjuk. Amidőn
Nagytiszteletü Uramnak előre is hálás köszönetemét fejezem ki, maradtam mély tisztelettel

Mélyen tisztelt Nagy tiszteletű Ur ! Nap-nap
mellett olvasom a lapokban a különböző érett
ségi találkozókra való felhívásokat. Látom, hogy
a volt diákok, különösen ha intézetük megszá.lt
területen van, az összes volt diákokat egy diákszövetségbe tömöri ik. így különösen látjuk ezt
a katholikus tanitórendek volt tanítványainál kik
a Ciszterciták vagy Premontreieknél végzette
ket egy-egy közös szervezetbe tömörifk. Ennek
az egy szövetségbe való tömörítését akár az
egy intézetben végzetteknek, akár ped'g a vidé
kenként összevont m ézeteknek, különösen ná
lunk evangélikusoknál mikor legrégibb és nagy
hírű iskoláink épen a megszál t terül teken vol
tak, úgy nemzeti, mint egyházi szempontból igen
fontosnak tartom.
tisztelő hive
Itt van a régi nagyhírű Collegium Eperje
H orvay Sándor,
sen. Mily lélekemelő volna az ezen ősi intézet
vasúti főe’lenőr,
ben végzett volt diákjaiból egy d akszövetségiet
mint az eperjesi Collegium volt diákja.
alakítani, a feledésbe ment ismeretséget felújí
tani, összefogni, állandó kötelékbe lépni egymás
sal s amennyire erőnk engedi, gyámolitani, segí
teni ezen nagy család gyenge tagjainak erkölcsi
és emberi érdekeit, ha kell segíteni azon volt
A készülő zsinati törvényeken egyházunk
nagyhírű tanárainkat, akik közül ta’án egyik számos kiválósága lelíu smeretesen dolgozik. Az
másik ma nélkülöz, a sors szerencsében változa egyházi közigazgatásnak a változóit viszonyok
tai folytán. Itt vannak nagyhírű eperjesi ősi Col- szerint való átalakítása apró ékos gonddal törté
legiumunknak Csonka-Magyarországba, Mis nik. De, azt hiszem, egy dologról nem szabad
kolcra átmentett intézetei : a tan'tóképezde és megfeledkezni. És ez az, hogy nemcsak a jogi
jogakadémia. Szomorú szívvel hallom, hogy ezen szabályoknak időszerű átalakitásáról kell gondos
evangélikus tanitóképezdénk nehéz anyagi gon kodni, hanem arról sem szabad megfeledkezni,
dokkal küzd, rendes elhelyezése ma sincs. Pe hogy itt nem olyan ügyek vezetéséről van szó,
dig mily fontos szerepe van és feladat vár reá, ahol az anyagi felelősség a működési körök szi
hogy öntudatos evangélikus szel’emü tanítókat gorú megkötését kívánja. A lelki élet közösségét
képezzen nemcsak az egyházi iskoláink részére, kell itt szabályozni, az öntudatos evangélikus
de az állami isko’ák részére is.
meggyőződés erejét kell gyümölcsözőig felhasz
Én hiszem és megvagyok győződve, hogy nálni, az egyéni hit forrásaiból az egyház nagyvolt tanuló társaink közül, valláskülömbség nél folyamát gazdagítani és a jószándék szabadságát
kül, nem fog akadni egy sem, aki akár egy ösz- mindenképen biztosítani.
szegben, akár havi részletekben ne szives örö
Mert nem lehetetlen, hogy a legkitűnőbb
mest adakozna, hogy nagyhírű Collegiumunk- adminisztráció mellett is mindig kevesebb lesz
nak legalább átmentett intézetei továbbra is fenn az adminisztrálni va’ó. Egyházunk ereje nem ha
tarthatok s hogy a szükséges épületek fel-épit- talmában. nem gazdagságában, hanem lelkületéhetők legyenek. A szeretet, a hála és kegyelet ben van. Ennek a lelkületnek ápolása és erősítése
ezen ki "ej zé-étől biztosra ve z m senki sem fog elképze’hetef en, ha a zsinai törvények az egy
kimaradni. Több társammal közöltem a vázolta házi élet minden fórumán kellő szerepet nem
kat és helyeselték azt.
adnak az evangélikus tanítóknak és tanároknak.
Mélyen t. Nagytiszteletü Ur ! Kérjük, mélA tanítók is bizonyosan megmondják majd,
tóztassék talán kicsiny lapunk hasábjá n felhívást amit ebben a kérdésben meg kell mondaniok.
intézni azon egyházi és világi nagyjainkhoz, kik Én csak az evangélikus tanárról beszélek, ök
ezen intézetekből kerültek ki vagy azzal bármi neveltek, velük éltem együtt. Az evangélikus
lyen kapcsolatban voltak, vegyék ők kezükbe a tanárságnak több mint negyven esztendős fejlő
kezdeményezést, szervezést, akiknek szavára désére nézhetek vissza.
össze fog seregleni minden volt diák. Ezen intéA nyolcvanas évek elejéig, az alapvető ma
zetenkénti szervezetekből azután a felvidéki ev. gyar középiskolai törvények megalkotásáig, az
intézetek (Eperjes, Igló, Rozsnyó, Késmárk stb.) evangélikus tanárnak alig vo’t nagyobb tekin
szövetsége alaku’hatna ki. Nemzeti szempontból télye az egyház vezetősége élőit, mint egy meg
is mily fontos volna ezen szövetségek létesítése öregedett mendikánsnak. Néhány ki'áló embert
és a találkozónak Budapesten való megtartása. nem számítva, igen sók azért lett tanár, mert va
Volt tanárainkkal, kik megszállt területen lami oknál fogva nem tudott parókiát kapni. Szá
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nalmasan csekély fizetésük arra utalta őket, hogy
kosztosok tartásából vagy privátákból éljenek
meg, ami megint újabb lekötöttséget és aláren
deltséget jelentett számukra. így anyagilag, egyházilag és társadalmilag is guzsbakötve, a rendi
önérzet nem fejlődhetett ki.
A nyolcvanas években aztán, amikor az
egyetemekről kerültek a tanárok az evangélikus
középiskolákba, az ellenkező szélsőségbe for
dult át a helyzet. Ezek az egyetemről sokkal
több szakműveltséget, jobb módszert és olyan
öntudatot hoztak az evangélikus középiskolákba,
amely nem hajolt meg mély hódolattal a régi te
kintélyek előtt, sót a legtöbb esetben arra töre
kedett, hogy a jobban fizetitt állami középisko
lába kerüljön át és főleg, minél előbb Budapestre
jusson. Ez a nemzedék, bár közülök sok kiváló
ember középiskoláinkat hatalmas lendülettel
emelte, egyáltalában nem volt egvházias, amint
a mindig erősebb divattá váló liberalizmus az
általános gondolkozásból is kiirtotta az egyháziasságot. Ennek a fejlődésnek lett végső állo
mása az a jelenség, hogy az evangélikus tanárok
közül igen sokan beléptek a szabadkőművesek
közé, különösen vidéken. És benne maradtak
akkor is még, amikor a szibadkőm űve^ég nem
volt többé nemes, emberbaráti ábrándozás, ha
nem veszedelmes aknamunka a rombolás szol
gálatában.
Kiegyenlítő jó hatással volt az államsegé
lyek által a tanári fizetések rendezése. Ennek
révén nem egy középiskolánkban a tanári fize
tések az állami fizetések fölé emelkedtek és
most az állami iskolákból is törekedtek kiváló
erők iskoláinkba.
Azt azonban meg kell á'lapitani hogy egy
házunkban a tanárságnak csak a fizetése ren
deződött és csak anyagilag ju*ott a tanárság az
ót megillető helyre, de egyházi életünkben még
ma sem foglalja el olyan mértékben helyét, hogy
műveltsége az egyház szelemét és az egyházi
élettel való érintkezés tanári működését termé
kenyítse meg.
Mert középisko’áinkban nem elég az, ha
a vallástanár egyedül képviseli az egyháziasságot. Aztán meg ezekben az iskolákban a jövő
művelt társadalma, az evangélikus egyház jö
vendő művelt vezetősége nő föl. Ha a tanárnak
méltó szerepe van az egyházi é’etbcn, akkor erre
a szerepre nevelheti tanítványait is, akik benne
nemcsak a tanárt, hanem az egyházi élet egyik
számottevő tagját is látják.
A tanárság az igazi műveltség szerénységé
vel eddig még a felét sem kérte annak a jogos
befolyásnak, ami megilleti. Én azt hiszem, hogy a
hatalomra jutott merev, jogászi formalizmussal
szemben a papságnak is nagy segítségére lesz,
ha az egyházi élet uj szervezkedésében a tanár
ság megfelelő működési körhöz jut és egyenlőjogú testvéreknek tekintik egymást azok, akik
nek egyforma a kötelességük.
Hamvas József.
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Tudomány, vallás, világnézet.
Irta: D. Kiss Jenő.

Korábban elemnek, homogén egynemű
anyagnak gondolták pl. a vizet. Amikor Cavendeshnek az elektromos árammal sikerűit alkotó
részeire bontani, ismeretünk gazdagodott. Egy
titkot megfejtettünk, de vájjon nem tolódik-e
mindjárt több még megoldatlan kérdés az aj
kunkra: hogyan jöhet létre két gáznemü test
ből, amelyek egyike ég, a másika az égést táp
lálja, egy olyan cseppfolyós test létre, amely
közbeszéd szerint a tűznek legnagyobb ellen
sége? Miért az ismert arány szerint kötik le
egymást ama légnemű parányok és alakulnak
vízzé? Korunkat az elektromosság korának
mondják. Főzünk, sütünk, világítunk vele, köz
lekedési eszközül használjuk fel, előállítjuk kisebb-nagyobb mennyiségben beszélünk vele dró
ton, vagy anélkül, tetszés szerinti távolságokra,
de közelről sem tudjuk, hogy micsoda. Azon fo
galmi meghatározások, amelyekkel szerves és
szervetlen fizikában, chemiáhan dolgozunk, mint
vonzás, nehézségi erő, rezgési elmélet, elektro
mosság, elektromos hullámok stb. közelről nem
megmagyarázásai a jelenségeknek, csak a ta
pasztalatilag szemlélhető és ismétlődő jelensé
gek leírása, fixirozása. Amit a tapasztalati ter
mészettudományok nyujtanak, az végeredmény
ben nem a természet megmagyarázása, hanem
Kirchoffal a sprektál analízis geniális feltaláló
jával szólva, a természet leírása.
A természettudományok részletmunkájának
összetevő eredője a világkép. A természetről a
világról a tudományos vizsgálatok mai foká
nak megfelelő objectiv tárgyilagos leírás. Ma
már köteteket, sőt könyvtárakat tölt meg, de a
célt még távolról sem érte el. És a végzett mun
kája közben jut rá Dubois Reymonddal, a nagy
hírű természetvizsgálóval,
hogy a tények
egész sorára, nézve, mint a milyenek az anyag
és erő lényege, mozgás eredete, élet előállása,
célszerűség, gondolkozás, akaratszabadság, az
ignoramus és ignorabimus, nem ismerjük és
alig fogjuk valaha is megismerhetni, feleletet
kell adnunk.
II. Ml a v a llá s ?
Nehéz fogalmi meghatározás helye t nézzük
először elterjid.ségét. Még azok is, akik az ál
lat- és einbervi’ág közf, c’ég tévesen, csak rela
tiv fokozaü kiilömbséget látnak és szóinak gon
dolkodó, beszélő állatokról, kénytelenek elis
merni azt, hogy vallást másutt, mint az embervi
lágban, nem találhatunk. A hajnali imát csicsergő
madár, pacsirta, amely az ég felé szállva énekli
a teremtöt dicsérő zsoltárt, — költői kép, de
nem valóság. Ha valami, úgy a va'lás kizáróla
gos tulajdona, kiváltsága az embernek. Megkü
lönböztető, de egyúttal egyetemes sajátsága.
Mert eltekintve a modern kulturvilág egyes eltévelyedett individiumaitól, akik a bölcsességet
kanállal ették s igy azt hiszik, hogy nincs szűk-
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ségük vallásra, az egész föld kerekségjén mindenütt, minden népnél megtaláljuk ; a műveltség
legalacsonyabb fokán á ló természetnépeknél épugy, mint a civilizált kulíurországban, múltban
és jelenben és a népeknek nemcsak egyes réte
geinél, hanem minden egyes egyednél.
Oly régi, mint maga az emberiség és szülő
anyja, nevelő mestere volt az ember minden
egyéb szellemi produkciójának. Tudomány, kul
túra, művészet bölcsője mindenütt a templom
ban ringott, dajkái mindig a papok vol!ak. Idő
közben nagykorúvá lett tudomány, művészet s
függetlenül a maguk erejéből is meg tudnak élni.
De a milyen csúf hálát anság a nagykorúvá vált
gyermek részéről, ha szülőjéről megfeledkezik,
vagy épen tiszteletlenül viselkedik iránta, olyan
erkölcsi defectus, ha a nagykorúvá lett tudo
mány, művészet, kultúra megfeledkezik arról,
hogy kinek az emlőin szívta első életadó, erősítő
táplálékát.
(Folyt, köv.)
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Kapi Béla püspök, a szombathelyi protes
táns gyülekezet lelkésze a nagyhét minden nap
ján este 6 órai kezdet ei a szombathelyi protes
táns templomban vallásos elmélkedéseket tar
tott. Minden egyes alkalommal zsúfolásig meigr
töltötték a hívek a templomot s valóban mél
tóképpen, igaz buzgóságiban készültünk az Isten
megváltó kegyelmének elfogadására.
Első előadását virágvasárnap este tartotta
meg. Beszélt a bűn problémájáról. Megvi’ágiitotta ennek nagy jelentőségét. A bűn adja az élet
kulcsát. Ez megmagyarázza a szenvedést. Ez te
szi lehetővé a halált. Ez világítja meg az Isten
kegyelmét. Az emberi élet berendezésében is a
bűnnel va'ó számvetés a legfontosabb. Azután
kiterjeszkedett a bűn modern felfogására. Cá
folta az utilitarizmus, materializmus és erkölcsi
idealizmus felfogását. Rámutatott arra, hogy a
bűn egyedül csak vallási alapon birá’hlató el és az
Istenhez való viszonyunkban jelentkezik. Minden
bűn alapja a hitetlenség. De ez a hitetlenség
nem egyenlő az Isten-tagadással. Még a tem
plomba járó emberek között is találunk hitetle
neket, vagyis olyanokat, akik Istennel való min
den életkaocsolatukat kiépitetlenül hagyják. A
bűn továbbfejlesztője mindig az önzés és pedig
akár szellemi, akár anyagi irányban. Előadása
további folyamán jellemezte a bűnt, mint álta
lános lelki állapotot és mint egyes bűneseteket.
Majd végül az egyes embernek a bűnnel szem
ben fennálló kötelességeiről szólott és beszéde
utolsó részében a golgotái keresztre mutatott
rá. Még a legfejlettebb kultúra, tudomány, mű
vészet sem képes az emberi telkekről levenni a
bűn terhét. Egyedül csak egy segíthet: a meg
feszített Jézus Krisztus!
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Második előadásában a szenvedésről szó
lott. Két nagy részre osztotta előadását és beszélt
a szenvedés filozófiájáról és a szenvedés művé
szetéről. A szenvedés filozófiáját a Gondvise
lésbe vetett hitben állította hallgatói szeme elé.
Beszélt a szenvedésről, mint büntetésről, de
óvott attól a felfogástól, amely minden szen
vedésben Isten büntetését látja. A vallásos világ
nézet emelkedettsége nyilatkozik meg abban,
hogy a szenvedésnek a büntetésnél is nagyobb
szerepet juttat. Próbatétel az Isten kezében,
amellyel leméri lelkünk, hitünk, egyéniségünk
való értékeit, örökös nevelő eszköz, aniellyel Is
ten formálgatja egyéniségünket. Letördeü a bűn,
a rossz szokások, önzések sebző éleit és kidol
gozza bennünk a krisztusi vonásokat. Sokszor a
szenvedés olyanná lesz, mint egy Isten dicsőítő
ének : föld fölé emel és magasztal. A szenvedést
csak a gondviselő Istennel való eleven kapcso
latban érthetjük meg. Aztán részletesen szólott
a kereszthordozás művészetéről. A szenvedés
től reszketnek az embermilliók. A legnagyobb
vagy a szenvedéstől menekülni. Ezekkel szem
ben hangsúlyozza, hogy a szenvedés elől nem
szabad elzárkózni. — Fogadjuk el a szenve
dést. Passzív, érzelgős szentimentalizmus he
lyett hitet és bizodalmát követel
Aztán aktívvá kel! tenni az embert a szenve
déssel szemben. Nem elég a szenvedés kény
szerű elhordozása. Engednünk kell, hogy min
ket formáljon és pedig a mi akaratunkkal és hoz
zájárulásunkkal. Részletesen szó’ott e pontnál a
szenvedés jellemfejlesztő, egyéniségeket átala
kító hatásáról, amely úgy az arc, mint a lélek
átalakításában mutatja hatásait. A szenvedés
egészen uj értékelméletet állapit meg az életér
tékek számára és megmutatja a szenvedésben
elrejtett nemes élerboldogságot. Végül a lélek
vigasztalására mutat rá, amelynek csak töredé
keit nyújtják a művésze^, a tudomány, a termé
szet és az emberek. Teljes vigasztalást csak a
vallás mélysége adhat. Minden szenvedésnek
krisztusi via dolorosa-vá kell lennie és a Krisz
tus keresztjéhez kell vezetnie. Minden emberi
keresztben van egy darabka a Krisztus kereszt
jéből. De a fájdalom legsötétebb tengerében is
világit egy kicsike fénylő p o n t: Isten atyai szi
vének földre hullott kicsiny vércseppje. Mikor
a Krisztus utolsó utján leroskadt, odalépett hozzá
Veronika és kendőjével letörölte a Megváltó
Krisztus véres-verejtékes homlokát. És ime a
kendőre lerajzolódott a Megvá'tó töviskoronás
feje. Úgy szenvedjünk, hogy mikor a vigasztalás
kendőjével letöröljük véres, verejtékes homlo
kunkat, lássék meg azon is a töviskoronás Krisz
tus feje.
Harmadik előadásában a halál problémáját
fejtegette. Megrázó vonásokkal rajzolta megl a
fájdalmak királyának uralmát, azt a törvénysze
rűséget, amelyben sem logikát, sem szivbéli
megértést nem találunk. A filozófiai alapra he
lyezett problémát a vallás fényével világította
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meg. Rámutatott mindenek előtt arra, hogy a
halál a bűn bölcsőjében született. Isten örök
kévaló életre küldötte az embert s csak az em
beri bűnbeesés zúdította az emberi nemre a ha
lál végzetét. További előadásában mélyrehatóan
fejtegette a halál kettős a rc á t: a testi elmúlást
és a lelki halált. A vallás mindig e kettőről be
szél és a második halálban látja az igazi halált.
Végtelenül megrázó, hogy hogyan járnak közöt
tünk egészségtől duzzauó, élni akaró, dolgozó,
kacagó emberek, akiknek le.ke mégis haldoklik,
vagy talán már halott. A halál problémáját Isten
kegyelme oldja meg. Abban nyilvánul az isteni
szeretet teljes nagysága, hogy az emberi lélek
tragédiáját a megváltó Krisztus tragédiájával
oldja meg. A golgotái kereszt az élet diadalát
hirdeti. Azóta a halál csontkoponyája mögött
mindig diadalmasan ragyog az élet Krisztusának
arca.
Az előadás végeztével Schöck Gyula másod
lelkész az »Oh siralom, szívfájdalom« kezdetű
gyönyörű koráit adta elő Kiss Gábor igazgató
orgonakiséretével.
Utolsó előadásában az élet problémáját fej
tegette. Az ember teremtésének történetéből in
dult ki és megállapította, hogy az isteni léleknek
az emberi testbe való beleiehelése kettős kötött
ségbe helyezi az e m b ert: teste és érzékei az ér
zéki világgal, örökkévaló lelke pedig az örökké
valósággal kapcso.ja össze. A cél az, hogy a lé
lek uralkodjék a test felett. Ismerteti a külön
böző élettipusokat. Szól a hedonizmusról, utilitarizmusról, melyben az érzékek uralkodnak a lé
lek felett. Majd megállapítja, hogy az emberi
lélek legnagyobb értéke a személyes öntudat
ban van. A lélek teljes értéke koránt sem merül
ki a kulturált élet élésében, hanem leggazda
gabb tartalmát az Istennel való közösségben
találja. Éppen azért az igazi élet csak az Is
tennel való közösségben épiJitló ki. Széles
perspektívában megrajzolja az Istenben való
életet és részletesen szól arról, hogy mi
képpen állapítja meg az Istennel való életközösség az ember rendeltetését, életcélját,
az emberekhez és a világhoz való viszonyát, az
életjelenségekkel szemben elfogla.t álláspontját,
hogyan ad néki életerőt, bátorságot, lelki egyensulyozottságot.
A zsutolásig megtelt templom közönsége
áhitatos figyelemmel hallgatta Kapi püspök elő
adását, mely után László Miklósné egyházi éne
ket énekelt nagy művészettel.
Nagycsütörtökön este 6 órakor bűnbánati
Istentisztelet volt, ame yen ugyancsak Kapi Béla
püspök prédikált. Istennek szent Lelke nyugod
jék meg az elvégzett munkán, a hívek buzgó
seregén, hogy épülhessen az ő országa és minél
jobban teljességre jusson az ő dicsősége.
Moőr Gyula. Moór Gyula brassói lelkész,
a brassói váro:i magyar evangélikus egyházköz
ség volt fóesperese meghalt. Zászlónkat — el
felejtve azt a mérhetetlen kárt, melyet egysé
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günk megbontásával s egyházközségének a szász
egyházhoz való átvitelével okozo.t s tisztán csak.
múlt érdemeire tekintettel — odahajtjuk mi is
a s í i hantra, amely egy tagadha'.atlanul fényes
tehetségű magyar evangélikus Ielkipászlor por
sátorára borult. Nyugodjék békével !
Moór Gyula az ecclesia militans harcos ka
tonája volt. ö volt a szellemi vezére annak a
mozgalomnak, amely az 1880-as évek végén a
brassómegyei csángó magyar evangélikus egy
házközségeknek a szászegyházi szervezetből való
elszakadására vezetett.
Ennek a közel egy évtizedig tartó küzde
lemnek középpontjában Moór Gyula brassói lel
kész állott. Az éló szó erejével, az irott szó ha
talmával ő járt elől, amíg diadal nem koszoruzta
a kitartást. Az uj egyházmegye két cikluson át
föesperesének választotta a ve/érségre termett
férfiút — később pedig tiszteletbeli fóesperesi
címmel jutalmazta hervadhatatlan érdemeinek
elismeréséül.
Ezekben az időkben állott népszerűségének
tetőpontján. Szava nemcsak az egy házmegye éle
tében volt szinte döntő szó — de Brassó város
társadalmi, politikai és egész közéletében is nagy
sulival esett a latba.
Később lassanként visszavonult mindenün
nen és saját egyházközsége ügyeinek intézésére
fordította minden erejét.
A trianoni békekötés utáni időkben — mikor
a romániai magyar evangélikus egyházak szer
vezkedése minden munkaerőt munkába állíto tt:
ó is akcióba lépett. Nagy hozzáértéssel hal
latta szavát a szerve/kedé.-i mozgalom első sza
kaszában. Később azonban más útra tért. A
brassói magyar evangélikus egyházmegye egy
csekély töredékével a szász országos eg\ház ol
talma alá helyezkedett; ott akarvan bevárni, mig
a többiek kiverekszik az élethez, fennmaradás
hoz s önállósághoz való jogukat — vagy felőr
lődnek a küzdelemben ! !
Ez az elkülönződés — amely a szervezkedő
evangélikusságra nézve olyan fájdalmas és egy
úttal annyira káros is voít — az öreg esperes
számára kevés örömet, de annál több keserűsé
get termett, amelyek a kezdet viharai után sem
szűntek meg. Az utolsó előtti esztendőben a
kis egyházmegye belső békéje is felborult.
Egyik lelkésze kivándorolt. A másikát kénytelen
volt felfüggeszteni hivatalától. A sok baj között
egyedül maradt. Istennek a gondviselése úgy
szólván az utolsó napokban rendelt mel'éje segít
séget a nemrégiben megválasztott fiatal barcaujfalusi lelkész személyében.
Gyülekezete valóban tiszteletreméltó ön
megtagadással igyekezett nyugalmat biztositani
öreg elgyengült lelkipásztorának, aki páratlan
energiával viselte a külső bajok mellett elgyen
gült szervezetének keresztjét is.
Február hó végén még egyházmegyei köz
gyűlést vezetett. Márc. elején már ágynak esett,
pár nap múlva meghalt.
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A brassói magyar evangélikus egiyházme' gye lelkészi kara testületileg vett részt a gyászszertartáson, amelyen — mint hajdani fényes
ünnepeltetéseiben is — az egész Brassó részt
vett felekezeti külömbség nélkül.
A gyászbeszédet Szórády Lajos főesperes
tartotta.
1
(A kolozsvári Evang. Néplapban megjelent
nekrológot, mint az erdélyi egyházi viszonyokra
is jellemzőt, egész terjedelmében közöljük ; annélkül, hogy mi távolesők, állástfoglalni akar
nánk. Moór Gyula tiszteletreméltó egyéniségé
nek emléke legyen áldott közöttünk ! Szerk.)
Székesfehérvár. Múlt hó 28 án a szfvári
evang. gyülekezet kellemes műélvezetben része
sítette a vármegyeháza nagy érmét zsúfolásig
megtöltött közönséget. A műsor mindenegyes
száma állandóan lekötött figyelemnek és érdek
lődésnek tárgya maradt. A katonazenekar,
Schwarzkopf Artur főkarmester vezényletével
Kéler Béla »Templomszentelés« cimü nyitányát
adta elő. Ezt követte a Kardos Ilonka által éne
kelt »Az első ibolya« c. műdal, Jesztrebényi
Gyula, áll. ig. tanító zongorakiséretével. Ennek
élvezése után dr. Kovács Sándor, egyetemi tanár
vonultatta fel lelki szemeink előtt, »A magyar
nőeszmény vándorutja« c. előadásában, magyar
törtélnelmünk kiváló nőalakjait, követendő pél
dákképpen állította őket a mai kor elé. A mély
hatást keltő előadás után Javoniszky Dezső, javí
tóintézeti családfő adta elő, a mükedvelés mér
tékén fölül, Bobary Mária, zeneiskolai tanárnő
művészi zongorakisérete mellett és Lakj Gyula
szép bariton hangjával előadott énekrészekkel
a »Zrínyi Ilona nikomédiai lakomája« c. melo
drámát, mondhatni, szinte szuggesztiv hatással.
Az estélyt befejezte a Meyerbeer »Hugenották«
operájából összeállított s a katonai zenekar ál
tal mesterien előadott egyveleg.
Szives kérelem. Dr. Masznyik E. szives
ajánlatára és helyett a R é v a y N a g y L e x i 
k o n most készülő pó.kötete számára az
evangélikus egyházi ügyeket illető cikkek,
közelebbről az újabb evang. vezérférfiak és tu
dósok jegyzékének elkészítésével megbizatván,
fölkérem az eddig abban szereplőket, vagy ha
láluk esetén azok hozzátartozóit (Baltik, Belohovszky, Geduly, Gyurátz, Masznyik, Prőhle H.,
Raffay, Schmidt K. J., Scholtz G., Schullems,
Stráner, Szelényi Ö., Szeberényi L., Szlávik,
Teutsch Fr.), hogy esetleges kiigazításokat, u.
rn. jelentősebb irod. működésüket, halálozásuk
dátumát stb. — nemkülönben a pótkötetbe fel
veendők közül azokat, akikhez a szerkesztőség
részéről külön felhívás is küldetett (Br. Radvánszky, Kapi B., Kiss J., Payr S., Szimonidesz
L , Podmaniczky P., Prőhle K., Mikler K., Ko
vács S., Deák János), hogy tömörséggel és
rövidséggel megiirott életrajzukat s főleg evang.
egyháztársadalmi működésüket feldolgozás cél

jából velem egy hónapon belül: május hó 15-ig
sürgősen közölni szívesek legyenek. A pótkö
tetbe felveendő vezérférfiaink és tudósaink tár
gyában tájékoztató útbaigazítást is szívesen ve
szek és honorálok. Több szem, többet lát. Buda
pesten, X., Juranics-utca 13. sz. 1926. husvét ün
nepén. Dr. S z l á v i k Mátyás, nyug. eperjesi
evang. theol. akad. tanár, mint a Révai Nagy
Lexikon főmunkatársa.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Pályázati felhívás.
A brassói magyar ev. esperességbe tartozó
brassói magyar evangélikus egyházKÖzség lel
készi áhásának betöltésére ezennel jDályázatot
hirdet. (Lélekszáma kb. 1COO) Pályázatok és az
összes szükséges okmányok beküldésének határ
ideje április 24. déli 12 óra ; beküldendők abrassóvárosi magyar evang. esperességi hivatalhoz:
Brasov, Targul Cailor 34. Megkivántatik a ma
gyar nyelven kívül a román és lehetőleg német
nyelv tudása is.
Javadalom: évi 1302 Leu készpénz, 32 hold
föld jövedelme, stola, 4 szobás lakás, 20 tonna
tűzifa.
Brasov, 1926. április 2-án.
Brassóvárosi magyar evang.
esperesség elnöksége.

Evangélikus hittestvéreink figyelmét felbivjuk
Paulik János konfirmációs emlékkönyvére,
amely az evangélikus serdülő ifjak és hajadonok számára a legszebb és legmaradandóbb
konfirmációi ajándék marad.
A könyv szerzőjét az a főelv vezérelte, hogy
olyan könyvet adjon a konfirmált ifjúság ke
zébe, amelyben többször felcsengjen a konfir
mációi ünnepies hangja, megerősítést nyerjen
általa szivében az evangélikus öntudat s azon
kívül az ifjúi szív valláserkö.csi tekintetben több
felől épitőleg érintessék, hogy igaz em.ékkönyv
későbbi éveiben is hasznos útmutatója, tanács
adója lehessen.
A rendkívül gazdag tartalommal bíró könyv
316 oldalra terjedte s békebeli papíron ízléses
félvászonkötésben'84 ezer korona, egész vászon
kötésben 100 ezer koronáért kapható. Postaköltség 4000 korona. Megrendelhető a Luther
Társaság könyvkereskedésében Budapesten, VII.
Szenkirály-utca 51. sz.
Ugyanott minden evangélikus ima és éne
keskönyv kapható, falimondások és konfirmá
ciói emléklapok nagy választékban.
Kérjen Bibliákról árjegyzéket!
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Vallásos tapasztalat.
»Sirtok és jajgattok ti, a világ pedig örül«,
igy szól a búcsúzó Jézus tanítványaihoz. Miért
ez a nagy különbség a világ életében a tanít
ványok sorsában ? A tanítványok is a világban
vannak. Főpapi imájában Jézus nem könyörög
azért, hogy a Mennyei Atya vegye ki ókét
e világból. Azt kéri, hogy őrizze meg őket
a gonosztól. A kiáltó ellentét áz örvendező vi
lág és a jajgatva siró tanítványok között azért
van, mert a tanítványok nem ebből a világból
valók, aminthogy Mesterük sem e világból való.
S nem lévén e világból valók, a világ esemé
nyeit másként értelmezik, másként tapasztalják
meg, másként érzik át, mint a világ. A tanít
ványok életének fókusa másként van elhelyezve,
mint a világé, ök Krisztusban gyökereznek, őket
Krisztus Lelke világosítja meg és tanítja meg
olyanokra, amiket a világ nem tud. Nevezetesen
elvezérli őket minden igazságra. És éppen az
élet középponti igazságának ismerete és szolgá
lata az, ami ókét a vigadozó világban sírásra
indítja ; s éppen az igazság szolgálatának van
meg az a reménye és kilátása, hogy siralma
örömre fordul.
A tanítványok kiváltsága az, hogy Krisztus
személyiségének vonzókörébe jutottak, aki bi
zonyságot tett az igazságról. Aki maga volt
az igazság. És, hogy kicsiny dolgokhoz mérjük a
nagyot, amiként Archimedesz, Euklidcsz és New 
ton mathematikai igazságai tanítványaikat meg
cáfolhatatlan uj igazságokhoz juttatták, miként
Beethoven szonátái a zenét uj magaslatokra
emelték, úgy az igazság fejedelme e világon
az élctigazságot örök érvényre juttatia, amelyet
a világ nem ismert, de amelyet Krisztus után
véka alá rejteni nem lehet.
Krisztus a maga életigazságaival az embe
rek vallásos érzékére és Ítéletére appel ál. Amint
van zenei érzék, mathematikai érzék, éppenugy
van vallásos érzék is. Nem egyforma mértékben.

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési é r: Egész évre 80. télévre 40
negyedévre 20. egyes szén 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

A csillagok itt is különböznek fényükben. A skála
egyik végén vannak a próféták, a szentek, a lát
nokok ; a másik végén azok, akikben a vallásos
ság csak csökevény állapotban található. A »vi
lág«, amely örül, mig a tanítványok szo m o ro d 
nak, az emberiségnek az a része, amelynek val
lásos érzéke idétlen, torz, fejletlen, szunnyadozó.
A 'botfülüek nem szolgálnak érvül a zeneművé
szet művészei igazsága és szépsége ellen. A vallástalanság nem szolgálhat érvül a vallásnak
igazsága ellen. Ezen a téren is azokat kell mér
tékadókul elfogadni, akiknek »adatott«, nem pe
dig azokat, akiktől amilyök volt, az is elvéte
tett«.
A tanítványok szomorkódnak, mert a Mes
ter elvétetik tőlük. S ez által életükből hiányzik
valami és valaki, akivel legszorosabban össze
forrott lelkűknek minden szála. Krisztus oldalán
megtanulták azt, hogy életük önmagában nem
teljes, é s megtanulták azt a nagy élet igazságot,
hogy az ember élete önmagában általában véve,
az egész emberiséget illetőleg sem teljes. Az élet
önmagán tulutal. A világ botor örömét, léha
élvezetét az a tévedés teszi lehetségessé, hogy
a világ abban a balhiedelemben él, hogy az em
beri élet egy zárt kör, amely nem mutat túl és
felül az emberen. A tanítvány ellenben nem lel
nyugodalmat, amig meg nem nyugoszik Isten
ben, aki az ö öröksége, s életének teljessége.
A vallásos lélek fe’lá/ad minden korlátozottság
ellen. Saját gyarlóságának, gyengeségének, bű
neinek korlátáit töri, zúzza, s ha közben önma
gát véresre verdesi is, mégsem nyugszik addig,
amig nem szárnyalhat emelkedcttebb magasla
tok, szélesebb horizontok felé. A szellemi élet
csak a legmagasabb eszmények szolgálatával ér
heti be.
A vallásos élet legszentebb tapasztalata az,
hogy az emberi élet teljét csak Istenben találja
meg. Az Atyával való egységben töri át a csu
pán emberi életnek körét, s ha lerombolják is
templomát, ezen egység erejében harmadnapra
újra felépiti azt. Istenben találja meg az élet for-
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veszteségük. Van, aki igy spekulál: 14 hold föl
dem fel van becsülve 14 értékegységre. Privát
szerencsém és a minisztérium ösztönszerü la
tolgatása folytán a valóságban élveztem a föld
ből 28 q gabonafélegységet, tehát az állami fi
zetésen felül egyelőre és véletlenül nyertem a
kincstártól cca 14 q gabonát. Ha akarom, ráfo
gom, hogy ez a kántori jövedelem, ha nem aka
rom, nem szólok semmit. A másik kántor igy
számol : A 348.000 K-ás értékegység arányában
a tengeri 305.000 K, el kellett adnom 180 ezerért,
a szalma 55 ezerével számittatik, itt az értéke 20
ezer, a szénát a rendelet 104 ezerével számítja,
az itteni III. rendű széna 40.000 K. A búzánál és
földnél mutatkozó nyereség figyelembevétele
mellett kitűnik tiszta kántori jövedelemként —
mínusz — 2i/2 millió korona.
Ilyen gyujtóanyag felett természetesen nagy
A felekezeti elemi isko.ák tanerőinek fizeté feszültségűvé nő az a gőz, amelyik aztán a
sét legújabban az 1926. évi 25.000 sz. vkm. ren nyári gyűléseken lecsapódik és mérges, keserű
delet szabja meg. A rendelet megjelenése óta levéve! megáztatja a jövő iskolai év talaját. Is
az érdekeitek sajtószerveikben elsírták régi sé mét szükséges lesz a »jegyzőkönyvekben« leszö
relmeiket és megkezdődött az uj ostrom. Az gezni, hogy az iskolai munkásság) eredménye
Evangélikusok Lapja bátorságot vesz annak a kitűnő — mert a »valóságban« nem lesz kitűnő?
Dehát kell ez nekünk? A mai adminisztráció,
ténynek a megállapításához, hogy ilyen áldatlan —
statisztika
és stabil pénzviszonyok mellett nem
viszonynak, amilyen a kormány intézményes silehet
ez
másképp
?
ketsége, érzéketlensége és a harcra kész fele
Krisztus összecsavart korbácsával és szúró
kezeti tanítóság között fennáll, nem lehet más
oka és alapja, mint valamilyen hatékony, élő szemmel néz bennünket, amint a pénzváltó asz
hazugság. Igaz, hogy fizetési ostrom akkor is talok közt fanyalgunk, — mert az ő kis magyar
volt, mikor 1913—14-ben a kezdő tanítónak gyermekeiről van szó. Nagyméltóságu Kultusz
havi 100 K illetménye képviselt olyan értéktar miniszter U r ! Engedelmet kérünk, de a várme
talmat, mint az idősebb tanítónak mai 3 milliós gyei közigazgatási bizottság, az egyházi ható
havi jövedelme, mégis feltételezzük, hogy igenis ságok és a tanfelügyelőségek és semmiféle in
kell tudni o.yan helyzetet teremteni, hogy a ke tézmények nem segíthetnek azokon a bajokon,
nyérharcoknak ez a neme ilyen mérveket és ilyen amelyekre a 25.000/1926. rendeletben azoknak
alakot ne ölthessen. Meg kell találni azt a meg figyelmét felhívni méltóztatik. Nem az adómo
oldást, melynek az lenne a folyománya, hogy a rálnál, hanem mélyebben, a többi morálnál van a
tanító azzal a megnyugtató tudattal lépné át az baj. És a legnagyobb baj éppen abban a mű
iskola küszöbét: mostani fizetésemből okos be helyben van, ahol a mindenféle morál summá
osztással meg kell tudni élnem, a kormány jának, az igazi vallásosságnak lenge tündérruhá
őszinte jóakarattal lenyúlt a pénzeszsák legfe- ját kellene nagy gonddal és hozzáértéssel szövö
nekére. Elvégre hol van az megírva, hogy a getni. Nagy baj van itt, olyan, amelyen már in
kormány és a tanítóság közt olyan viszonynak tézményesen segíteni nem lehet. Az intézmé
kell lennie, mint valami tröszt és munkásszindi nyeknek nincs öntudatuk. Ez az ügy a legfon
tosabb, iskoláknak és közvetve a nemzet meg
kátus közt.
A felekezeti tanítóság hosszú status-várása mentésének az ügye. Ezt csak lelkes öntudat,
után most ismét el kezd pezsegni a régi főzet. az ész, a szív és az akarat csatornáin keresztül
N. J.
Mennyi energiapazarlás előtt állunk. A nyári tudná megoldani.
gyülésezések elmu aszthatatlan konstruktiv mun
kája helyett egyfé.e sivár, kiá tás hangzik majd:
kenyér-kenyér kenyér ! Ezerféle kalku áció megy
Vannak emberek, akik nem lopnának el
végbe. »Honnan és hogyan teremtse elő az »egy
egyetlen
gombostűit, nem ártanának még a légy
házi elnökség« (— nem az iskolafenntartó —) a
nek
sem,
nem innának meg egy gyüszüre való
százalékonként havi 15.625 K-t, mikor a hívek
inkább azt várták, hogy a szentatya tán már va szeszes italt; hanem mind amellett készek elra
lami jó hirt hoz az elrekvirált orgonasipókról, bolni mások jó hírnevét, belevágni a pletyka
harangról, hadikölcsönökről, a rozzant iskola ja kését mások hálába, s a társaságban a rágalma
vítása felől, az adóalapi segély stb.-ről. A kán
torok oldalakon végig számítják, hogy a 348.000 zás méreg-kelyhét körben járatni. »Ne mondj
K-ás értékegység arányában az ő speciális vi felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot«.
déki helyzetükben mennyi a nyereségük vagy

rását. Ez az Újszövetségnek dicső üzenete. A
világ Őrül. Örül önmagának és önmagában. A
tanítványok, el vétetett Urok után sírnak, mert
vágyakoznak, mert ismernek szebb világot, igfazabb életet, dicsőbb reményeket. A tanítványok
szomorúsága örömre fordul. Mert az igazság
nem vész el. Mert a keresztyén vallásos tapasz
talat nem csalóka lidérc fény. A hit legyőzi a
világot. A világ öröme hazug! alapon áll. Kár
tyavárban lakik. A tanítványok szomorúsága ab
ból a forrásból fakad, amelynek vizei gazdagít
ják az életet.

Elemi iskoláink.
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Lutheránus válasz eoy pápai enciklikára.
XI. Piusz római pápa a tavalyi jubileumi
esztendő végén egy enciklikát bocsátott ki,
amelyben elrendeli, hogy minden év októberé
nek utolsó vasárnapja, mint Krisztus Királyságá
nak Ünnepe tartassék meg. Ebben a pápai ok
mányban a vallásra és a kormányzatra vonatko
zólag nagyon ügyes okfejtések foglaltatnak. Az
amerikai National Lutheran Council legutóbbi
ülése ennek az enciklikának tárgyában a követ
kező nyilatkozatot adta ki :
Nagy érdeklődéssel olvastuk XI. Piusz pá
pának 1925. december 11-ról kelt enciklikáját,
amelyben »apostoli tekintélyénél fogva« felállí
totta az Ur Jézus Krisztusnak, mint királynak ün
nepét. Ezt az ünnepet >az egész világon eszten
dőnként október hónapok utolsó, vagyis Min
denszentek ünnepét megelőző vasárnapján« kell
megülni. Elrendeli azt is, »hogy ugyanazon a
napon meg kell újítani az egész emberi nem fel
ajánlását Jézus legszentebb Szivének, ahogy
szent emlékezetű elődünk, X. Piusz, annak évente
való megismétlését elrendelte.«
Szinte szentségtörés számba mehetne ilyen
ünnep és ilyen felajánlás ellen valamit szólni.
Minden hivő keresztyén óhajtja, hogy Krisztust
mint királyt tiszteljék és imádkozik^ hogy a föld
országai az Urnák és az ó Krisztusának orszá
gává váljanak. És mi egy szót sem szólnánk el
lene, ha nem volna az enciklikában néhány olyan
állítás, amelyek nem igazak, amelyek a szó leg
szorosabb értelemben szék áriusok és amelyek
szeretetlenek ; és ha nem lenne található benne
ellenséges támadás a keresztyéneknek nagy so
kasága és a keresztyén igazságnak széles körök
ben elfogadott felfogása ellen.
A pápa például nem mondja az igazságot,
legalább is nem az egész igazságot, amikor azt
mondja, hogy' a »Katholikus Egyház« — ame
lyen természetesen a római katholikus egyház
értendő — »Krisztus országa a földön.« De hogy
ezt minden megkeresztelt keresztyénnek, minden
nemzetnek és minden kormánynak kötelessége
elismerni, azt, ha kifejezetten nem mondja is,
nyilvánvalóan értendőknek tartja az encikllka.
Ezzel kapcsolatban nem szabad megfeled
kezni arról, hogy a pápa hármas koronájával
mint Krisztus földi helytartója« uralkodik. A föl
dön nincs olyan intézmény, személy, vagy rend,
amely önmagára mutatva azt mondhatná : »Itt
van a Krisztus országa.« Ez az ország nem szemmelláthatólag jön el. Krisztus országa lelki or
szág. Krisztus országa ott van mindenütt, ahol
a Szentlélek működik a kegyelem eszközei által,
s az embereket elvezérli a Krisztusban való
hitre. Krisztus királyságának ünnepét a pápai
enciklika szellemében megünnepelni annyit je
lent, mint legalább is hallgatólagosan elismerni
a pápának, mint Krisztus helytartójának szuve
renitási igényeit. Ha az ünnepet más szellemben
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ünnepeljük meg, a pápa az olyan ünneplést nem
tartaná érvényesnek.
Éppen olyan nyilvánvalóan feltételezi a pápa
azt is, hogy az Egyház nem egyéb, mint a római
katholikus eg y h áz; és ezen feltevése alapján
mindazokat a keresztyéneket, akik neki nem en
gedelmes alattvalói, nemcsak eretnekeknek és
skizmatikusoknak bélyegezné, hanem mint olya
nokat, akik »Jézus Krisz.ust és annak legszen
tebb törvényét száműzték életükből, c a ádi kö
rükből és közügyeikböl«, s akik ennélfogva fele
lősek a »gonoszság ózonéért«, amely elárasz’otta
a világot. Kitűnik ez az enciklika első paragra
fusából és a XIII. Leó pápától veit idézetekből.
Ezáltal a legszektáskodóbb szekta fejévé és veze
tőjévé teszi magát és igen szeretetlenül jár el.
A pápának célzatossága és ellenséges szán
déka félreérthetetlenül kitűnik annak a napnak
megállapításából, amelyre az ünnepet helyezte.
Nem feledte el azokat a kalapácsütéseket, ame
lyek 1517. október 31-én egész Európán végighangzottak és tudtul adták a keresztvén népek
nek a szabadulás napját, amikor Lu'her Márton
hires kilencvenöt tételét a witíenbergi vártemplom ajtajára szegezte. Az enciklika a Refor
máció művét veszi célba. Nem állíthatjuk, hogy
a pápa nem őszinte, amikor kifejezi azt a vágyát,
hogy Jézus Krisztus az egész világon ismertes
sék el, mint minden népnek és mindennek kirá
lya; de kétségtelen, hogy azt gondo’ja, hogy en
nek elérésére a legjobb ut a Reformációnak és
az Evangéliom felszabadító erőinek ellensúlyo
zása. Erre való tekintettel vá'asztolta ki az uj
ünnep napját. Mi rendszerint ok óber 31-én, vagy
az azt megelőző vasárnapon ünnepeink a refor
máció ünnepét; ezt cselekszik a lu‘heránusok
mindenütt immár négyszáz esztendeje. Minő
mesteri fogás lenne, ha a pápa el tudna rendelni
egy olyan ünnepet, amelvet nagy lelkesedéssel
ülnének meg nemcsak a római katho'ikusok ha
nem a protestánsok i s ! De legalább is minket
nem visz lépre.
A reformáció a keresztvénségnek három
nagy elvét állította fel uira : a Szentirásnak mint
Isten igéiének tekintélyét, a hit á’ta 1 va’ó megigazulást és a hivők egyetemes papságát. Azt
tartjuk, hogy mindazok, akik h sznek Jézus Krisz
tusban, mint Istenükben és MegváLó'u’ ban s
akik ama három elvet nvnden következményével
együtt elfogadják, va’óságigal az Egyháznak és a
Krisztus országának királyukul való elcog^dá át
leghelyesebben azzal mutatják meg, hogy Krisz
tus igéje szerint szent életet élnek.
Minden protestáns embernek meggondo
lásra ajánljuk azt a kérdésünket, vaj'on nem he
lyesebben tisztelik-e királyukat és megváltójukat
a Krisztust, ha ragaszkodnak az evangéliom igaz
ságához és ahhoz szabják életüket, mintha résztvesznek egy nagy ünnepélyen, amelvet »nagy
szerű körmenetek« és külső »ceremóniák« jelle
meznek ?
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Tudomány, vallás, világnézet.
Irta: D. Kiss Jenő.

A mint a népismeret megtanít arra, hogy
minden népnek van vallása, úgy a történelem
megtanít arra, hogy valamely nép életében az
a korszak volt nagy, teremtő, amelyben a vallás
elevenen lüktetett úgy az egyes, mint az egész
nemzet életében. A nemzeti fellendülésnek a val
lási élet mélysége és tisztasága volt a fokmérője.
És viszont. Nem kell messze a múltba visszamen
nünk. Hazánk szomorú összeomlását nem előz
te-e meg és nem követte-e egy olyan beteges
szellemi irányzat, amely egyebek közt, illetve
egyebek előtt a vallást akarta sutba dobni.*)
Az sem véletlen, hogy a keresztyén vallást
elfogadó Európa csakhamar messze túlszárnyalta
kulturális és tudományos tekintetben a népek
bölcsőjét, Ázsiát, ahol pedig már magasfoku, év
ezredes kultúra virágzott akkor, amikor a felsőbbrendü fehérfaj Európában a csata-bárdnál
egyebet még nem igjen tudott forgatni.
Az a természetes, hogy az ember vallásos
lény. Szinte fogalmi meghatározásként lehet ezt
alkalmazni ránézve, amellett, hogy gondolkodó
lény, s természetellenes az atheizmus, amely a
modern kultúra egy csenevész, be'eges hajtása.
Mi most már a val1ás ? Mi a lényege ? Va
lami egyetemes vágyódás, a szívnek törekvés,
a léleknek kívánság egy felsőbb hatalom után.
Téves az a felfogás, amely a nem értett, csak
sejtett szellemi lényektől való félelemben keresi
a vallás alapjait. A római gondolkodónak ama
meghatározása: timor facit deum, amelyen kapva
kaptak a modern vallástagadók, már elfajulást
és nem természetes ál’apoPt tüntet fék
Nem félelmet, hanem belső vágyódást fejez
ki a vallás. És a vágy valami hiánynak a meg
szüntetésére, valami szükségérzet kielégítésére
irányul. Az embernek a vágya mutatja, hogy
magában véve nem elégséges, magán kívül és
felül keresni va’akit, akivel való összeköttetésben
e hiányérzés megszűnik.
Az elhagyottság és nyugtalanság érzését a
boldog közösség és nyugalom érzése foglalja el.
A nagy egyházi atyának, Ágostonnak a megál
lapítása egyetemes igazságot fejez ki : »nyugta
lan az én szivem mindaddig mig meg1nem nyug
szik te benned, óh Isten !« És a 42. zsoltár alap
ján készül szép egyházi ének hűen fejezi ki a val
lás lényegét erről az oldaláról tekintve : »Mint
a szép hives patakra a szarvas kívánkozik, lel
kem Istent úgy óhajtja és hozzá fohászkodik.«
De ez még csak az egyik oldal. Ez magiában
véve nem elég. Ahol csak ez a vágyódás van
meg. ahol csak az ember részéről való törekvést
látjuk, oH a vallásnak hiányos, alsóbbrendű, torz
megnyilvánulásaival találkozunk. A puszta kivánkozás, vagy mint a nagy theológus Schleier) A bolsevizmus büntető codexe, p'. ame'y a Bucharín-féle szovjet
kommunista erkölcstanon alapszik, a 121. § ban egy évi súlyos börtönnel
fenyegeti azt. aki bármilyen intézetben hittanra meri oktatni a kiskorúakat,
a 124. §. pedig minden nyilvános vallésgyakorlatot három évi börtönnel
büntet.
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macher meghatározta, a puszta függés érzése
még nem az igazi vallásosság;. Ez esetben ama
sejtett, de nem ismert szellemi lényekről az em
beri fantázia a legkülönbözőbb képeket rajzol
hatja, amint ez a keresztyénségen kívüli vallá
sok Isten felfogásában lesz szemlélhetővé az
alacsonyfoku természetvallások durva-faragott
bálványaitól a hindu művészet arany-ezüst szob
raiig.
Még valamire van nélkülözhetetlen szükség
az igazi vallásban. Arra, amit ugyancsak egy
szép egyházi ének igy fejez ki : »Isten felséges
adománya, vallás, te vagy legjobb hívem.« Szük
ség van annak betartására, hogy a vallás nem
magunktól alakul bennünk, olyanformán, mint
a gondolat, hanem, hogy felülről való adomány.
Istent, a kivel viszonyba lépni akarunk, csak a
kijelentés utján ismerhetjük meg. A kijelentés
pedig nem más, mint Isten önfeLárása, lénye
gének, akaratának megmutatása. Csak az által
és csak ott, a hogyan és ahol Isten kijelenti ma
gát, leszáll az emberhez és felemeli magához,
válik lehetővé az igazi vallás, a vallás. És arról
nem kell sokat szólnunk, hogy ezt a keresztyén
vallásban találjuk meg. Itt találjuk meg az Isten
kijelentését tökéletes formában, itt felel az em
ber vágyódására : »a mélységből kiáltok hozzád,
a Megváltó szava : »Jöjjetek hozzám mind anynyian, akik meg vagytok fáradva és meg vagytok!
terhelve és én megnyugosztalak titeket«. (Mt.
11. r. 28. v.)
így jön létre az igazi belső viszony Isten és
az ember közt. így nyerjük a vallásnak azon
meghatározását, hogy az az embernek alapvi
szonya, Istennel és Istenben való élete.
Volt idő, amikor a vallás és ennek rendsze
réről szóló theológia képviselői szabták meg a
tudománynak is az irányát s helyeselték, vagy
kárhoztatták aszerint, a mintáz akkori theológiai
irányzattal barátságos vagy ellenséges irányzatú
volt. Ez az idő elmúlt és jó, hogy elmúlt, mert ez
a theológiának idegen hatáskörbe való beavat
kozási ideje volt, a mi jogtalan volt és rnegboszulta magát, de a milyen mértékben helytelení
tik azt, hogy a theológia vezesse, illetően kényszeritse neki tetsző irányba a tudományt, ép
olyan mértékben helytelen az ellenkező, az előb
bire való visszahatásként keletkezett törekvés,
a mely jórészt még napjainkig is megvan, hogy
a tudomány és pedig épen a fenntebb részlete
zett tapasztalati természet tudomány irányítsa,
illetően befolyásolja, lekicsinyelje vagy épen el
hallgattassa a vallást és annak rendszeréről szóló
theológiát.
Az igazán vallásos, hivő, nyugodtan nézi a
tudomány munkáját és örömmel fogadja annak
tényleges megállapításait. Hiszen a tudomány
minden újabb vívmányában, a természet egyre
mélyebb megismerésében Isten nagyságát látja
és csodálja és fordítva is áll a dolog. A lipcsei
egyetem nagy oszlopcsarnokát egjy művészi
freskó disziti, a mely Prométheuszt ábrázolja,
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a mint lobogó fáklya formájában hozza le az
emberiségnek a tudást jelentő tüzet. A tudo
mány szentelt hajléka tehát magáévá teszi azí
az igazságot, a melyet a Prométheusz monda
fejez ki, hogy a tudás felülről, az égből való.
Az egyik a természettudomány az érzékileg szemlélhető tapasztalati dolgokkal foglalko
zik, a másik a vallás a transcendens, a termé
szetfelettivel kapcsol össze. A milyen helytelen
volna, ha az utóbbi lenézné az anyagi dolgokkal
foglalkozó tudományt, ép olyan tévés volna más
felől, ha a tudomány kétségbe vonná a transcendenst, a természet felettit. Lalande és Vir
chow materialistának ama mondását: átkutattam
távcsövemmel az eget, megvizsgáltam boncké
semmel az emberi testet, de Istenre, lélekre, se
hol sem találtam, épen a tudomány és nem a
vallás részéről érték a leghevesebb támadások
s a theológia részéről elég szarkasztikus válasz
volt rá az, hogy már az iskola padjain tanítják
az Isten, a lélek láthatatlanságát. Váljon lehetne-e az illető tudósokkal szemben felvetni : a
saját eszükben miért nem kételkednek, holott azt
sem látják ?
A látható és láthatatlan egyaránt a valóság
világa, csak az ut más, amelyen hozzájuthatunk.
Egyikhez a tudomány, másikhoz a vallás utján.
Az elmondottak alapján tehát világos, hogy
a vallás egészen más kört s területet ölel át,
mint az érzéki megismerés és tapasztalás alapján
álló és működő tudomány. Két különböző világ
ban van működési és megnyilvánulási terük. És
amint a térben az u. n. kitérő vonalak, bármilyen
távolságra hosszabbítsuk meg őket, nem érin
tik, vagy metszik egym ást úgy természet tudo
mány és vallás, ha mindegyik megmarad kijelölt
terén, nem ütközhetik. A mint hogy normális
viszonyokat tekintve, nem juthatunk viszályba,
egy, a föld túlsó oldalán élő néppel, (csak a vi
lágháború abnormitásai tették a többiek közt
ezt is lehetővé).
Dehát, ha igy áll a dolog, miért van az,
hogy a tudomány és a vallás viszonyának prob
lémája olyan régi és mégis olyan acut. Hiszen,
ha a fennebbi megállapítások helyesek, már ré
gen el kellett volna hallgatni a csatazajnak és
békés, parallel munkának felváltani a harcot.
Fogalmi zavar okozta és okozza a tévedést.
Tudomány és vallás külön terület. De amint kü
lönálló területekről is vezetnek egymáshoz öszszekötő vonalak, országutak és vasutak, úgy ta
lálunk ilyen kapcsokat, összekötő vonalakat a
tudomány és vallás területei közt.
Ilyenként tekinthetjük a világnézetet.
III. Ml a v ilá g n é z e t?
A tudomány kifejtette részletismerc:tek alap
ján világról, természetről, életről, értékitélele
ket alkot az ember, amelyeket szerves egészbe
foglal.
A tudomány tételei mellett a vallás igazságai
is belefonódnak, illetőleg belefonódhatnak a vi
lágnézet tarka szövetébe.

Gondolkodó ember nem lehet el nélküle. Az
öntudatosan szemlélődő és eszmélődö lélek fel
tétlen feleletet keres azon maguktól felvetődő
kérdésekre : mi a világ, mi az élet, miért van igy,
mi az. ember életének célja s ijzy feladata ; ho
gyan rendezkedhetik be a világban legjobban
stb.
így jön létre a világnézet, amely azonban
már elhagyta egyfelől a tudomány, másfelől a
vallás területét. Ezért nem lehet az az ellentmon
dást nem tűrő, tetszésünktől, vagy nem tetszé
sünktől független egyetemes érvényű ítélete,
mint a tudománynak és másfelől nem is pótol
hatja a vallást. Mivel a tudomány kölcsönkért
alaptételeiből, mint építő kövekből különböző
épületet emelhet és emel, ezért többféle világ
nézet lehetséges. Ariiig a tudomány (a vallás is,
ha igazi) egy, addig a világnézetek száma sok,
amelyek nem egyeznek egymással okvetlenül,
hanem el is térhetnek egymástól, vitába s harcba
kerülhetnek egymással.
A nagy, a tudomány és vallás egymáshoz
való viszonya szempontjából szinte végzetes, tra
gikus tévedés akkor kezdődik, amikor a világ
nézetet összetévesztik a tudománnyal s a világ
nézet által megrajzolt képről mondják, hogy az
a tudomány tanitasa. És amennyiben több világ
nézet által megrajzolt képbe nem illik bele a val
lás felfogása, sőt egyene.-en ellentétben áll vele,
mondják ki az Ítéletet, hogy tudomány és vallás
összeférhetetlen, holott világnézetnél nem a tu
domány apodiktikus itéletmondásaival találko
zunk, hanem tételekkel, melyeknek érvényes
sége sokkal kisebb körre, a rokonérzésü és gondolkozásuak körére szorítkozik. A mikor tehát
olyan tételekről hallunk, hogy tudomány és val
lás összeegyeztethetetlen, ama logikai tévedések
egyikével állunk szemben, amelyek már olyan
sok kárt okoztak az emberiség szellemi történe
tében. Nem a tudomány, hanem világnézet állhat
szemben a vallással. Világnézet, amelynél a tudo
mány által megalkotott világkép csak eszközül
szolgál egy filozófiai egész megalkotására. —
(Maga a filozófia, amelyet egyfelől a tudomá
nyok koronájának tartanak, sem rendelkezik a
tapasztalati tudományok feltétlen jellegével. A
mint, hogy például egv újabb filozófia történet
írója művének ezt a címet adta : Nagy gondol
kodók
életfelfogása.) Világnézet, amelynek
egyetemi sen kötelező erejű tételei nincsenek,
világnézet, amely nem egyedül áll, hanem ame
lyeknek száma szinte napról-napra növekedik
néhánnyal.
És azután nagy tévedés azt hinni, hogy tudo
mányos világnézet csak vallásellenes lehet. Ez is
egyike a szélit mi világ anarchiáját eredményező
tragikus tévedéseknek.
(Folyt, köv.)
Boldog ember az, aki eljutott annak felisme
résére, hogy mi az ő teendője.
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Püspöki egyházlátogatások. K a p i Béla
püspök az idén két turnusban a Győri egyház
megye gyülekezeteit fogja meglátogatni és meg
vizsgálni. A tavaszi egyházlátogatási körúton,
amely május végére van tervezve, a következő
egyházközségeket látogatja meig : Nagydém, Lovászpatona, Kispéc-Kajár, Tényőfalu, Felpéc,
Nagybarátfalu, Gyorsig, Ménfő, Tét, Győrszemere, Nagymórichida, Csikvánd, Ujmalomsok.
A gyülekezetekben már folynak az előkészületek
a püspök ünnepélyes fogadtatására, akit egyház
látogató kőrútján Galánthai Csemez István egy
házmegyéi felügyelő, Németh Károly esperes és
Ihász László egyházmegyei jegyző kisérnek.
A honvédség protestáns egyházi szerve
zetének első értekezlete. Ez év március havá
nak 25-én első izben jöttek össze országos érte
kezletre a m. kir. honvédség protestáns egyházi
szervezetének vezetői Budapesten. S o l t é s z
Elemér püspök és vitéz R a i c s Károly altábor
nagy, főgondnok elnöklete alatt együtt voltak az
országos tiszti kaszinó egyik termében a hét ve
gyes dandár területén alakult protestáns egyházközségek lelkészei és felügyelői, valamint az in
tézeti lelkészek.
S o l t é s z Elemér püspök bensőséges imád
sága után nagymegyeri vitéz R a i c s Károly al
tábornagy, a székesfehérvári vegyes dandár pa
rancsnoka olvasta fel nagyszabású főgondnoki
megnyitó beszédét, amelyben a csonka haza ki
csiny honvédsége lelki életének rendkívüli jelen
tőségét megragadó erővel fejtegette és széles
ecsetvonásokkaí festette meg a honvédség pro
testáns egyházi szervezetének vallás-erkölcsi
munkaprogrammját.
Különösen kidomborította a protestáns
ö s s z e t a r t á s n a k a széttagoltság mai vesze
delmei között való szükségességét és annak az
óhajtásnak adott kifejezést, hogy ez összetartás
egyik legjelentősebb szervének, a M a g y a r
P r o t e s t á n s I r o d a l m i T á r s a s á g n a k le
hetőleg minden protestáns tiszt tagja, kitűnő
folyóiratának, a P r o t e s t á n s S z e m l é n e k
buzgó olvasója s a Társaság helyi fiókjainak lel
kes munkása legyen.
A v é d e k e z é s időszerű feladatai közül ki
emelte a vegyesházassági reverzálisok, az er
kölcsrontó táncnemek, divathóbortok, az iszákösság, a káromkodás és a nemzetpusztitó egyke
rendszer ellen való tervszerű küzdelmet.
Az é p i t é s nagy munkái között hangoztatta
a világi és lelkészi egyházvezetők együttes lelki
gondozó tevékenységét, az anyagi teherviselés
ben való készséges részvételt, helyőrségi templo
mok vagy imaházak építését, szegény katona
gyermekek neveltetését és a szeretetmunkák
megszervezését.
A s z e m é l y e s p é l d a a d á s katonai és
egyházi élet terén egyaránt döntő jelentőségé
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nek hangsúlyozásával zárta a főgondnok mély
tartalmú és meleg lelkesedéstől áthatott meg
nyitó beszédét, mely az értekezlet tagjairamegragadó és fölemelő hatást gyakorolt.
S o l t é s z püspök a nagytávlatú, értékes
megnyitó beszédet megköszönte és az abban
foglalt munkaprogramm éles tagolása után an
nak módszeres megvalósítását és ebben a fő
gondnok nemes példájának lelkes követését kö
tötte a lelkészek, felügyelők és minden protes
táns honvéd szivére.
Az értekezlet elhatározta a főgondnok be
szédének megfelelő számban való kinyomatását s annak mind az egyházi vezetők, mind n
katonai egyházközségek részére való megkül
dését, úgyszintén az erkölcsellenes társadalmi
jelenségek ügyében Honvédfőparancsnok úrhoz
fölterjesztés intézését.
A n t a 1f f y László esperes a honvédség
protestáns egyházi szervezkedésének eddigi me
netéről és módszeréről tartott gyakorlati tanul
ságokban gazdag felolvasást.
Ezután a honvédség prot. egyházi szerve
zete ügyében kiadott rendelet végrehajtására vo
natkozó Tájékoztató Utasítás tervezetei került
részletes ismertetés és megbeszélés alá, ame
lyet kinyomatva minden érdekelt kezéhez eljut
tat az elnökség.
Az uj vallástani kézikönyvek bevezetésének
és folyó adminisztratív ügyeknek T a u b i n g e r
Rezső püspökségi iroda;gazgató és T u b a And
rás püspökségi titkár előterjesztései alapján való
elintézése után S o l t é s z püspök imádságával
ért véget a maga nemében nagyjelentőségű út
törő értekezlet, amely kétségtelenül hatékonyan
előmozdította és előre viszi továbbra is a hon
védség protestáns egyházi szervezkedésének és
lelki életének nagy ügyét.
Masznyik Gyula. Masznyik Gyula volt
hosszufalui (Brassóm.) ev. lelkész a f. é. ápril.
8-án hosszas szenvedés után 70 éves korában
elhunyt Budapesten. Temetése ugyanott ment
végbe április 10-én, kiterjedt rokonsága, a helyi
és környékbeli papság és nagyszámú közönség
részvétele mellett. A pesti ev. egyházmegye kép
viseletében Broschkö Gusztáv Adolf főesperes
jelent meg. A gyászszertartást Szűcs Gábor ke
lenföldi ev. lelkész végezte, aki gyönyörű és
megindító beszédében jellemezte a megboldo
gultat s vigasztalta hozzátartozóit.
A megboldogult 1856. évben született Tiszaföldváron ősrégi ároni családból, melynek őse
az egyháztörténelemből ismert vértanú Masnicius Tóbiás. Tanulmányait Szarvason, Sopron
ban és külföldön végezte. Szentesen 2, Hosszufaluban 26 évig lelkészkedett. Ez utóbbi helyen
rendezte a zilált anyagi helyzetben levő gyüle
kezetei s azt Brassómegye egyik legjobban szi
tuált egyházközségévé tette. Aligí hogy e nem
zetiségi vidékre került, Möór Gyula brassói ev.
lelkésztársával és Molnár Viktorral, a későbbi
kultuszmin. államtitkárral összefogva, megindi-
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torták azt a hazafias mozgalmat, melynek ered
ménye lett a brassómegyei 1 2 csángóniagyar ev.
egyházközségnek a szász egyházi fennhatóság
alól való kiszakitása, az u. n. brassói ág. h. ev.
magyar egyházmegye megalkotása és ennek a
tiszai egyházkerülethez való csatolása. Ezen esperesség egyik válságos időszakában a megbol
dogult mint főesperes is jelentékeny szerepet
játszott. 28 évi lelkészkedése után az 1908. év
ben nyugalomba vonult és Budapestre költö
zött. Azonban az egyházi élettől itt sem vonult
vissza. Hitoktatói állást vállalt előbb a pesti
magyar ev. egyházközségben, majd Pesterzsé
beten, legutóbb Csepelen. Hivatalát mindenütt
és mindenkor lelkiismeretes pontossággal és lel
kes buzgósággal töltötte be. Sok része volt a
pesterzsébeti egyház önállósításában, amelyhez
a csepeli leányegyházat is közelebb segítette.
Budapesten való működése alatt társszerkesztóje volt a dr. Masznyik Endre felelős szerkesz
tésében sok évig prosperáló »Isten Igéje« c.
népies irásmagyarázó havi folyóiratnak, amely
nek csaknem minden számában jelentek meg
tőle értékes dolgozatok. Az ö elhunytéval hajt
hatatlan, erős jellemekben szegényült meg ev.
anyaszentegyhazunk. Dr. Masznyik Endre ny.
theol. akad. igazgató, a jeles bibliaforditó test
vérbátyját gyászoljja az elhunvtban.
A japán m essiás. Az Evangélikusok Lapja
olvasói ismerik már az »ómoto« néven megindult
uj japán vallásos mozgalom élén álló T)egucsi
Onisabro nevét. Nem lesz talán minden érdekes
ség nélkül való, ha most eredeti források, az
ómotisták hivatalos Lapja alapján elmondunk
egyet-mást ennek az embernek a személyéről.
Degucsi Onisabró 1871. julius 12 -én született
Kyóto egyik kis külvárosában, Sogabe-ban. Aty ja
egyszerű paraszt ember volt, aki meglehetősen
nyomorúságos anyagi viszonyok között élt. En
nek oka az volt, hogy Onisabro tekintélyes föld
birtokkal rendelkező nagyapja szerencsejátéko
kon minden vagyonát elvesztette. Atyjának éjielnappal kellett dojgoznia, hogy' 11 tagú családját
fenntarthassa. A szorgalmas apa 54 éves korá
ban meghalt, Onisabro édesanyja azonban ma
is él és 79 éves.
Degucsi Onisabro szülei a buddhizmusnak
és a sintoizmusnak voltak a hívei, de Onisabro
már 13 éves korában meg akarta reformálni a
japán vallásos felfogást, amelyet értéktelennek,
sót veszedelmesnek tartott. Azonban szülei és
a falubeliek ellenkezése folytán csak 28 éves ko
rában léphetett fel mint vallási reformátor.
Az idén az 55-ik életévébe lépő Degucsi
Onisabró 160 cm. magas, arcán semmi ránc, vo
násai egészen nóiesdc. Hosszú, hátára leomló
hajat visel, kalapot vagy ernyőt sohasem hord.
Ruházatában és étkezésében az egyszerűségnek
hódol.
A »szent férfiú«, mint ahogy a japánok ne
vezik, nemcsak kiváló stilusu iró, hanem ügyes
verselő és rajzoló is. Szónoknak nem mondható,
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azonban minden szavát hit és szeretet hatja ál.
Több emberbaráti és vallásos egyesületet ala
pított. Vallása számára, anélkül, hogy pénze lett
volna, hatalmas templomot építtetett.
Sok ellensége és gunyolója van, Degucsi
Onisabró azonban, akit hivei minden vallásalaitó és bölcs fölé helyeznek, tántorithatatlanul
alad előre.
Pap Ferenc.
A K álvin-téri templom orgonájának javí
tása. A budapesti ref. egyház Marcell Endre orgonaépitó hittestvérünket bízta meg a Kálvintéri templom orgonájának javításával és átdol
gozásával. Marcell Endre a mi gyülekezeteink
ben is több helyen igen elismerésre méltóan és
jutányosán dolgozott. (Lakik Budapesten. IX.,
Közraktár-u. 14.)
Fontos lelet. Josephus »Zsidó háború« cimü
munkáját görög fordításban régóta ismerik a
tudósok. Most megtalálták ennek a történelmi
műnek szláv fordítását. Josephus maga is zsidó
volt s Vespasianusnak és Jeruzsálem lerombo
lja n a k , Titusnak környezetében élt. Körülbelül
Kr. u. 37-ben született, jól ismerte a palesztinai
viszonyokat s fiatal ember volt, amikor az apos
tolok közül néhányan még éltek. Megírta Jeru
zsálem elestének részletes történetét. A most
feltalált szláv fordításról az a nézet^ hogy az
eredeti araméi szöveg nyomán készült. A Jé
zusról és a keresztyénekről szóló részek bőveb
bek, mint a görög fordításban. Ha a szláv for
dítás ezen részei pontosan adják vissza az eredeti
araméi szöveget, akkor Jézus történelmi létezé
sére vonatkozólag igen határozott újabb bizo
nyítékokat nyertünk. Josephus elmondja, hogy
kimerítően ismeri annak a törvényszéki eljárás
nak részleteit, amely Pilátus előtt Jézus ellen
folyt; elmondja, hogy Claudius császár s Cuspius
Fadus és Tiberius Alexander proconsulok idejé
ben sokan voltak a csodatevő Jézusnak »szol
gái« ; s hogy ezek azt prédikálták, hogy rabbijuk,
aki meghalt feltámadt a halálból és uj törvényt
tanítottak, amely ellentétben áll a régi zsidó tör
vénnyel; elmondja továbbá, hogy ezek az óskeresztyén igehirdetök másokat arra tanítottak,
hogy ki és mi volt Jézus. A szláv kéziratot zsidó
tudósok fogják kiadni.
M egtörtént! A Tiszai-kerületben tettek
körutat soproni fakultásunk theol. hallgatói a
Husvét előtti héten egyik professzoruk vezetésé
vel. Egyik kis gyülekezetünkben is látogatást
tettek s ott is vallásos estét tartottak. A felsé
gesen szép karénekek, a két szavalat mélyen
megindító volta és a professzornak a szenve
dés problémájáról tartott szivbemarkoló elő
adása könnyet fakasztott a szemekben. Sokan
fejezték ki hálás köszönetüket az estélyért, a
lelki épülésért az előadónak. Eljött a profeszszorhoz az estély végén egy jelenvolt r. k. urö
nő is és hálásan szorította meg az előadásért a
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kezét, mely a leikéhez szólt, mert a szenvedők
kálváriás utjain jár ő is. A r. k. úrnő el mert
jönni az ev. templomba, ahol lelkiépülést nyert
és ezért k ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t . Nagy
sérelmet látott ebben a helybeli plébános, aki
a husvét utáni vasárnapon prédikációt tartott az
esetről, megbélyegezte nyilvánosan a tisztelet
reméltó urhölgyet és óva intette példájától a
hallgatóit, akiknek nem szabad elismerést nyil
vánítani egy evangélikus beszéd Krisztusi igaz
ságai felett. — Jól tudjuk, hogy ez az eset nem
egyedül álló, sőt azt is tudjuk, hogy az opportunisztikusan kétarcú r. katholicizmusnak ez az
igazi ábrázata : a türelmetlen önzés, lebecsmérlő elbizakodottság. Csak azt szeretnénk, ha
a mi sorainkban végül mindenki tisztán látná
már, hogy az együttmunkálkodás, a testvéries
jelszavak hangoztatása a másik táborból csak
megtévesztés, nálunk pedig a dolgok netm is
merése és egyházunk evangéliomi igazságainak
könnyelmű kockáratevése. A fórumon testvéri
ségről beszélnek, a perifériákon a mi templo
mainkra üszköt dobálnak. Szomorú, de valóság!
(M.)
A „Bethlen Gábor-Ház“ alapja javára a
Bethlen Gábor Szövetség által kibocsátott sors>jegyek iránt az egész evangélikus társadalom
ban nagy érdeklődésre való tekintettel kérjük
mindazon evangélikus atyánkfiáit, akikhez pos
tai utón küldtük el sorsjegyeinket, hogy azok
nak árát legkésőbb május hó 5-ig a B e t h l e n
G á b o r S z ö v e t s é g n e k 25.129. sz. p o s t a takarékpénztári
csekkszámlájára
küldjék meg, vagy ha azt megtartani — dacára
a nemes célnak — nem óhajtják, úgy szívesked
jenek a sorsjegyeket a Szövetségnek Budapest,
VII., Wesselényi-utca 52. sz. alatti irodájába viszszaküldeni már azért is, mert a ki nem fizetett
sorsjegyek nem játszanak. Kérjük azonban a mi
előbbi visszaküldést, hogy azokat módunkban le
gyen másoknak átadni és ezzel a jótékony célt
sem károsítjuk meg.
Az Adadémia legújabb kiadványai. Azok
élén áll S z i n n y e i Ferenc »Novella és regényirodalmunk a szabadságharcig« c. nagyobb mű
vének I. kötete illetményül az 1925-ik évre,,
mely közelebbről zsebkönyveinkkel, folyóira
tainkkal és hírlapjainkkal foglalkozik 1818—35-ig,
egy későbbi fejezetben 1836—1848-ig, azután az
úttörőkkel (Fáy G., Kisfaludy K.) és azok köve
tőivel, majd az angol és francia behatásokkal s
végül behatóbban Jósika, Vajda P. és Eötvös J.
Karthausi-jának regényírásával. Aztán megje
lent B a l o g h J. főtitkár gondos szerkesztésében
az Akad. Értesítő okt.—nov. és dec. füzete. Előb-
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bibén az Akadémia alapítása százados ünnepének
részletes leírása foglaltatik Berzeviczy A., Balogh
J., Szinnyei J. és Négyessy L. gyönyörű alkalmi
beszédeivel s a hazai és külföldi üdvözlő beszé
dekkel, iratokkal és az adott több nyelvi! vála
szokkal. Utóbbi Lévay L., Salamon J. és Duka T.
emlékének van szentelve és kivonatosan közli az
üléseken tartott másnemű előadásokat, jelen
tős az Akadémia belső tagjainak 1925. évi irod.
munkássága is, — Ugyancsak megjelent az Aka
démiai Almanach is az 1926-ik évre. Végül 3 ér
tekezés foglalkozik az Akadémiának a hazai tu
dományosságra gyakorolt hathatós befolyásával
és pedig egyenként M a g y a r i G. a jogtudo
mányra, Lukinich J. a történelemtudományra és
Kornis a filozófiára, — utóbbi bő irodalomtörté
neti jegyzetekkel. Az Akadémia helyesen felfo
gott tudománypolitikája — mint Lukinich talá
lóan mondja — egyrészt a nemzeti sajátságok
erőteljes kifejlesztésével, másrészt a szükséges
idegen kulturértékek tervszerű átvételével s a
magyar kulturelemekkel való tudatos összeegyez
tetésével a magyarságot a nyugateurópai kulturközösségbe belekapcsolni s annak itt a Duna
medencéjében történelmi hivatást is biztosítani.«
Úgy legyen !
Sz. M.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Evangélikus hittestvéreink figyelmét felkivjuk
Paulik Jánus konfirmációs emlékkönyvére,
amely az evangélikus serdülő ifjak és haj átlónők számára a legszebb és legmaradandóbb
konfirmációi ajándék marad.
A könyv szerzőjét az a főelv vezérelte, hogy
olyan könyvet adjon a konfirmált ifjúság ke
zébe, amelyben többször felcsengjen a konfir
mációi ünnepies hangja, megerősítést nyerjen
általa szivében az evangélikus öntudat s azon
kívül az ifjúi szív valláserkölcsi tekintetben több
felől építői eg érintessék, hogy igaz emlékkönyv
későbbi éveiben is hasznos útmutatója!, tanács
adója lehessen.
A rendkívül gazdag tartalommal biró könyv
316 oldalra terjed(é s békebeli papíron Ízléses
fél vászonkötésben 84 ezer korona, egész vászonkötésben 100 ezer koronáért kapható. Postaköltség 4000 korona. Megrendelhető a Luther
Társaság könyvkereskedésében Budapesten, VII.
Szenkirály-utca 51, sz.
Ugyanott minden evangélikus ima és éne
keskönyv kapható, falimondások és konfirmá
ciói emléklapok nagy választékban.
Kérjen Bibliákról árjegyzékeit!
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B sajtó — az újkor szószéke.
Hérri RadvAnszkv Albert egyetemen egyházi 0«
iskolai felügyelő.

E lap szerkesztőjének felkérésére örömmel
teszek nyilatkozatot a lelkészi konferenciával
kapcsolatban az egyházi sajtónak a/on megvita
tásra kerülő kérdéséről.
Elsősorban is nagyon a'kalom- és időszerű
nek találom, hogy a sajtóügy a lelkészi konfe
rencia keretében kerül megvitatásra. Ezáltal ki
fejezésre jut, hogy a lelkésznek és a sajtónak
közös a feladata. Ezt a tényt fejezi ki soKatmondóan Rosegger azon mondása, hogy : »A sajtó
az ujkor szószéke«.
Ebből a megállapításból kettő következik.
Elsősorban is az, hogy a templomi szószék
támogatása céljából korunkban egy más szó
székre is szükség van. Mozgó szószékre, amely
ott van mindenütt. Sajnos a templomi szószék
alá manapság egyik lelkész sím tudja odagyüjteni egész gyülekezetét. S ha még olv buzgó is
egy gyülekezet, vannak tagjai, akiket téves meg
győződés, helytelen szokás, vagy élethivatás sok
esetben, esetleg rendszeresen távol tart az. Is
ten házától. Már pedig Krisztus parancsa úgy
szól, hogy »prédikáltassék az evangéliom min
den teremtménynek«. Az uj-testámentomi kor
ban uton-utfélen prédikáltak. Nemcsak a szent
föld különböző tájain, de még az athéni Areopáguson is felhangzott, künn az élet piacán az
igehirdetés. A reformáció korában is dívott az
utcai prédikálás. Ma a vándortanitók szerepét a
sajtó vette át. S a világi sajtó sok esetben egé
szen mást tanít, mint az evangéliom. Kell azért,
hogy legyen vándorszószékünk, amelynek írott
szava mindenüvé elhat, amely mindenütt ott van,
az utcasarkon s a kávéházban, a műhelyben s
gyárban, a kunyhóban és a palotában, minde
n ü tt ahol az ujkor élete pezsdül, vagy vonaglik,
ott, ahol vigadnak és ott, ahol simák. Ha oly
sokan vannak, kik nem mennek a szószék ala,

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elftfizatésl á r : Épász évre 80. félévre 40
aegvedévre 20. egyes szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

mozduljon meg a mozgószószék és menjen el
hozzá: vigye el a sajtó nékik is az evangéliomot.
A sajtó az újkor szószéke.«
Az első tehát, ami ebből a megállapítás
ból folyik az, hogy az egyházi sajtónak is be kdl
állania igehirdetónek.
A másik pedig, hogy mikor sajtóügyről ta
nácskozunk, sajtót csinálunk, végzetes lenne
szem elől tévesztenünk, hogy a sajtó — szószék.
Ez a megállapítás szabja meg az egyházi sajtó
egész irányát. Feladata: olvasóközönségének —
mondjuk ugv — gyülekezetének az evangelizálása. Ebből természetszerűleg következik, hogy
irásmagyará/at nélkül egyházi sajtóorgánum el
sem is lehet. Az is következik belőle, hogy min
den cikk, minden közlemény, minden hir és hir
detés tartalmát és hangját is ehhez kell szab
nunk. Nem lehet benne semmi, ami szószékjelle
gét sértené. Az is következik belőle, hogy mi
nél nagyobb gyülekezetei kell maga köré gyűj
tenie, vagyis minél szélesebbkörii olvasótábort
toboroznia, hogy nem tanácsos 9ok lapocskával
elaprózni a magyar lutheranizmus olvasótábo
rát s igy az amúgy is szűkös anyagi erőket is
szétforgácsolni. Az is következik belőle, hogy
minden egyházi sajtóorgánum szellemének egy
ségesnek kell lennie, aminthogy minden szó
széknek is együtt, vállvetett erővel is kell szol
gálnia az evangéliom ügyét. Egyik egyházi lap
a másikkal nem polemizá hat, nem folytathat
harcot. Az is következik belőle, hogy amint van
városi és falusi szószék, s mig mindkettő ugyan
azt az evangéliomot prédikálja, mindkettő egy
aránt tekintettel van a maga külön gyülekeze
tének, hallgatóságának a szellemi nívójára és a
lelki szükségleteire, azonképpen kell, hogy le
gyen a művelt közönség és az egyszerű hivó
lelkek tanításának és építésének célját szolgáló
sajtóorgánumunk.
Jól jegyezzük meg: »A sajtó — szószék.«
Carleye mondja: »Anglia igaz egyháza ez
időszerint az újságok kiadóiból áll, akik heten
ként avagy naponként prédikálnak a népnek.«
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Vajha a mi egyházunk sajtóorgánumai is
prédikálnának egyházunk népének és hozzájárul
nának ahhoz, hogy minél inkább az eivarigéliom
igaz egyháza legyünk és maradjunk.
Ezt ajánlom megszivlelésre azoknak, akik
a sajtó ügyéről konferenciáznak.

A gyámintézet felhívása.
A múlt év okt. 11-én Kőszegen tartott egye
temes Gyámintézeti közgyűlésünk elhatározta,
hogy ebben az esztendőben kiad egy rövidre
összefogott Gyámintézeti évkönyvet, amely a
hívek nagy seregével megismerteti a gyámin
tézet célját, feladatát, munkáját ; közli a gyámintézeti híreket, adományokat és minden egyes
kérvényező egyházközségnek s intézménynek
híven megrajzolt képét. Ezt az évkönyvet, úgy
gondoltuk akkor, megküldjük ingyen minden
evangélikus családnak, hogy igy híveink — ter
mészetes mindegyik a maga anyanyelvén —
megismerje a gyámintézet ajtaján kopogtató
gyülekezetek és intézmények jaját és baját és
tőle telhető leg siessen azt enyhíteni.
Egyetemes Közgyűlésünk, amelyet megkér
tünk, hogy ezen évkönyv kiadásának költségeit
vállalja, — fedezet hiányában — azt ez idő sze
rint n em tu d ja m e g te n n i. M é ly e n sajn álju k ezt,
mert tagadhatatlan tény, hogy a híveknek nagy
tömege s széles rétegéi nem is ismeri giyámintézetünk magasztos célját, feladatát és szép
munkáját. A gyámintézethez folyamodó gyüle
kezeteknek s intézményeknek igazi helyzetét pe
dig még a gyámintézeti munkások sem ismerik
úgy, amint azt megismerhetnék akkor, ha a
nagy nyilvánosság előtt tárnák fel a kérvénye
zők helyzetüket.
Isten az ő »szántóföldjének« megmunkálá
sánál és országa felépítésénél s megvédésénél,
nemcsak oly kiválasztott edényeket (Após. 9.
15.) vesz igénybe, mint a milyen volt Pál apos
tol, Luther Márton, vagy Gusztáv Adolf, avagy
a G. A. egyletnek s a gyámintézetnek áldott em
lékű előmunkásai: Grossmann és Zimmermann
Németországban, Székács és Wimmer Magyarországon. Az Isten az ő »szántóföldjének« meg
munkálásánál s országa felépítésénél számit és
igényt tart minden egyes egyházát szerető s azt
megbecsülő evangélikus keresztyén emberre.
Hisz ugye még az is, akire az egyház semmi
féle néven nevezendő hivatalt nem bizolt, mun
katársa az Istennek. S vájjon hol lehetne hasz
nosabb munkatársa az Istennek, mint éppen a
szeretetmunkásságnak úgyszólván ősföldjén, a
gyámintézet terén.
A 19. és 20. század mesgyéjén egy előkelő
német napilap ezzel a kérdéssel fordult a tudó
sokhoz, művészekhez, államférfiakhoz, niit tar
tanak a 19. század legnagyobb vívmányának. E
kérdésre a berlini egyetem nagynevű asztrono-
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musa, dr. R. Lehmann Filhés tanár a következő
választ adta : »A csillagászati tudomány képvi
selőjétől talán azt varja a közönség, hogy p.o. a
Neptum felfedezését vagy a spektrálanalizis talál
mányát, vagy talán a természettudomány terén
tett más nagy felf edezést tartson évszázadunk leg
nagyobb vívmányának; de az én legmélyebb és
legbensőbb méggyőződésem szerint századunk
legjelentékenyebb eredménye nem a tudomány
terén keresendő. Én azt vallom, hogy századunk
legnagyobb és legjelentősebb eseménye és dia
dala : a keresztyén szeretetmunkásság felébre
dése és erőteljes kivirágzása: a belmisszió.«
Nos a belmissziói munka körébe tartozik a
gyámintézet munkája, sőt a gyámintézet mun
kája a belmissziói szeretetmunkásságnak ősföldje.
A gyámintézet is úgy tesz, mint hajdan az
apostolok s azok a buzgó férfiak és nők, akik
házról-házra járva, összeszedték a szeretet ado
mányát s azt elvitték egy-egy szűkölködő gjyüÍekezetek, lett légyen az akár idegen országban
vagy világrészben is. (Após. 11. 29. Rom. Í5. 26.
Kor. 1. 16. 1—2. Kor. 11. 8. 20. 9. 1.)
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet azáltal,
hogy az ő működésével belekapcsolódik a Gusz
táv Adolf egylet világraszóló működésébe, o ty a n
mint az a pici ér és csermely, mely kristálytiszta
vizével nemcsak a rövid futása melletti réteket
üdíti, öntözi, hanem áldását tovább küldi még a
nagy óceánba is. Gyámintézetünk is egyik he
lyen oltárt, másutt orgonát, templomot, vagy
iskolát, egyházi jótékonyintézményt segít fel
építeni, szent edényeket szerez be, bibliát, imaés énekeskönyveket ad az Isten igéjét áhítozó
hívek, imádkozni és énekelni vágyó konfirman
dusok s felnőttek kezébe.
A múlt esztendőben pl. magukat megne
vezni nem akaró jóltevők lehetővé tették, hogy
a tőlünk elszakított tiszta magyar szegény kis
gyülekeretnek, a burgenlandi Őriszigetnek 70
drb uj dunántúli énekeskönyvet adhattunk s ez
zel munkálhattuk, hogy ott a magyar evangéli
kus ének el ne némuljon. Ez idén pedig Főtisz
telendő és Méltóságos !Kapi Béla dunántúli
püspök Ur a Luther énekeskönyv megjelenésé
nek négyszázados jubileuma alkalmából az egy
házkerületében gyűjtött offertoriumnak egyik
felét a dunántúli szórványgyülekezetek énekes
könyv szükségletére fordította, a másik felét
mely több milliót tesz ki, a gyáníintézét útján a
Gusztáv Adolf egyletnek bocsátotta rendelkezé
sére németországi és külföldi szórványhivek éne
keskönyv szükségleteinek fedezésére. Ebből a
mi offertoriumunkból, mint a G. A. egylet el
nöke D. Redtorff írja, még Oroszország ev. lu
theránus egyházaink énekeskönyv szükségleteire
is fordítanak egy részt s igy a mi filléreink is
hozzájárulnak ahhoz, hogy Szovjetoroszországban az evangéliom uj erőre kapva, ismét lábra
álljon.
Gyámintézetünk fennállása óta testvéri jó
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viszonyban áll a Gusztáv Adolf-egylettel, amely
ez évben is tetemes segélyben kívánja részesí
teni magyarhoni egyházunkat. A Gusztáv Adolfegylet a németországi egyetemeken tanuló theol.
hallgatókat (az elmúlt félévben 8 volt) a Gottes
kasten pénztárral együtt igen szép stipendium
ban részesíti és leveszi róluk az anyagi gondot.
Felvette
segélyezési
tervezetébe a soproni
Theol. Otthont, Szentgotthárd és Gyula egyház
községeket, a soproni tanítóképző intézetet (a
múlt évben 20 millió koronát kapott), a Magyar
alapot (a m. évben közel 42 millió K-t kapott),
Kelenföldnek egyszersmindenkori segély cí
mén 500 márkát, Budafoknak urvacsorai edé
nyeket küldött. Bánfalvinak egy helyettes-lelkész
díjazására három évre évi 600 márkát szavazott
meg.
Amikor német hittestvéreink, — kiknek ál
dozatkészsége annyifelé van igénybevéve, hi
szen rajtunk kívül még Német-osztrák, Csehszlo
vákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország Észt
ország. Oroszország, Jugoszlávia. Románia a
messze Kelet (Athen, Konstatjnápolv, Smirna
Jeruzsálem), Itália, Afrika. Délamcrika, szórvá
nyait segélyezi, — száz és száz milliókat juttat
nak nékünk, akkor kell, hogy mi is felserken
jünk és fokozott áldozatkésszégge! segítségére
siessünk hitünk cselédeinek. Az elmúlt eszten
dőkben előkelő világi vezérférfiak milliós ado
mányokkal gyarapították gyámintézeti jövedel
münket s egy egyszerű soproni gazdapoígár ha
láloságyán egy szép jövedelmű földhii tokot aján
lott fel e célra. Néhány hónappal ezelőtt pedig
dr. Thébusz Béla, budapesti orvos és dr. Thébusz Aladár, curiai biró és dr. Thébusz István
ügyvéd boldogult édesatyjuk néh. Thébusz Já
nos lelkész emlékére gyámintézeti alapítvány
első részleteként 3.000,000 K-t fizettek be egyet,
gyámintézeti pénztárunkba. Legyünk ezeknek
követői s áldozzunk, áldozzunk a gvámintézet
oltárán.
A gyámintézet egyházi elnöke 1925. őszén
Wormsbán jártában, megnézte a többek közt
a világhírű wormsi doinot is. Ennek a tem
plomnak kijáratánál felállított persely felirata
igy szól: »Kegyes adományokat kérünk a mi
ősrégi, szegény wormsi dómunk, Németország
legnagyobb románstilü műremikének restaurálá
sához ! A jó Isten ezerszeresen meg fogja Néked
fizetni legkisebb adományodat is.«
A mi gyám intézetünk perselyeit is elláthat
nánk ilyen felirattal: Isten nevében, a Jézus ne
vében kérjük a Magyarhoni evangélikus egy
ház minden egyes tagját, a kicsinyeket úgy, mint
a nagyokat, a szegényeket úgy. mint a gazdago
kat, a nőket úgy, mint a férfiakat, hogy hoz
zák meg áldozatukat örömmel és szeretettel en
nek a mi szegény, de előttünk mégis az egész
világon legdrágább egyházunknak az istápolására, fenntartására, amely hivatva van az evangeliomot tisztán és igazán hirdetni és a szentsé
geket Krisztus rendelése szerint kiszolgáltatni.
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Isten nevében, a Jézus nevében mondjuk min
deneknek: -Adjatok, néktek is adatik; jó mér
téket, megnyomatott és megrázotlat és színig
teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel
mérnek mások néktek, amellyel ti mértek. (Luk.
6 . 38.) A jó Isten sokszorosan visszaadja a for
rásnak azt az ital vizet, melyet az eltikkadt ván
dor kimerített belőle ; mi is bőven visszakapjuk
azt az anyagi és erkölcsi segítséget, amivel jót
tettünk hitünk cselédeivel. Mirajtunk is betelje
sedik az a régi igazság : nem azért adunk, mert
van, miből adni. hanem azért van miből adni,
mert adtunk. Adjatok hát s áldozzatok a gyám
intézetre s áldozzatok bőven. Ha az a földmű
ves szűkén vet, bizony maga látja kárát.« Aki szű
kén vet, szűkén is arat; és aki bőven vet, bőven
is arat. (Kor. 11.9. 6 .) V'essünk bőven és bőven
aratunk.
Am, hogy aratásunkból« a gyámintézet jö
vedelmeiből igazán azoknak juttassunk elsősor
ban segélyt, akik arra leginkább rászorulnak,
kérjük a gyámintézet összes fórumait, hogy a
hozzájuk beérkező folyamodványokat lelkiisme
retességgé-! és szeretette! bírálják el, mindenko
ron figyelembe véve azt, hogy a helyi erőforrá
sok mennyire aknáztatnak ki és a kérés mennyi
ben képez valóban nélkülözhetetlen egyházi
szükségletet. S hogy a g \ ámintézeti fórumok ezt
me*gtehessék, felhívjuk a kérvényező gyülekeze
teket s intézményeket, hogy kelléken felszerelt s
megindokolt folyamodványukat idejében s a szabálvrendeletben előirt utón. a helyi, egyházme
gyei s egyházkerületi gyám intézet utján juttassák
az egyetemes gyámintézethez, ill. a Gusztáv
Adolf-egylethez. Ezt az utat kell betartani akkor
is, ha egyik vagy másik gyülekezet szentedénye
ket kér a G. A. egylettől.
A G. A. egylet nagy súlyt helyez arra, hogy
adományát minden egyes gyülekezet s intéz
mény néhány sorban megköszönje s viszonyairól
folyvást tájékoztassa az egyletet. Kérjük mind
azokat, akiket illet, hogy ezt tudomásul vegyék s
betartsák.
Nagyon kérjük az összes gyámintézeti fóru
mokat, hogy jövedelmük szétosztásánál a Sop
ronban megépítendő Theológiai Otthonról ne
feledkezzenek meg. Valamennyi gyülekezetnek
elsőrendű érdeke, hogy az Egyetemes Egyház
nak ezen intézménye minél előbb megépüljön.
A debreceni nemes egyházközség meghívá
sára, a meghívást köszönettel elfogadva — ha
a jó Isten is úgy akarja •— ez évben talán már
szeptember havában, Debrecenben fogjuk köz
gyűlésünket megtartani.
Hivatkozva Egyetemes Közgyűlésünk jegy
zőkönyvének 104. pontjára, melyben az utolsó
bekezdés ezt mondja: »A/ egyetemes gyámin
tézeti elnökség egy papi v. tanítói v. hasonló csa
ládból származó két-három éves árvaleányt egy
jóravaló s jómódú magtalan német iparoscsa
ládnál el tudna helyezni; az illető család a gyer
meket adoptálná.« — Újólag felkérjük a gyám-
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intézet munkásait, hogy erre a nemes ájánlkozásra, arra illetékes hívek figyelmét felhívják.
Budapest, ill. Sopron, 1026. Misericordias
hetében.
Zlermann Lajos s. k.
báró Feíllllzsch Serthold s. k.
egyet, gyámint. e. elnök.
egyet, gyámint. v. elnök.

Az eperjesi ev. Kollégium Diákszövetsége.
Az Evangélikusok Lapja 16. számában Horvay Sándor MÁV. főellenőr ur, az eperjesi Kol
légium lelkes, volt tanítványának tollából a szer
kesztőhöz intézett nyílt levél jelent meg, melynek
Írója fölveti azt a gondolatot, nem volna-e idő
szerű és kívánatos, hogy egyéb iskolák véglett*
tanítványaihoz hasonlóan a volt eperjesi ev.
Kollégium egykori diákjai is diákszövetségbe
tömörüljenek s a Kollégiumnak magyarföldra át
mentett két tanintézetét, a jelenleg Miskolcon
működő ev. jogakadémiát és tanítóképzőt tőlük
telhető módon, erkölcsi súlyúkkal virágzáshoz
segítsék, anyagi segítségükkel pedig saját o t t 
h o n h o z juttassák.
A gondolat annyira megérett már a lelkek
ben, hogy csak kimondásra vár és örömmel üd
vözlöm a cikkírót, ki a közkivánságnak hangot
adott. A jogakadémia professzori karában már
felmerült egy hasonló szövetség megteremté
sének terve, — de sokkal illőbb és szebb, ha a
kezdeményezés egy volt tanítványtól indul ki,
akit az Alma Materhez »a szeretet, hála és ke
gyelet« kötelékei fűznek.
Tudom, hogy ebben a szegény csonka hazá
ban is igen sokan vannak olyanok, kik az eper
jesi ősi ev. Kollégium falai közül vittek ma
gukkal egész életre szóló utravalót s kiket a
pályájukon elért siker, a szellemi téren való ér
vényesülés hálával tölt el a hontalanná lett Alma
Mater iránt. Közéletünk számos kiválósága, a
tudományos élet és az irodalom nem egy sze
replő egyénisége büszkén vallja magát e p e r 
j e s i diáknak és szives örömmel fogadná az al
kalmat, hogy szeretetének, a Kollégiumhoz való
ragaszkodásának külső jelét is adhassa. Talán
nem is tudják közülük sokan, hogy a jogakadé
mia ma Miskolc thjf. város jóvoltából tudott
csak ideiglenesen elhelyezkedni ideát s mig a
tanítóképző épülete talán állami segítséggel, (ha
ugyan megkapja a segélyt) a közel jövőben fel
épül, a jogakadémia jelenleg is szűk és a célnak
meg nem felelő helyiségeiben nem tud szabadon
szárnyat bontani. A volt eperjesi tanítványok ke
gyelete és szeretete nem találhatna szebb és
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maradandóbb megnyilatkozást, mint ha szövet
ségbe tömörülve, bármily szerény alapból ki
indulva, de szívós és komoly elhatározással egy
behordaná a köveket, melyekből egykor talán
az ő fiaik részére, az eperjesi Kollégium uj ott
hona felépülhet.
Az Ige azonban csak álékor ölthet testet, ha
ezt az életrevaló eszmét a pesti napüapok is szel
lőztetik. Szükség van tehát elsősorban erős, in
tenzív hirlapi propagandára, mert evangélikus
lapjaink olvasótábora, sajnos, nem olyan kiter
jedt, hogy a tömörülésre hivó szót szélesebb
körökben is szétvihetné. Pedig néhány lelkes fér
fiú törekvése, munkája nem elég, itt szükség
van a volt tanítványok mindegyikének m u n 
k á s s z e r e t e t é r e , lelkesedésére, összefogá
sára. Szükség van arra elsősorban, hogy az eper
jesi volt diákok egymást megismerjék, e r e j ü k
és j e l e n t ő s é g ü k t u d a t á r a é b r e d j e 
nek. Meg kell szervezni egy monstretalálkozót,
melyen egybegyüijön mindenki, aki az ősi Kol
légium hivó szavát meghallja. Minél többen jön
nek, annál szebb, felem előbb lesz a találkozás,
annál áldásosabb a közös munka és annál biz
tosabb a siker.
Dr. Bruckner Győző egyetemi m. tanár,
a miskolci ev. jogakadémia dékánja.

1 p a p é hivatása.
Végtelen örömömre szolgá t, hogy felszó’itő,
buzdító szavaim nem hangzottak hiába. Köszö
nöm felszólalásaikat mindazoknak, akik megnyi
latkoztak, mert igy meggyőződhettem arról,
hogy valóban sokaknak nevében szólok. Tudo
másomra jutott, hogy gondolataink számos
testvérünkben is visszhangot keltettek, akik
hallgatásukkal
nyilvánították véleményüket.
Azt hiszem, megállapíthatom bátra, hogy álta
lános a papnék közt a vágy egy konferencia és
azután szervezkedő tömörülés után és senki
sincs, aki törekvéseink ellen volna. Ezek után
mint az első cikk írója, mindnyájunk nevében ki
mondom: a papnék gyűlését még ez esztendő
ben meg fogjuk csinálni !
Mikor legyen ez a gyűlés ? Legjobban sze
retnék minél előbb, de mégis csatakozom én is
több testvérünk véleményéhez, hogy az őszi
egyetemes gyűlés időpontja lesz a legalkalma
sabb. Arra eddig is sok papné kisérte el az urát
s ez az időpont a falusi gazdasszonyoknak is
legalkalmasabb. Addig pedig; van időnk bőven az
előkészületekre.
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Ki hívjon össze bennünket ? Ebben is csat
lakozom testvéreim ajánlatához és fölkérem
mindnyájunk nevében dr. Raffayné Öméltósá
g á t bocsássa ki ö a hivó szót, látva, hogy immár
másodszor fordulnak hozzá papnék ezzel a ké
réssel. ösmerve az ő buzgóságát, amellyel min
den közügyet felkarolni szokott, hiszem, hogy
kérésünknek eleget tesz. Mi pedig mindnyájan,
akik szivünkön viseljük ezt az ügyet, legyünk se
gítségére az előkészítésben. Akinek mindnyá
junkat érdeklő mondani valója van, nyilatkoz
zék e lap hasábjain, de a részletkérdések meg
beszélésére nem vehetjük igénybe mindig ezt a
lapot azért kérem mindazokat a testvéreket,
akik az előkészítésben terveikkel, gondolataik
kal vagy előadásaik bejelentésével részt venni
kivannak, forduljanak hozzám. így remélem, ki
alakul majd egy kis önkéntes szervező bizottság,
mely alapja lesz munkánknak.
Hogy milyen legyen ez a gyűlés ? Ez a leg
fontosabb kérdés. A mi egyházunkban sajnos
több szervezkedés volt már. amely nagy lelke
sedéssel kezdődött, megalko.ta tiszt karáé, vá
lasztmányát, de munkáját nem láttuk. Éppen
ezért nekünk ne a szervezkedés legyen az e’só
és ne a nyilvánosság előtt va’ó megjelenés, ha
nem a csendes, zajtalan épitő munka
igazi
nőies munka. Idézem Lévav Anna testvérünknek
a Hegven épített városban a mi ügyünkről szóló
cikkében írott szavait: gyűljünk össze kulcsolt
kézzel a biblia fölé hajolva Munkánk célja egy
más megismerése és támogatása nagy hivatá
sunk teljesítésében és együttes épülés hi.ünk for
rásaiból.
Székesfehérvári testvérünk sok kérdést fel
vetett, melyekből még többek kívánságait meg
hallgatva könnyen, bő progrnmmot álli hatunk
össze, előre is köszönettel fogadva »Papné« már
bejelentett előadását. Egy pestmegyei testvérünk
felvetette egy szeretetvendégség eszméjét. Na
gyon alkalmas lesz ez a köz lebbi m igö merkedésre, bizalmasabb beszélgetésekre, melyeket a
konferencia témái fognak kiváltani. De szeret
ném, ha e/ a szeretetvendégség szűk Körű ma
radna, csak magunknak és azoknak az érdeklő
dőknek, akik szivvcl-lél.kkel velünk vannak úgy
gondolatainkban, mint munkáinkban, nehogy
eredeti célunktól,* saját lelkünk építésétől eltá
volodjunk. Majd ha megerősödtünk a közösség
ben, kiléphetünk a nyilvánosság elé is, hogy a
vendéglátó egyház asszonyai és 1; ányai közt is
munkálkodjunk. Egyelőre azonban tartsuk meg
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minden erőnket magunknak, mert arra nagy
szükségünk van.
A Hegyen épített város (budai gyülekezeti
lap) régebben és újabban is megállapította az
evangélikus nöegyesiiletek országos szövetkezé
sének szükségességét és ezt is a papnéktól várja.
Vegyük fel ezt a kérdést programmunkba, hiszen
a papné hivatott vezetője az egyházi nóegyleteknek. Nem lesz fölösleges ezekről tárgyalnunk,
mert jóformán minden gyülekezetben van nőegylet, de azok munkája igen különböző. Álta
lában, mondhatnám, háromfé'e nőegyletet isme
rek: társadalmi, jótékony és egyházias-belmiszs/iói nőegyletet. A gyülekezeti nóegyletnek vé
leményem szerint csak akkor van létjogosult
sága. ha a tagok hitéletének, tgyháziasságának
mélyítését és erősítését tűzi ki céljául s ha tag
jait az Isten igéjének és a templomnak szeretetére neveli. Egyházunk mai nehéz helyzete nem
engedi meg, hogy erőinket szétforgácsoljuk.
Nekünk minden ».rönkre nagy szükségünk van.
Minden mozgalom, mely az egyházból indul ki,
kell, hogy az Isten igéjének alapján álljon és
evangélikus egyházunk igizságait hirdesse. Az
evangélikus nóegyletnek tehát legehósorban és
legföképen a bclmisszió a fe'adnta, vagyis bib
liaórák. vallásos esték, egyházias
de nem
kultur«
előadások tartási, vasárnapi iskolák
szervezése, betegeknek és templomtól távolma
radóknak az evangéliom hirdetése stb. Másod
sorban hivatása minden egyházi ügyet anyagi
lag is segíteni, a templom díszéről, tisztaságá
ról gondoskodni A jótékonyság gyakorlása is
krisztusi parancs, de csak h t hitből, keresztyéni
szerctetból fakad Ennélfogva minden belmiszsziói munka, amely a lelkeket öntudatos keresz
tyén életre s.rkenti, magával hozza a jó’.ékonyságot, mint a föléhresz'ett hitéletnek és testvérszeret,tnek g_\akorh i m gvalósulását. Az Isten
akaratát köven") ember megtalálja a jóltevés
módját külön egyesük ti pregramm nélkül is.
Különben manapság már annyi társadalmi és
jótékonysági akció van, hogy az eg\házi egyesü
leteknek e ég csak me!lékescn. tagjaikban, evvel
foglalkozni, hogy mindéit erejüket a leik« k gon
dozására fordíthassák.
Társas összejövetelek, táncestélyek, kulturcstélyck, isin n etter je. zt j előadások, hangverse
nyek rendezése szerintem nem tartozik az evan
gélikus nőegylet feladatai közé, sőt elvonja azt
eeedeti magasztos és nagy hivatásától. Korunk
a specializálódás kora; mindenkinek megvan a
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a maga speciális, egyéni feladata. Maradjunk
meg mi is a mi speciális feladatunk: a lelkek
mentése, a hitélet ápolása, a kér. erkölcs pro
pagálása mellett, amelyre égetőbb szükség soha
sem volt, mint napjainkban, amikor lépten nyo
mon a léhaságnak és közönynek a példáival ta 
lálkozunk, mig a magasabbrendü életre vágyó
szomjas lelkek a keresztyénség örök igazságai
helyett babonákban, pogány tanokban és szellemidézésekben keresik a lelki béke-séget.
Konferenciánkon mindezeket a kérdéseket
maid alaposan megvitathatjuk; addig is gondol
kozzunk az evangélikus nőegylet ideáljának a
kialakításán, hogy nőegyleteink mind az egyházépitők lelkes táborába tömörüljenek.
Egyet azonban mindenekelőtt ne felejtsünk:
ezt az egész szervezkedésünket, készülődésünket
imádsággal kezdjük, imádsággal végezzük, úgy
lesz munkákon az egyház Urának áldása !
Tokaj.
Marcsek Jánosné.
Semmi sem használ, ha kesergek olyan meg
történt dolgokon, amelyeken változtatni nem le
het. Semmit sem használ, ha aggódom fenyegető
bajokon, amelyeket nem kerülhetek ki. Azért
reábizom magamat Istennek gondviselésére és
nyugodt elmével végzem napi munkámat.

Tudomány, vallás, világnézet.
Irta: D. Kiss Jenő.

(Befejező közlemény.)
Minthogyha csak a vallásellenes materia
lista, vagy a mint ez elkopott és hitelét vesztett
szó helyett nevezni szokták : Monista világné
zet (ennek alapján épit tovább a szociálizmus és
kommunizmus, anyagelvü világnézete is) az, a
mely egyedül tudományos. Épen ennél állapítot
ták meg a kritikusok elemi szarvashibákat. A
vallásos világnézet is épen olyan joggal veszi
fel és dolgozza fel a tudomány megállapításait,
mint bármely más világnézet. A tudomány té
teleit örömmel használja föl, hiszen az igazság
megállapitása az ő célja is. Távol vagyunk a te1intély imádástól. Épen világnézeti tekintetben,
ahol öntudatos számadásról van szó, puszta te
kintély követése nem elégséges, de még sem
mellékes s annak igazolására szolgáljon, hogy a
vallásos felfogás távolról sem tudományellenes,
Dennkert német természettudós megállapitása
a ki körkérdést intézett a vezető természettu
dósok táborához az Isten hit tekintetében. S ime,
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a materiálista világfelfogásra nézve azt a meg
lepő és lesújtó eredményt közölhette, hogy 262
legismertebb természetvizsgáló közül 242, te
hát 92o/o Istenhivő, 6 közönyös és csak 2% volt
kifejezetten Istentagadó.
Tehát valójában a világnézetek közt folyik
le a harc, amelyet tévesen a hit és tudomány, a
tudomány és vallás közt levőnek szeretnek oda
állítani. Nem mondjuk azt, hogy ezt a harcot
közönyösen, vagy épen hidegen szemlélhetjük,
de mindenesetre nyugodtan. Ha be is haitik a
harcizaj a hit szentélyébe, de annak nem árthat,
épületét nem ronthatja le. Ama biztos tudat
ban, hogy a zsoltár költőjével szólva: zúghatnak,
tajtékozhatnak habjai, a seregek ura velünk, Já
kob Istene a mi várunk, kilép a hivő a védő
sáncok mögül és maga is beáll a harcolók közé,
rámutatván arra, hogy az általa képviselt világ
nézet a tudomány alaptételeit feldolgozza, te
hát nem tudományellenes s viszont a gyakor
lati életben egyedül helyesnek bizonyuló. Mert
világnézetek közt, a hol az érdeiK az emberi
akarat, a spekuláció folytán a tudomány Ítéle
teihez hasonló feltétlenséget nem érhetünk el
elméleti tekintetben, a gyakorlati élet lesz a bíró,
a gyakorlati élet a próbakő, amely megmutatja,
hogy váljon az elméletileg helyesnek, sőt gő
gösen egyedül helyesnek hirdetett világnézet va
lójában megállja-e a helyét. Szürke minden el
mélet, zöld az élet fája. És a mikor a vallásos
világnézet képviselői rámutatnak arra, hogy az
életben csúfos kudarcot vallanak mindazon nagy
hangú világnézetek, a melyek a vallás, a ke
resztyénség csődjét hirdetik, ezzel veszik elő
legfőbb érvüket, a mellyel halomra döntik az
ellenfél minden okoskodását.
Mert a világnézet nem az elmélet, hanem
a gyakorlat számára való, az életben való megbizonyitásra. És az élet könyörtelenül semmisíti
meg azokat, a melyek nagy igazságaival, a szív
és lélek alapszükségleteivel nem számolnak. Mint
tavasz langyos fuvallatára a hó, a nap hevére
a harmat tűnik el sok, az egyeduralom igényé
vel fellépő, de valójában alaptévedésekből álló
világnézet. Már az említett Dubois Reymond
mondta: Tessék a kórházban a rákbetegosztályt,
tehát a gyógyíthatatlanokat Schillerrel, vagy
Göthével megvigasztalni ! Ahol a lélek az örök
kévalóság küszöbe előtt á l s tudja, hogy nincs
számára kibúvó, le kell vetni a földi ruhát ma
gáról, ott cifra sallang, dagályos szavak, külső
máz és ékesség, nem használ. Ott ezek eltűnnek,
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mint az est biborja s sötétség marad utánuk,
tanácstalanságban hagyva a remegő lelket.
A/ iránt pedig semmi kétségünk sem lehet,
hogy a gyakorlati életben a/ a világnézet, ame
lyet a keresztyénség képvisel tudományos ala
pon a vallás igazságaira felépítve, állja meg
egyedül a helyet. Egy tekintet a keresztyénség
közel kétezeréves történetére, a hitvallók, már
tírok végtelen seregére egyfe'.ó', a kik nem ret
tennek vissza még életük letevésétől sem az
általuk megismert igazság mellett való vallástéte!
céljából és egy tekintet a/on pusztításokra és
rombolásokra másfelől, a melyet a keresztyénséggel ellentétes világnézetek eredményeznek,
eredményezett nálunk a közelmúltban s ered
ményez a körülfekvő országokban még nap
jainkban is, — Oroszország szomorú példájára
hivatkozunk csak, és könnyű a felelet. A gya
korlati téren a kér. világnézet nyeri meg a küz
delmet, a mely elméleti téren végleg nem vív
ható meg.
Oss/ehasonlitó fejtegetéseink végére ér
tünk. Az eredményt röviden összegezzük. Tu
domány és vallás egymásnak nem ellenfelei, nem
is kerülhetnek egymással szemben tételeik,
tárgykörük különbözősége miatt. Világnézeti
harc az, a melyet a tudomány és vallás harcá
nak állítanak oda. Világnézeti harc véglegesen
nem az elméleti, hanem a gyakorlati téren dől
el s pedig, a keresztyén világnézet javára. Tu
domány és vallás a keresztyén világnézeten át
nyújtanak egymásnak baráti kezet, mert a kér.
világnézet az, a mely mind a kettő alapigazsá
gait fölhasználva, szivet-lelket megnyugtató, a
gyakorlati életben is helyt álló, sőt egyedül helyt
álló megoldást ád az élet nagy problémáira.
Nincs hát okunk a csüggedésre, vagy aggo
dalomra. Felemelt fővel a siker biztos reményé
ben állhatjuk a harcot. Az a győzelem, a mely
meggyőzte a világot, a mi hitünk ! I. Já. 5. 4.

H Í R E K .
PUspökválasztá«. Az erdélyi református
egyházkerület Makkai Sándort, a kolozsvári
theológiai akadémia tanárát választotta meg
püspöknek.
Halálozás. Petrovics Soma, a csanádcsongrádi e g y házmegyének 25 éven át volt espe
rese, tb. esperes, április 20-án, életének 83-ik
papi működésének 58-ik évében elhunyt. Tememetése április 2 1 -én volt Szentesen.
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Báró Radvánszky A lbert egyetemes fel
ügyelő ur a Theo!. Otthon javára lapunk ut
ján 3,000.000 K-t adományozott azzal az óhaj
fással, vajha Isten a szép tervet sikerrel ko
ronázná és a lelkészképzés céljainak mindenben
megfelelő otthon létesítését mielőbb lehetővé
tenné.
Halálozás. Kring Miklós nyug. lelkész 70
éves korában Kaposvárott április 10-én meg
halt. Dr. Kring Jenő és dr. Iftzés Zsigmondné
az elhunytban édesapjukat gyászolják. A jó
gyermekek legyenek vigaszul a férjétől meg
fosztott özvegynek.
M agyar G ályarabok em lékünnepe Kelenföldön. A husvét utáni második vasárnapot a ke
lenföldi evang. egyházközség egészen a gálya
rabok emlékének szentelte. A délelőtti isten
tiszteleten a közönség, a most még templomul
szolgáló tornatermet zsúfolásig megtöltötte s ez
alkalommal Máté ev. 23. 34—30. alapján Szüts
Gábor lelkész prédiká.t arról, hogy az Isten kü
lönös kegyelme az, hogy a mai zilált lelkű s
eszményeit elhanyagoló nemzedék előtt 250 év
távolságából felíobog hitünk csodá'atraméltó
héroszainak emléke. Ugyanaz nap este 7 órakor
pedig vallásos estélyt rendezett a Kelenföldi
Evangélikus Leányegyesület, amelynek műsorán
D. Kovács Sándor egyetemi tanár tartott elő
adást. Bevezetésében néhány markáns vonással
vázolta annak a kornak a képét, amelyben a gá
lyarabok szenvedtek. Abban a korban
úgy
mond — nagy vezérlő egyéniségek nincsenek.
A/. autokrata dcspotismus kora ez, s a mi XIV.
Lajos Franciaországában történik, azt másolja
s/olgailag a Habsburg Lipót önkényura ma, ki
nek még nálánál is korlátoltabb és rossz lelkübb
tanácsosai a magyar prédikátorok gályákra való
hurcolásában is mindössze annyi egyéni vonást
tudtak belevinni, hogy fejenként 50.000 aranyért
adták el őket a nápolyi gályákra. Szinte áhi atos
érdeklődéssel hallgatta a nagyszámú közönség
mindazt, amit kiváló történettudósunk a gályara
bok szenvedéseiről elmondott, a végén pedig
megható csöndben állva hallgatta végig a gálya
rabságot szenvedett praediká orok névsorát. Az
előadás — mint ahogy egyik jelenlevő megje
gyezte
talán soha el nem múló hiterősitö hul
lámverést keltett a hallgatóságban. Az ünnepély
műsorán Szent-Istvány Juliska országszerte is
mert evangélikus énekmíivésznőnk XVI. és
XVIII. századbeli magyar dalokat énekelt, ki
épugv, mint Petry Kató a in. kir. Operaház
szinte gyermek megjelenésű művésznője, elra
gadó énekével emelte az estély összhangzó sike
rét, amit Pálmai Kálmán székesfővárosi igazgató
megrázó szavalata s Mikus-Csák István orgona
művész és Bruck Ferenc gordonkaművész zenejátéka tettek teljessé.
A délelőtti istentisztelet végeztével az egész
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istentiszteleti közönség kivonult a templomte
lekre, amit a Fohérvári-ut és a Lenke-ut talál
kozásához közel 10 évi ígérgetés után adott a
Székesfőváros a kelenföldi egyházközségnek.
Meghatott örömmel látták a hívek, hogy a tel
ken már megkezdődött a munka, amennyiben
rajta van már a pénzügyminisztérium által aján
dékozott 100.000 drb téglának egy része. Az egyházközség híveit a múltban sok csalódás érte.
Még árháború előtt kezdődött nagy lendülettel
a templomépitő mozgalom s akkor már szinte
koronánként közéi 100.000 K-t adakoznak a
hívek össze, s ezt az összeget az egyházközség
áldozatul hozta a haza oltárán, amikor hadikölcsönt kellett jegyezni. A háború szerencsétlen
végével kitört forradalmak lezajlása után megint
gyűjtéshez láttak a hívek, s megint összeadtak
annyit, amiből jórészt meg lehetne építeni a
templomot. Az egész nagy gyülekezetben, amely
1018. okt. 30-án, a forradalom előestéjén ala
kult meg, mint a budai egyházközségi leikészi
köre, egy talpalatnyi hlelly nem volt, ahol az építő
anyagot, amit az egyre romló pénzen vásárolni
kelleti volna, elhelyezhettük volna. A romló
pénzt tehát az egyházközség ma majdnem érték
telen értékpapírokban helyezte el. Bizíatóbb for
mát az építkezés hosszan húzódó ügye csak ak
kor keltett, amikor 1924. őszén a kelenföldi lelkészi kor a budai egyháztól különválva önálló
egyházközséggé alakult. Egy év leforgása alatt
megszerezte templomtelkét s nem egészen más
fél év alatt újból több, mint háromszázmillió ko
ronát gyűjtött össze, s tégla alakjában tetemes
állami támogatást is szerzett. A jövő hónapban
hozzá is lát az egyházközség az építéshez abban
a reményben, hogy Isten segítségével előte
remti azt a hatalmas hiányzó összeget, ami az
építkezés befejezéséhez szükséges. Már a múlt
év őszén kérőlevéllei fordult a gyülekezet a meg
maradt Magyarország valamennyi egyházközsé
géhez, rámutatva arra, hogy az egész evangélikusság közös érdeke a kelenföldi templom meg
építése, mert a OeíUéri hegytől a Duna men
tén lefelé egész Székesfehérvárig nincsen evan
gélikus templom. A kérő szózat nem is volt épein
pusztában elhangzó szó. Csendesen szálingózva
mostanáig mindig érkeztek hozzánk a tesívérgyülekezetek adományai. S z e r e t e t t e l és bi 
zalommal kérjük azonban a t ö b b i e 
k e t is, h o g y a l e v é l t á r b ó l v e g y é k e l ő
kérő l e v e l ü n k e t s e m l é k e z z e n e k meg
ami évtizedes nehéz küzködősünk
r ől és m e g é r t ő é n s e g í t s e n e k r a j t u n k .
A kelenföldi egyházközség nem gazdag fővá
rosi gyülekezet, egyetlen fillér vagyona nincs,
tagjai többnyire tisztviselők és szegény munká
sok.
Diakonissza képzés. A győri ev. egyházközség a múlt év őszén elhatározta, hogy szeretetházában diakonisszaképzőt állít fel. Most az
intézet vezetésére s a gyakorlati kiképzés irá
nyítására meghívta Pozsonyból Huber Etelka
Nyomatott » Győri HtrUp nyomdai

diakonissza nővért, aki a Szeretetházban már
évekkel ezelőtt áldásos működést fejtett ki. A
diakonisszaképző szeptemberben már megnyí
lik. Egyelőre néhány előpróbanővért vesznek fel,
akik a betegápolásra a győri közkórházban
fognak előkészülni, elméleti kiképeztetésüket a
vezetőnővér és az igazgató lelkész irányítja.
Előre is felhívjuk a figyelmet evang. egyházunk
életében ezen fontos eseményre. Pozsony elvesz
tése óta igen megcsappant a diakonisszák szárny
pedig a gyülekezeti szeretetmunka, evang|elizáció, betegápolás, szegénygondozás stb. céljából
most a s.-lelkész hiány idején múlhatatlanul
szükség van ezekre az ős keresztyén szellemben
élő és munkálkodó nővérekre. Az intézetbe való
felvétel feltételeit legközelebb közölni fogjuk.
Közelebbi felvilágosítást annak idején Pálmai
Lajos szeretetházi igazgató-lelkész fog adni.
Az ember erkölcsi lény. Mint ilyennek, nem
az a feledata, hogy alkalmazkodjék környeze
téhez, hanem hogy környezetét alakítsa azon
magasabb eszmény szerint, amely lelkiismereté
ben és szivében él.
Felelős kiadó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázat.:
A budapesti ág. hitv. evangélikus főgimná
zium fenntartó hatósága három tanszékre hirdet
pályázatot, melyek rendes vagy helyettes tanár
ral fognak betöltetni.
E három tanszék tárgya : a) latin-görög
vagy latin-német, b) mathemaíika-fizika, c) test
nevelés.
Latin-görög szakos tanárok közül előnyben
részesül, aki a német nyelv tanítására is képe
sítve van. A latin-görög szakos tanszék betöltése
a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
urat illeti. A megválasztandó vagy kinevezendő
tanár javadalma egyenlő az állami tanárok fi
zetésével.
Pályázhatnak evangélikus tanárok és tanár
jelöltek, akik okiratokkal tartoznak igazolni ké
pesítésüket, életkorukat, családi á.lapotukat, mű
ködésüket és a forradalmak alatt tanúsított ma
gatartásukat. Bemutatkozás kívánatos.
A pályázók a Pesti Evang. Magyar-Német
Gyülekezet Képviselőtestületéhez illetőleg a V.
K. Miniszter úrhoz címzett kérvényüket május
20-ig küldjék be a főgimnázium igazgatóságá
hoz (VII. Vilma királyné-ut 17—21.).
Budapest, 1926. április 13.
Or. Haberem I. Pál,
iskolai I. felügyelő

Dl Hlttrich Ödön,
___ igazgató
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Elnöki megnyitó.
Az ev. Lelkészegyesület 19J0. április 27-én Szarvason
tartott konferenciáján.

Mélyen Tisztelt Konferencia! Kedves Te át
verek !
Az Isten kegyelme újra megengedte érnünk,
hogy összejöjjünk s a testvéri érintkezés által
egymás lelkét mtgmelengessük. A/ első szó
azért, mely ajkaimat e helyen elhagyja, a hála
szava legyen a jóságos Isten iránt.
A második pedig legyen a mély köszönet
szava a nemes szarvasi eklézsia ama kcs/ségeért,
hogy minket falai közé meghívni s itten a szi
ves vendéglátás lekötelező tanujeleivel elhal
mozni kegyeskedik. Én szívesen ragadtam meg
az alkalmat, hogy' jelen konferenciánkat az Al
föld eme nagy luteránus metropolisába össze
hívjam, ahol is, tudom, igen sok jóleső és buz
dító tapasztalatra fogunk szert tenni.
Legutolsó együttlétünk óta, a helyzet képe
a mi nézőpontunkról tekintve, nemigen válto
zott. Az általános mostoha viszonyok egyhá
zunkkal is megéreztetik súlyúkat s nem e^yhelyütt bizony nehéz küzködés, úgy egyházaink,
valamint azok pásztorainak az élete. Egy azon
ban örvendetes dolog mindezekkel szemben, az
nevezetesen, hogy egyházunk területén újabban
olyan belmissziói tevékenység fejlődött ki, a
mely messze felülmúlja a békebelit s amely kellő
kitartás mellett, hiszem, édes gyümölcsöket fog
teremni Sionunk számára. Nagyon sok helyütt
kezdik észrevenni azt, hogyha egy házunk a mai
viszonyok között meg akarja állni helyét, akkor
többé nem szabad megelégednie az egyházépités régi sablonjaival s nem szabad mindent
csak a templomtól várnia, hanem nekünk, az
Egyház szolgáinak, ki kell vinnünk az Evangé
liumot az élet minden viszonylatába, a helyze
teknek megfelelő formában. Mert hiszen ma
nem csupán egy nyűgödtmenetü s rendes ke
rékvágásban mozgó egyházi élet mindennapi
gondját kell viselnünk, hanem valósággal hada

Megjelenik hetinként eívszer. vasárnap.
Előfizetési á r : Egész évre 80. félévre 40
noeveriévrs 20. esves szám 2 ezer K.
Hirdetési árak meeegvezés szerint.

koznunk kell egy meglehetősen megromlott köz
szellemmel, mindenféle ellenséges hatalmakkal,
amelyek hol nyíltan, hol alattomban támadnak
Egyházunkra s benne esetleg igen sok kárt te
hetnek, ha nem vigy ázunk. Az általános vallási
élet korunkban ugyan bizonyosfoku fellendülést
mutat s ma már sokkal többen keresik fel a
templomot, mint azelőtt, de azért a mái kor
vallási életét teljesen megnyugtatónak mégsem
mondhatjuk; sok abban a kapkodás és csak a
külszínre való do’gozás, felekezetkö/i viszonylat
ban pedig sok benne a békerontó elem, mivel
nem mindenütt a tiszta hit és tiszta krisztusi
szeretet, hanem sokszor partikuláris érdekek és
hatalmi törekvések fütik azt. A világ talán so
hasem ünnepelt annyit, mint éppen ma, de azért
a sok ünneplésnek mégis kevés az igazi erkölcsi
haszna, mivel nem m indg Isten nevében ünne
pel. Ezt a folytonos ünneplési hajlamát helyes
mederbe terelni egyik szép feladata lenne a
keresztyén papságnak.
A mi Egyházunk, mely annyira megnyo
morítva került ki a közelmúlt viharaiból s azóta
is erős hullámveréseknek van kitéve, csak úgy
állhatja meg helyét a felekezetközi nagy ver
senyben s értékeit úgy viheti át minden káro
sodás nélkül egy reménylett szebb jövőbe :
ha minden hive tántorithatatlanul megállja
helyét s fáradhatatlan buzgalommal igyekszik
szórni maga körül az Evangélium fénysugarait;
ha kellő fokra emeljük Egyházunk híveiben
az evangélikus öntudatot s a jogos önérzetet,hogy
minden hívünk szívesen és büszkén vallja magát
lutheránusnak s az első válaszút elé kerülésnél
ne legyen neki »minden mindegy«, amit a fél
szegen magyarázott szabadeivüség mellett, saj
nos, többször tapasztalunk;
ha intelligenciájának azt a részét, amelyik
egyházi életét csak néhány gyűlési megjelenés
ben szokta kiélni, megfelelő hitbu/góságra s a
templomjáró hívekkel való együtérzésre han
goljuk ;
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ha továbbá nftnden hívének megadja azt,
amit egy egyház tag egyházától méltán elvárhat
s a templom nem léleknélküli formákat, a szó
szék nem üres szalmát s az érintkezés nem ri
degséget nyújt neki ;
ha belső háztartását ugiy rendezi be, hogy
ne legyen kénytelen híveit anyagilag túlságo
san megterhelni, ami tudvalévőén sok elégületlens égnek szóikott lenni a forrása ;
ha a belrrvissziói hálózatát akként építi ki,
hogy ebben az országban ne legyen egyetlenegy
ev. család, ne legyen egyetlenegy ev. ember
sem, aki egyházi tekintetben elhanyagolva érzi
m agát;
ha kebelében akcióképessé s elevenné teszi
az egyházépitésnek egyik hathatós eszközét: a
sajtót, a vallásos irodalmat, annyira, hogy an
nak termékei a legegyszerűbb otthonokba is
eljussanak ;
és végül in capite et membris olyan közszellemet alakit ki, falai között, amelyről min
denki megérezze, hogy egy szeretetközösségben él.
E feltételek bármelyikének hiányában egy
házi életünk sántikálni fog.
Én a kedves testvéreik megítélésére bízom
annak az eldöntését, hogy mi van meg és meny
nyire ezekből a feltételekből, de amennyiben a
komoly mérlegelés azt konstatálnia, hogy bizony
belőlük itt is, amott is hiányzik valami, úgy ne
künk ezeket a hiányokat okvetlenül megszün
tetni kötelesség|ünk.
Én nem tartozom azok közé, akik talán a
protestantizmust féltik. Nem ! Én tudom, hogy
a protestantizmusban olyan erők rejlenek, ame
lyek megtíacolnak minden viharral s elhaladá
sának utjíából elgörditenek minden akadályt.
Magyar hazánkban nem csupán ma, hanem min
dig nehéz volt egyházunknak a helyzete, mivel
olyan egyházak közé volt ékelve, amelyeknek
a múltból datálódó gazdagsága, fénye s nem
egy privilégiuma nagyon ráfeküdt Egyházunkra
s szabadabb mozgását és terjedését nagy mér
tékben akadályozta. Ezekhez hozzájárult legr
utóbb a megcsonkittaíásunkkal járó óriási vér
veszteség s az ebből eredő elszegényedés. így
hát a mi helyzetünk a többi egyházakéval öszszehasonlitva idehaza meglehetősen hátrányos.
Nem ilyen azonban azokban az országokban,
ahol a szellem szabadon szárnyalhat s a meg
győződés veszélytelenül érvényesülhet. A sza
bad Amerikában pl. az utolsó 50 év alatt a pro
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testánsok arányszáma 7.9-ről 11.7-re emelkedett
s végösszegben a protestánsok száma 85 mil
lióra, a római katholikus hívek 15 milliójával
szemben. Egy század alatt pedig' a föld kerek
ségén a protestánsok száma közel 100 millióval
szaporodott s 232 millió hívével már közelségbe
jutott a katholicizmus 265 milliónyi létszámához.
Mindezeket csak azért hozom fel, hogy el
oszlassam a kishitűséget s kellő mértékben szál
lítsam le azt a nem minden kárörvendezéstől
ment próféciát, mely a protestántizmus lassú
szétmállását s elsorvadását jósolgatja.
Ó nem ! A protestantizmus a benne rejlő
hatalmas erőkkel csodákat müveit már a múltban
s bizonyára művelni fogj a jövőben is. Csaknem
szabad elcsüggedni s mert ma talán egy és más
tekintetben szekerünk döcöjgve halad, a csonka
hazában, nem szabad a gyeplőt kiejtenünk a ke
zünkből. A nehéz idők köteleznek. Köteleznek
minket elsősorban arra, hogy E g y h á z u k é r t
mindent megtegyünk, ha kétszeres önfeláldozás
sal, hát kétszeressel is, mivel az ő ügye nemcsak
az övé, hanem a Krisztusé s általa az egész em
beriségé. A nehéz idők köteleznek arra is, hogy
e g y m á s é r t is megitegyünk mindent, hogy itt
mindenkinek kijárjon az őt megillető kenyér és
tisztesség s minden becsületes törekvés megta
lálja a maga méltó támogatását. Köteleznek arra
is, hogy keressük a jóindulatát k ü l f ö l d i t e s t 
v é r e i n k n ek is, akiknek érdeklődését s igazi
testvéries áldozatkészségét egyes buzgó s min
den dicséretre érdemes testvéreinknek máris
sikerült irántunk felkölteni. Mindezeket annál is
inkább kell ápolnunk, mivel ezáltal nemcsak egy
házunknak, hanem hazánknak is teszünk szolgá
latot. És végiül keresnünk kell a megértést azok
kal is, akik velünk egy szellemnek a szülöttei
és hordozói: r e f o r m á t u s t e s t v é r e i n k k e l
akikkel való szoros együttműködésünk kimond
hatatlan hasznára válnék a magyar protestantiz
musnak. Az én szivemet ig'az öröm töltötte el
nemrégiben, amikor a »Dunántúli Protestáns
Lapban« református részről egy olyan értelmű
cikket olvastam, amely szerint a két magyarhoni,
protestáns egyháznak közelednie kellene egy
máshoz. Én is azt vallom, hogy ezt az elméletben
már régien meglévő igazságot realizálnunk kell
mielőbb. Mert ma nincs helye annak, hogy ap
rólékos dogmatikai eltérések felett töprengjen a
két házai protestáns egyház híveinek bármejyike
is, akkor, amikor közös nagy veszélyek és közös
nagy feladatok szoros kézfogásra hívják fel
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mind a kettőt. Bár a kifejezésre jutott gondolat
megvalósítása nem a mi hatáskörünkbe tarto
zik, szeretném mégis, hogy annak már e konfe
rencián is támadjon visszhangja s mai konfe
renciánk a legmelegebb rokonszenvét fejezze ki
iránta s egyúttal megkeresse Egyházunk illeté
kes fórumait az irányban, hogy ezen eszme rea
lizálására a szükséges lépéseket megtegye mi
előbb.
Kedves Testvérek ! A küzdelmes jelenben
nézzünk felfelé ! Felettünk az Isten, a mi »Erős
Várunk«. Nézzünk előre ! Onnan egy szebb jövő
munkálásának a parancsa hangzik felénk. A
múltba tekintve pedig lángoló tüzoszlopok vetik
fényüket arra az útra, amelyen haladnunk kell.
A 250 évvel azelőtt fogságukból kiszabadult pro
testáns gályarabok szellemalak ai lépnek most
elibénk és azt hirdetik, hogy még a pokol kapuin
is diadalmaskodni képes a törhetetlen hiihüség;
s az ugy ancsak 250 éves születési évfordulóján
lelkünk előtt megjelen rodostói nagy száműzött,
a letiport, a bujdosni kényszerült, de eszméiben
újra feltámadott Rákóczi Ferenc és azt hirdeti
nekünk, hogy' van feltámadás a nemzetek szá
mára is.
E két hatalmas emlék biztatásával a szivünk
ben tegyük kezünket bizalommal az eke szarvára
és szántsunk és vetegessünk bátran, lelkesen és
kitartóan, mig az Istennek tetszeni fog a baráz
dákon egy’ szebb jövőnek a vetését kicsiráztatni!
S ezzel, mai program munkát szives figyel
mükbe ajánlva s a megjelent testvéreket igaz sze
retettel üdvözölve, mai konferenciánkat meg
nyitom.
Paulik János,
a MELE elnöke

I szarvasi lelkészkonferencia.
Az egyetemes Lelkészegyesiilet idei tavaszi
konferenciáját a szarvasi gyülekezet kebelében
tartotta, és a gyülekezel vendégszeretetét élvezte
négy napon keresztül. Az egyesület tagjai a kö
zelből és a távolból már hétfőn megérkeztek és
kocsik vitték őket a vendégszerető házigazdák
hoz szállásra. Alighogy bemutatkozhattunk, mi
akik az estéli vonattal érkeztünk Mezőtúr felől,
már mennünk is kellett a közös vacsorára és is
merkedési estélyre a Hangya Szövetkezet üveg
termébe. Régi ismerősök és jóbarátok örömmel
üdvözölték egymást, uj ismeretségek és barátsá
gok szálai fűződtek. A konferenciáknak egyik, s
nem épen a legkisebb á ’dása a személye» érint
kezésnek ápolása, a lelkészeknek egymással való
megismerkedése.

Másnap, április 27-én, kedden volt a konfe
rencia első napja. Mielőtt a gyülekező helyre,
a főgimnáziumi tornacsarnokba mernem volna,
ahol a konferencia üléseit tar.otta, bementem a
szarvasi »öregtemplomba;« reggeli istentisztelet
volt tót nyelven, prédikációval. Sokan voliak a
templomban, férfiak és nők egyaránt. A konfe
rencia lelkészi gyónással és Úrvacsorával vette
kezdetét. Az urvacsorai beszédet dr. Raífay Sán
dor püspök tartotta, aki félbeszakította egyház
látogató körútját, hogy résztvehessen a konfe
rencián.
Fél tízkor a szarvasi protestáns nóegylei
vendégei voltunk vi.lásreggeiire a tápintézetben.
Kelló Gusztávné, a nőegylet elnök nője üdvözölte
a vendégeket, kedvesen, szeretettel. A dúsan te
rített asztalok mutatták, hogy milyen szeretettel
gondoskodtak a protestáns nők a konferencia
tagjainak testi táplálékáról.
A konferencia a főgimnázium tornacsarno
kában tiz órakor vette kezdetét. Megjelent a
szarvasi gyülekezet felügyelőjének neje, Pesthy
Pálné óexce'enciája is (agyülekezet felügyelőjét
gyengélkedése akadályozta meg az eljövetelben),
akit a protestáns nóegylei üdvözölt. Dr. Raffay
Sándor, a bányai egyházkerület püspöke öröm
mel üdvözölte a konferenciát a bányai kerület
területén; üdvözölte Gedulv Henrik püspököl,
mint az egyetemes egyház képviselőjét. Az
Országos Református Lelkészegyesület elnöké
nek, Baltha/ár Dezső ref. püspöknek üdvözletét
dr. Csikesz Sándor debreceni egyetemi tanár tol
mácsolta ugy ancsak ó adta át a Békés Bánáti re
formátus egyházmegye és a szarvasi ref. gyüle
kezet üdvözletét; egyúttal meghívta a konferen
cia tagjait az ORLÉ augusztus uiolsó hetében
Hajdúböszörményben tartandó konferenciájára.
Kovács Andor esperes a békési egyházmegye,
Bartos Pál szarvasi lelkész a szarvasi egyházköz
ség nevében üdvözölte a konferenciát. Pesthy
Pál igazságügyminisztert, a szarvasi gyülekezet
felügyelőjét a konferencia sürgönyben üdvözölte.
Kapi Béla püspök kénytelen volt egyéb elfoglalt
sága miatt tavolmaradni. IhmeJs szászországi
püspök az őszi konferenciára helyezte kilátásba
részvételét.
Az elnöki megnyitót lapunk más helyén ta
lálja meg az olvasó. Ä konferencia első előadását
dr. R a f f a y Sándor püspök tartotía A k ü l f ö l d
é s a m i e g y h á z u n k címen. A püspök, akinek
elévülhetetlen érdemei vannak a külföldi egyházi
kapcsolatok létesítése és megszilárdítása körül,
rendkívül érdekes és tanulságos előadást tartott
erről a fontos kérdésről. Előadását azzal vezette
be, hogy a külfölddel való egyházi érintkezésünk
egészen uj keletű, s csak az utóbbi években letí
melegebb. Régebben az egyetemek látogatása és
a jótékony egyesületeikkel való kapcsolat volt a
szál, amely a külfö'di egyházi élelte' ö szekapcsolt bennünket. 1914 ben kezdődőt: uj korszaka
a külfölddel való érintkezésnek, amikor a püspök
Amerikába utazott és a General Council elnök
ségével szerződésre léptünk. A mi egyházunk az
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amerikaiak által aláirt szerződést nem irta alá,
merk közbe jött a háború. A General Council el
nöke, Schmauk, meghalt, s a világháború rákényszeritette az amerikai lutheránusokat, hogy kü
lönböző csoportjaik egymással szorosabb kap
csolatba lépjenek s megalakították az United Lu
theran Church-öt, amelynek kebelében 48 tarto
mányi egyház egyesült. Ehhez az egyházhoz való
viszonyunk a lehető {^barátságosabb és leg
bensőbb. Morehead és az azóta elhalt Larsen
voltak azok, akik 1919-ben önként felajánlották
az amerikai lutheránusok segítségét. Az ame
rikaiakkal uj szerződést kötöttünk, amelyet há
rom év előtt az egyetemes gyűlés is elfogadott,
»ratifikált«. Ez egy nemzetközi értékű, nagy jövendőjü szerződés, amelynek lényege az, hogy
az Amerikába vándorló magyar evangélikust
már a kikötőben várják és irányítják. Néhány
hete csak, hogy meglátogatta a püspököt egy
kanadai lutheránus, akivel szóbeli szerződésre
lépett. Ha valaki Kanadába akar kivándorolni,
értesítse róla a püspököt.
A nemzetközi érintkezésben az első lépés
1919-ben történt, a világháború befejezése után.
Mi magyarok akkor bojkott alatt voltunk. Abban
az esztendőben alakúi a reformátusokkal együtt
egy kis társaság:, amelynek első ülésén huszonketten vetlek részt és azon megbeszélték, hogy
kiki odamegy, ahova tud. Ez a társaság1két cso
portra oszlott. Egyik fele nekiindult Hágának,
a másik része elment Genfbe. Ebből a két góc
pontból igyekeztek megértetni magukat. Azon
ban egyik csoportnak sem sikerült tovább jutni,
mert sehova sem kaptak beutazási engedélyt.
A püspök, Prőhle Vilmossal vállalkozott arra,
hogy elmegy a semleges államokba. El is men
tek. Közben itthon kitört a bolsevizmus. Előkelő
és befolyásos pártfogót találtak a svéd trónörö
kös, Bernadotte herceg személyébeni ak, az
írásba foglalt előterjesztéseket eljuttatta a világ
akkori hatalmasaihoz, Lloyd Georgehoz és Wilsonhoz. Ezeknek az iratoknak megvolt az a gya
korlati jelentőségjük, hogy a japán és török kö
vetek utján hozzá tudtunk férkőzni a Párisban
összeült konferenciához. Hogy mennyiben eny
hítette ez sorsunkat, azt nem tudjuk, de nagy lé
pés volt a megértés és egyetértés felé.
1920-ban meghívást kaptunk Söderblom és
Ostenfeld lutheránus érsekek és Isenland püspök
aláírásával a genfi világikonferenciára. A püspök
Pelényi János hittestvérünkkel meni el Genfbe.
Petényi volt az, aki kedvező mederbe terelte
ügyünket. Az a három hét, amelyet Genfben töl
töttek, az első nagy fordulat a nemzeti és egy
házi élet javulása terén. Genfben alkalmuk volt
mintegy nyolcvan nemzet kiküldötteivel beszélni
és ebben az érintkezésben nagyon sok kellemet
lenség kibogozódott és sok ellenérzés megeny
hült. Azóta a különböző világkonferenciáknak ál
landó tagjai vagyunk.
Külföldi érintkezéseinkben vannak felekezetközi és nemzetközi jelentőségű érintkezéseink.
A nemzetközi érintkezések ép oly fontosak, mint
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a felekezetköziek. Vannak politikai jellegjü érint
kezéseink, amelyek egyházi címet viselnek, de
nem egyebek, mint a League of Nations szak
osztálya; ez a Nemzetközi Jóbatiátság szervezete,
amelynek jellege inkább politikai. Vannak azután
olyan összeköttetéseink, amelyek inkább Jóté
konykodó természetűek; ilyen a Zentralstelle
Zürichben, ahova az európai protestantizmus tá
mogatására a világ protestánsai összeadják ado
mányaikat és ott a bizottsági az egyes egyhazak
nak juttatja. Ennél fontosabb az a világszövet
ség, amely Németországban alakult a protestant
izmus védelmére, s amely Stockholmban ülése
zett, most pedig Drezdában fog gyűlést tartani,
ahol fontos témák kerülnek megbeszélésre. Van
nak továbbá ifjúsági világiszervezeteink, amelyek
nek megindítói a reformátusók voltak.
Bennünket közvetlenebbül érdekelnék fele
kezeti jellegű összeköttetéseink. Az 1921-ben
megindult Luther-ünnepélyek alkalmat adtak
arra, hogy a világ evangélikusai találkozhassa
nak. A püspök 1924. januárjában Finnországban
járt báró Podmaniczky Pállal, ott lelkészi gyűlé
sen is résztvett s a testvéri összetartásnak és
egyetértésnek olyan tanúbizonyságait tapasz
talta, amelyekért örökre hálás a finn nemzetnek.
Ma ezek a felekezeti természetű összejövete
lek mind gyakoribbak. 1923. december első heté
ben Ihmels lipcsei lakásán *a püspök, Ihmds,
Paul és Morehead arról beszélgettek, hogy mi
lyen jó volna, ha mi evangélikusok is úgy tud
nánk társulni, mint a római katho’ikusok. Akkor
született meg az eisenachi-lufheránus világkon
ferenciának eszméje. Ennek az ülése most aug.
havában lesz Drezdában. Nagy hátrányunk* hogy
ennek a lutheránus világkonferenciának nincs
meg! az egyesitő szerve. Ha ez meglesz, akkor
a terv a következő: a Lutheran Alliance és
Presbyterian Alliance szorosan együtt akar mű
ködni, mert ez a két testület 150—160 milliónyi
egységlet képviselne.
A püspök előadása után Turóczy Zoltán
tartotta meg felolvasását: A lelkész magánélete.
A lelkészek vallásos nevelők és tanítók és mun
kálkodásuk elválaszthatatlan egyéni életüktől. A
Biblia is fontosnak tartja az egyéni életet. A
komoly és alapos munkálat magábatérésre és
Önvizsgálatra indította a hallgatóságot
Az első nap délutánján Bartos Pál a litur
gia egységéről értekezett. Az egység a tót és
német ajkú gyülekezetekben keresztülvihető. A
magyar nyelvű gyülekezetekben ez a kérdés tel
jesen nyilt; mintha a magyar lelkűiét nem igen
fogadná be a lituigliát, különösen a liturgia
szóló énekeit, de örömest fogadja a karéneket.
A magyar nyelvű gyülekezetekbe talán a gyer
mekistentiszteletek utján lehetne1átvinni a litur
giát. Az előadáshoz dr. Raffay Sándor szólott
hozzá hosszasabban: részletesen ismertette azt
a liturgiát, amelyet a budapesti déáktéri egyház
bevezetett; ezt a liturgiát a püspök minden lel
készi hivatalnak rendelkezésére fogja bocsátani.
A hat órakor kezdődő v a llá s o s estély közön
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sége teljesen megtöltötte a szarvasi ó-templo
mot. Közének és Paulik János elnök megnyitója
után vitéz Szomjas Frigyes tanár vezetésével a
tanítóképző énekkara énekelte Kapi Gyula szer
zeményét, a Miatvánkot. Vietorisz László lelkész
nagy hatással szavalta el Nagy Lajos »A gálya
rabok hitvallása« c. költeményét. Az ünnepi be
szédet Oedulv Henrik püspök tar olta. Mendelsohnnak »Vasárnap reggelen« c. duóját V. Szom
jas Frigyes orgona kísérete mellett W agner Qézáné és Kiss Etelka úrnők énekelték. Szlancsik
Pál lelkész saiát szerzésű költeményét szavalta
el. A Szarvasi Dalkar Rohoska Géza vezetésével
a »Fiamnak« (Arany-Sarudy) cimü karéneket
adta elő. Kopcsó János vallástanár Szilágyi De
zsőtől szavalta a Nagy Kazánfűtőt. A jól sikerült
vallásos estély Szelényi János imájával és köz
énekkel ért véget.
A konferencia második napját Sárkány Béla
irásmagyarázata (Máté 16. 24.) vezetie be. Utána
Duszik Lajos tartotia meg előadását »A tem
plomról.« Az előadást a konferencia tagjain kívül
nagyszámú közönség, köztük sok tanuló, akik
tanáraik vezetése alatt jelentek meg, hallgatta
feszült figyelemmel végig. Arról beszélt, hogy
miért üresek a templomok, s hogyan lehetne
azokat megtölteni. Hangm'yozla, hogy nemcsak
a lelkész felelős gyülekezetéért, hanem a gyü
lekezet is felelős lelkészéért. Az üres padok a
lelkész koporsói. Különösen az intelligenciát
hívja fel arra, hogy járjon elő jó példával. A val
lásos teaestéívek ellen, amelyek körül szomorú
tapasztalatokat szerzett, kikel. A lelkész főfel
adata az igehirdetés és erre kell helyeznie életmunkájának súlypont át. Duszik előadásához na
gyon sokan szóltak hozzá. És pedig a legtöbben
azért, hogy egyes részleteket kifogásoljanak.
Kovács Andor, Turóczy Zoltán és mások a lel
kész egyéni életének jelentőségét nem látták
eléggé hangsúlyozva. Csikesz Sándor azt a —
különben nagyon értékes — részét kifogásolta
Duszik előadásának, amelyben az evangélikus
templom uj típusát rajzolta meg és amelyben az
esztétikumnak nagyobb részt követelt; úgy lát
szik ítt a kálvinista puritanizmus "es a muvészesebb lutheranizmus kerültek egymással szembe.
Hozzászóltak még dr. Deák János, Fábián Imre,
Szűcs Sándor, Vértesi Zoltán és mások. A hangu
lat kezdett már viharossá válni, amikor az elnök
véget vetett a vitának. A konferenciának nem
lelkész hallgatói zajos tetszéssel fogad iák az el
nök azon temperamentumos kijelentését, hogy
aki nem tud prédikálni, az menjen kapá'ni. Bizo
nyos, hogv Dusziknak sikerült szónoki tehetsé
gével és előadói művészetével a konferenciát vi
harzásba hozni. Reméljük, hogy a jövő konferen
cián ugyanez a téma, különösen pedig a tem
plomépítészet újból tárgyalásra kerül, mert egye
temes egyházi érdek, hogy újonnan épülő tem
plomaink olyanok legyenek, amelyeknek már stí
lusában és épitésze'i berendezésében kifejezésre
jut, hogy egyházunk az Ige egyháza, s istentisz
teleteink középpontja az Ige és annak hirdetése.
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1 Dr. Deák János egyetemi tanár a Deutero
nomium (Mózes 5. könyve) kérdésének mai állá
sáról értekezett. Eleven színekkel rajzolta meg
azokat a történelmi viszonyokat amelyek között
ez a könyv megtaláltatott. Kiemelte, hogy a Deu
teronomium és a vele kapcsolatos válási reform
egyúttal nemzeti és külpolitikái jelentőséggel is
birt és paralellbe állitotia e reform keresztülvite
lét a »keresztyén kurzussal«, amellyel a világ
háború után nálunk próbá koztak, örömmel fo
gadtuk a tudós professzornak azon Ígéretét,
hogy a jövőben is kész a szakmájába vágó tu
dományos kénléseket ismertetni. Kívánatos
lenne, hogy a theológiai fakultás tanárai kon
ferenciáinkon a saját tárgyukból tartsanak elő
adásokat, cs ilyen módon bepillantást nyújtsanak
a theológiai tudomány mai problémáiba. Bizo
nyosak lehetnek abban, hogy hálás köszönettel
fogadnánk előadásaikat.
Délután dr. Varsányi Mátyás egy evangéli
kus gazdasági központ létesítésének eszméjét is
mertette a konferenciával. Az eszmének e helyen
való tárgyalása, tekintettel arra, hogy annak
megvalósítása még kü'önbözö tárgyalásokat igé
nyel, feleslegesnek tetszik. A konferencia meg
bízta az elnököt, hogy dr. Varsányival és Raffay
Sándor püspökkel közösen folytasson tárgyaláso
kat egy, már konkrét ajánlatot tett szövetkezet
tel. A jövő konferencia fe'adata lesz a tárgyalá
sok eredményei alapján ebben a fontos ügyben
állást foglalni és határozatot hozni.
A sajtó ügyben részint Németh Károly, ré
szint az elnök javaslatai alapján a konferencia a
következő határozatokat hozta: 1. A MELE az.
evangélikus sajtó országos megszervezését kívá
natosnak tartja. 2. Az országos megszervezés
céljából a sajtó ügyében érintkezésbe kíván lépni
a Luther-Társaság és a Lu'her-Szövetség elnök
ségével. 3. A sajtótudósitás országos megszer
vezését szükségesnek tartja és ennek megvaló
sítása céljából felkéri az egyházmegyéi, egyházkerületi és egyetemes elnökségeket, továbbá az
egyházmegyei, egvházkeriileti é> (gvetemes lel
készegyletek elnökeit, hogy a maguk hatáskö
rében gondoskodjanak arról, hogv lcga'ább is a
közgyűlések lefolyásáról és az előforduló fonto
sabb egyházi mozzanatokról a sajtónak tudósítás
küldessék. 4. Kívánatosnak tartja az evangélikus
vallásit íróknak » Luther-Társaság körén belül
való tömörítését. 6 . Az egyetemes egyház a sajtót
nagyobb segélyben részesítse. 7 Az egyház ál
dozzon világi sajtóra is. Bár ezen határozatok ne
maradnának csak papiroson 1 Bír sikerü’nc csak
valamelyest is megtörniök annak a dermesztő
közönynek jegét, amellyel a sajtó ügyét iávol
tartják magúktól olyan tényezők is, akiknek már
hivataluknál és állásuknál fogva egyszerűen kö
telességük vo'na a sajtót felkarolni 1
A Theo lóg u sok Otthonának ügyét dr. Deák
János ismertette cs kötötte a konferencia lel
kére. Még egy milüárdra lenne szükség. Sopron
város fe’a ;ánlotta a telkei és építési anyagokat.
Többeknek hozzászólása után a konferencia a
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legmelegebben ajánlja a Theo). Otthont a tagok
anyagi és erkölcsi támogatásába.
A-két protestáns eglyhláz közeledése ügyében
az elnök javaslatára a konferencia értesíti, az
ORLÉt, hogy a maga részéről a közeledést kivánatosnak tartja.
Zsiray Lajos a hittankönyvekről mondott el
néhány gyakorlati követelményt, amelyek között
különösen fontos az, hogy a Hiszekegynek, a
Miatyánknak, az Úrvacsora szerzési igéinek vala
mennyi tankönyvben egységes és azonos legyen
a szövege.
Este 6 órakor istentisztelet volt az ó-templomban. Turóczy Zoltán prédikált (Jakab 2, 19.
20.); a szarvasi evang. tanitónőképző énekkara
Léviusz Ernő tanár vezetése mellett előadta Er
kel Ferenc »Ima a hazáért« c. művét.
A konferencia utolsó napját szintén áhítat
vezette be Marcsek János irásmagyarázatával.
Máté 11. 1—6. alapján beszélt arról, hogy min
den probléma ebben csúcsosodik össze egyhá
zunk számára. H o l v a n a z é lő K r i s z t u s ?
Rámutatott mindarra, ami egyházunk múltjában
a Krisztus nyomait jelezte s arra a felséges le
hetőségbe, felviru’ásra és meggazdagodásra, a
mely feltétlenül beáll, ha minden akadályt elhá
rítunk, hogy munkálkodhassék az élő Krisztus
köztünk.
Nagy érdeklődéssel hallgatta a konferencia
e bizonyságtételt a helybeli tanulóifjúsággal s
annak vezetőivel együtt, ugyanígy a nyomban kö
vetkező előadást, melyet Szűcs Sándor magyaróvári lelkész tartott: »A k e r e s z t y é n s é g é s
a m o d e r n s z o c i á l d e m o k r á c i a « címmel.
Főbb gondolatai : A szociálizmus nem a
munkabér, hanem a munkás örömének a kér
dése. A munkásság nincs tisztában azzal, hogy
mi az elégedetlenségének oka. Árunak érzi ma
gát s ő ember akar lenni, de nem tudja, mi kell
ehhez. A tudósok elmélete a munkásságnál hitté
vált s ez a hit felcserélte a vallás helyéi. A tra
gikumot fokozza, hogy ez a hit a materializmu
son épült fel; A materializmusnak van lelkesí
teni tudó ereje, de a materialista életeszmény,
mihelyest célját éri, aljassá válik. A materializ
mus kritikája után kitűnik, hogy csak a keresztyénségiben vannak azok az erők, melyek a tőke
és munka harcát enyhithetik és nemcsak elvisel
hetővé teszik a kikü szöb öl hetet1en feszültséget,
de közre is hatnak, hogy a testi és lelki boldog
ság minden ember számára hozzáférhetővé vál
jék. A legnagyobb szolgálatot Jézus személyé
nek tiszta felmutatásával teheti az egyház s ép
ezért kötelessége, hogy az igazságosság és sze
retet hangját mindenkivel szemben bátran vallja.
A magas nívójú eszmecserében, melyben
többek közt Dómján Elek és Kováts Andor espe
resek, Kemény Lajos budapesti lelkész és Deák
János egyet, tanár vettek részt, érvényre jutottak
még a következő gondolatok: 1. A szociálizmus
fő mozgatói közt nem szabad megfeledkezni az
. emberben rejlő irigységről, amit szocialista irók
is beismernek. 2. A szocializmus egészségtelen
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kifejlesztése egy Krisztus ellenes szellemi ha
talom műve. 3. A kapitalizmus megszüntetése
mindent tönkre tesz. 4. A lelkésznek egyénileg
is kell foglalkozni a szociális kérdéssel, de nem
szabad, hogy egyoldalú bírálója legyen akár a
kapitalizmusnak, akár a szocializmusnak. 5. A
lelkészeket első sorban az érdekli, hogy miként
lehet az egyháztól elidegenedett szocialistákat az
egyház számára megnyerni. 6. A gyermeken ke
resztül hódítható meg az elidegenedett munkás
ság.
A kérdéseiket horderejűk súlyának érzésében
tárgyalta a konferencia; ismételten is sajnálkozá
sát fejezte ki azon, hogy a konferencia végére
került s mivel már többen elutazták, egy szükebb
kör foglalkozhatott vele csupán. Az előadó meg
bízást kapott, hogy témáját fejlessze tovább s
legközelebb tisztán gyakorlati szempontból dol
gozza ki, hogy mik az evang. lelkész kötelessé
glei a szocializmussal szemben.
A konferencia meghallgatta még Zsiray La
jos nagyvázsonyi lelkész felo’vasását a hi tan
könyvek reformjáról. Hangsúlyozta a tízparan
csolat és Miatyánk egységesitésének szükségét.
Ennek kapcsán szóba került Luther kis kátéjának
már pályázatban meghirdetett újabb, megfelelő
fordítása. Blatniczky Pál cinkotai lelkész külön
is buzdította a tagokat, hogy járuljanak hozzá
a pályázat sikeressé tételéhez.
A konferencia nyilvános részének még két
aktusa volt. Az egyik a konferencia elnökének
Paulik János MELE elnökének szóló köszönet,
aki sok fáradozással készítette elő s annyi jó
indulattal és körültekintéssel vezette le a kon
ferenciát. A másik pedig a konferencia elnöké
nek a MELE nevében megszólaltatott köszö
neté a szarvasi egyházközség, valamint a konfe
renciát buzgón látogató közönséggel szemben —
A konferenciát zárt ülés fejezte oe; mely a belső
tanulságokat s a konferencia eredményét igye
kezett leszögezni. Határozataiból lesz szabad
néhány általános érdekű pontot e helyen is fel
tárni. 1. Minden lelkészi konferencia szenteljen
egy napot külön a presbiterek számára. 2. A
különböző helyeken tartandó konferencia prog'rammja tekintettel lesz mindig a helyi gyüle
kezet struktúrájára, úgy hogy a gyülekeze t összes
kategóriái előtt lehessen a konferencia egy bi
zonyságtétel, s a gyülekezet minden rétege szá
mára élménnyé. 3. Az ügyhöz szükséges komoly
sággal tárgyalta az értekezlet az u. n. rádióisten
tiszteletek kérdését. Szükségesnek mondotta ki,
hogy a katholikus és református isteníiszte’etek
mellett evangélikus istentisztelet is közvetítes
sék ez utón. Megbízta az elnökséglet, hogy a kon
ferencia állásfoglalását megfelelő formában az
illetékes köröknél juttassa kifejezésre.
Mégi egy találkozás a búcsuzásnái —, hol
Sárkány Béla esperes köszöntötte az egyesület
nevében a szarvasi lelkész t e s t v é r e k e t : Bartos
Pál, Kehlo Gusztáv és Szelényi Jánost a legtel
jesebb hálát juItatva kifejezésre a rendezésben
rájuk háramló s oly készségesen teljesített fára-
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dózisaikért. Megható volt Kehlo Guszíáv
őszinte és meleg hangú búcsúztatója, melyben
megemlékezett a rendezésben sokat könnyitő
lelkes női fábor segitségcról, s melyen egy bol
dog reménység áradt végig többek közt arról,
hogy a konferencia uj, mélyebb fejezet kezdetét
fogja jelenteni, nemcsak a MELE, hanem a
szarvasi gyülekezet életében is. Uj fejezetet,
melynek központja Jézus és Isten Országa.
Igen, a konferencia azzal a mélységes be
nyomással z áru lt: haladás van a tavalyi buda
pesti konferencia óta s csak haladás jöhet a
szarvasi után.

Emlékezés Petrovics Somára.
Újra kidőlt egy a regiek közül, kinek egyházépitő hű szo’gála iáiról más hivatottabban emlé
kezhetik meg. Itt csak arról a jó barátról Írunk,
ki édesatyámnak, B ö h m Káro’ynák legbensobb
emberei közé tartozoti. Utolsó ö abból a baráti
körből, melyet hat ifjú theológus alkotott »Barát
ság és szabadság* jelszóval 18b7. tavaszán a Po
zsonyi theológián. A hatok közül Böhm, a filozó
fus, Mockovcsák János, zólyomi Jöesperes, Moesz
Géza, seimeci tanár, Jeszenszky Dezső és Szalay
Lajos kiskőrösi ügyvéd már rége e'költöztek kö
rünkből. Egyedül Petrovics Soma élt mint a múlt
idők emléke, mig 83 éves korában most ó is meg
szűnt élni. ő , ki Petőfi Sándornak unokatestvére
volt, e barátsági kötelékre, aiyám szeretetérc en
nél is büszkébben emlékezett vissza. Illetve —
büszkeség nem honolt ez igazi szelíd lelkipász
torban.
Lelke megismerésére böngésszünk abban a
kéziratos könyvben, melyet a hat jó barát »szer
ződéskötéskor« Pozsonyban egymásnak adott :
ebbe kölcsönösen életrajzukat, lelkűk terveit Ír
ták a legnagyobb őszinteséggel. A végtelen sze
rénység lengi át írását, tehetségében való bizal
matlanság, minek következtében iskolai sikereit
csak a jóindulatnak, vagy tévedésnek minősiti.
Állítása szerint semmi tanulási kedv nincs benne,
mig Csabám Breznyik tanár keze közé nem jut.
Eleddig hajlama a kereskedő pályára vonzza,
csak mestere halá&a ébreszt benne tanú lás vágy at,
meg az elismerés. Érdekes, hogy először mérnök
akar lenni, csak Szarvason tö p re n g : tanár
legyen-e vagy pap. »A tanári pályától ma is csak
egyoldalúsága ismereteinek s felületessége riaszt
vissza.« — Ezzel szemben : »Amit bírok, azt más
sal közleni legnagyobb örömem és szenvedé
lyem. A papi pályára a feladat magasztossága
lelkesít«. Szavalásban, verselésben még saját be
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vallása szerint is ügyes volt, sokszor is fellépett
önképzőkörben s ünnepélyeken — így lesz
pappá, de nem titkolja el, hogy Egressy Gábor
művészetének hatása alatt színészi pályára is
gondolt: »Csak szüleim végtelen szeretete, a
tudat, hogy e lépés rajok kétségbeejtő fogna
lenni, fojtja el bennem e vágyat.« S még hozzá
teszi: »S valóban megsérteném őszinteségem kö
telességéi, ha állítanám, hogy e hajlam végkép
kialudt már kebelemben.« 1867-ben igy ir, de a
családjában környezetében eleven evangélikus
szellem a törhetetlen puritán jellemű férfiból nemeslelkü lelkipásztort formált
7>íemes vonásait cikkíró már csak öreg Tcorban tisztelhetie, akkor is azonban e szép ifjúkor
emlékének hódolt: és pedig 1913. szeptemberé
ben, mikor Böhm Károly emléktábláját leleplez
ték Besztercebányán szülőházán, az ifjúkor em
léke jelent meg az egyetlen élő jó barátnál, Peirovics Somának személyében. M.kor pedig 1917ben a véletlen ugv hozta, hogy katonahónapokra
Szentesre vetődtem: az ó háza, a nemes nagytiszteletű asszony fogadtatása családi otthont
adott a legjobb barát fiának.
Most már ó is elhagyott s vele a » B a r á t
s á g é s S z a b a d s á g utolsó szerződője. Hos/szu áldásos működése után idézzük önleirása vé
gének komoly distichonjait, mely e jelszóra
utal :
»Szent legyen a jelszó kebelünk mélyében
örökre: Tűrni, ha küzdeni kell, ez vigye harcra
ügyünk; És nem dicstelenül,. ha ap ály a be
futva mögöttünk : Füzzük fej fa gyanánt porhü
velyünk fölibe !« Legyen áldott emlékezete !
BudapestDr. Böhm Dezső.

H Í R E K .
Halálozás. Händel Vilmosné, szül. Heinz
Viktória, Händel Vilmos^ nagyhonti főesperes
özvegye április 25-én, 81 éves korában elhunyt,
leányánál, Zsoldos István vasgyári igazgató ne
jénél Diósgyőrben. Temetését Lehoczky Egyed
miskolci tanitóképezdei tanár végezie április hó
27-én. Április 29-én temették el Selmecbányán
elhunyt férje mellé. Gyászolják dr. Händel Vil
mos debreceni egyetemi tanár, tiszavidéki egy
házmegyei felügyelő, dr. Händel Béla budapesti
ügyvéd, fehérkomáromi egyházmegyei felügyelő
és Zsoldos Istvánné sz. Händel Valéria a diós
győri m. kir. vas- és acélgyári igazgató neje.
Az Ur vigasztaló kegyelme legyen a gyászra
hivatottakkal. Az elhunytnak adjon örök üdvös
séget ...
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A MELE elnökének előadása. Felsőbb
egyházi körök felhívása folytán Paulik János
nyíregyházi lelkész, a MELE elnöke valláser
kölcsi, illetve társadalmi thémaról előadásokat
fog tartani a főiskolai hallgatók közölt; első
ilyen előadását április 14-én tar tóttá meg az Üllőiuti Luther-oiíhon imatermében a budapesti fő
iskolai ev. hallgatók előtt: A m ű v e l i e m b e r
és a v a l l á s címen, a melyet módunkban lesz
legközelebb lapunk hasábjain is leközölni.
Uj egyetemes levéltáros. Az egyetemes
felügyelő ur a Góbi Imre lemondása következ
tében megüresedett egyetemes levéltárosi állásra
az egyetemes közgyűlés jóváhagyását előfeltételezetten, dr. Schoitz Oszkárt hívta meg, aki hi
vatalát május hó 1-én foglalja el. Az uj levéltáros
május hó 1-től október hó 31-ig minden kedden
és pénteken délután i/25-től y28-igi tart levéltárihivatalos órát.
A salgótarjáni Luther Szövetség 1926. ápr.
25-én tartotta évi rendes közgyűlését. A lemon
dott tisztikar helyébe elnöknek Kralovánszky
Imre bányaigjazglatót, ügyvezető elnöknek dr.
Halyák Zoltán adóhivatali főnököt, alelnöknék
Schreiner Jenő bányafőgondnokot, dr. Csengődy
Lajost, Deák Józsefet és Fabinyi Józsefet, tit
kárnak Figus Béla Városi főszámvevőt, pénztá
rosnak Takács Ferenc ipartestületi elnököt,
jegyzőnek Röder Alfréd és Szlovák Pált válasz
totta megi a közgyűlés. A tárgysorozat pontjai
közül nagyobb jelentőségű a lelkésznek azon in
dítványa volt, hogy a szövetségi tagoknak a be
fizetett tagdíj ellenében elhalálozásuk esetén
500.000 K temetkezési segélyt utaljon ki a szö
vetség pénztára, ami könnyen eszközölhető a
tagok kielégítő létszáma következtében. A tisz
tikar és választmány az urszentvacsorája felvé
telével kezdte meg! munkáját.
Gyáihintézet. Lapunk 18. számában megje
lent Gyámintézeti Felhívás külön lenyomatban
röpiratícént való terjesztés céljából rendelkezésre
áll a gyámintézeti fórumoknak. A kiadóhivatal
ingyen küldi meg azoknak, akik hozzáfordulnak.
Az 1927. Luther Naptár pályázatának
eredménye. Az 1927. évi Luther Naptár szá
mára a szerkesztőség által hirdetett pályázat
szép sikerrel járt, amennyiben több értékes mü
vet hozott ez elismerten elsőrangju irodalmi
színvonalon álló evangélikus évkönyv számára.
L A k i s r e g é n y pályázaton jutalmat nyert:
K i l i á n Zoltán, Budapest (Francia kuruc és
Igjazi remek). D i c s é r e t e t n y e r t e k : 1.
K e s z t y ü s n é B a l o g h Margit, Keszthely
(Török rabságban és Bűn és bocsánat). 2. Özv.
M a r o v c s i k (Béri) Gyuláné, Budapest (Sötét
idők). 3. Özv. J e s z e n s z k y Ignácné T. Irén
Pestújhely (Mételyező). II. Az e l b e s z é l é s
pályázaton jutalmat nyertek: 1. K e s z t y ü s n é
B a l o g h Margit, Keszthely (Hordozható Isten
háza). 2. Mesartihym (irói név) (A csoda). 3.
F a r k a s Z o l t á n , Sopron (A kóbor felhőfoszlány). Dicséretet nyertek : 1. Prőhle Sándor,
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Rákospalota (Alkony i harangiszó). 2. Özv. Belic2 a
Andrásné, Okolicsányi Éva, Szirák (Harc az
Istennel). III. A m e s e p á l y á z a t o n a hirde
tésben megíállapitotí elsőfokú jutalmat' elnyerte:
özv .Belicza Andrásné, Okolicsányi Éva, Szirák
(Hogyan került Petri Tündérországba?); jutal
mat nyert meseszerü humoreszkjével: Kesz
tyüsné, Balogh Margit, Keszthely (Magister
Satanas sacra). Dicséretet nyertek: Hamvas Béla
Budapest (Beszélő furulya); Mesarthym (Bátor
királyfi). IV. A k ö l t e m é n y pályázaton jutal
mat nyert: Kesztyüsné, Balogh Margit, Keszt
hely (Testvér és Geszti sírbolt). D i c s é r e t e t
nyertek: 1. Kesztyüsné, Balogh Margit (Mi haza
megyünk és Az Ur lábainál). 2. Moór Győző,
Budapest (Megszállt szülőföldemen). 3. Prőhle
Sándor, Rákospalota (És jön egy nap...), 4.
Zombai Ádám, Nagyszénás (Szoboravatás,
Anyám, Vallomás).Részletesebb jelentést a pá
lyázatról majd az 1927. évi Luther Naptár kö
zöl.
Eladó könyvtár. Néhai Placskó István lel
kész könyvtára eladásra kerül. Magyar, német és
tót nyelven a gyakorlati lelkészet körébe vágó
régebbi és újabb műveket tartalmaz. Az érdek
lődök forduljanak az özvegyhez, aki Szarvason
lakik.
________ Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Pályázati felhívás.
A »Luther-Otthon« főiskolai internátusbán
(VIII., Üllői-ut 24.) a jövő, 1926—27. tanévben
minden valószínűség szerint 7—8 hely fog meg
üresedni; ezek elnyeréséért beadott folyamod
ványhoz az alább felsorolt mellékletek csato
landók :
,
1. Anyakönyvi kivonat,
2. szülői kötelező (a tartásdijat és az oko
zott károk kellő időben való befizetését illetőleg).
3. hatósági orvosi bizonyítvány,
4. érettségi bizonyítvány, vagy iskolaigaz
gatói bizonylat, vagy index (hiteles másolatban),
5. rövid önéletrajz,
6. esetleg a szülőknek az egyház körül szer
zett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás,
7. ajánlási postabélyeggel ellátott, megcím
zett válaszboríték.
A folyamodvány a választott pálya megje
lölését tartalmazza, mert az intézetbe csak a kir.
m. Pázmány Péter tudomány, a kir. József mű
egyetem, a közgazdaságtudományi és az állat
orvosi főiskola ág. hitv. evangélikus hallgatói
vehetők fel.
Az ekként felszerelt folyamodványok a fo
lyamodó szülei lakásának illetékes püspöki hi
vatalához küldendők be junius hó 1. napjáig. A
folyamodványok elintézéséről a folyamodók az
illetékes püspöki hivatal utján fognak értesittetni
junius hó végén.
Budapest, 1926. április 19.
Dr. M ágócsy-Dietz Sándor, s. k.,
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Assisi-i Szent Ferenc.
(H a lá lá n a k h é ts z á z a d o s é v fo rd u ló já ra .)
A keresztyén erényekkel ékes, hitben
gazdag, szerzetesrend-alapi tó
poverello nak jubileum a alkalm ával olyan nagy a to
longás a népszerű szent körül, hogy Gasp arri bíboros indíttatva érezte magát tilta
kozni a szentnek az irodalom ban és a m ű
vészetekben való profanizálása ellen és a
ju b ileum ot tisztára egyházi keretek közt
szeretné m egtartani. Hz ugyan nem fog neki
sikerülni, m ert az irodalom és m űvészetek
im itt-am ott nem igen hallgatnak a Kómából
elhangzó parancsokra. Magunk ré szirő l nem
gondoljuk, hogy a róm ai egyház kizárólagos
kusztosza assisi-i Ferencnek, avagy kizáró
lagos letétem ényese a szent szellemi hagya
tékának
Assisi-i F erenc a kereszténység szellemi
újjászületését, egy hatalm as ébredést jelent
a középkori kereszlyénség életében. És am i
nevezetessé teszi ezt az ébredést, az a k ö rü l
m ény, hogy a szerzetesi életnek általa meg
form ált alakja, az általa megszervezett rend,
a legszélesebb körökben m ozgatta meg a tö
megeket és rázta fel a lelkeket Szent Fe
renc és rem ije áttörték a p arochiális és nem 
zeti korlátokat. Nem a papizm us világuralm i
törekvéseitől, hanem a könyörülő szeretet
től és hithuzgóságlól vezéreltetve. Levonták
a szerzetesi élet logikus és lényegszerü kon
zekvenciáját, és a szerzetesi életben látták a
társadalm i élet eszményét, s a lerciáriusok
rendjének m egalapításával m egkísérelték a
társadalom nak a m onachizm us alapjain való
szervezését. Szent F erenc a hódításnak ke
resztyén, evangéliomi m ódját választotta ak
kor, am időn az E urópát fenyegető m oha
m edán szerecseneket nem fegyverekkel, ha
nem a keresztyén térilés eszközeivel akarta
K risztus keresztje alá hozni, s a külmisszió-

nak is egyik nagy koncepciójú m egalapítója
lett.
Ebből a néhány m ondatból is kitűnik,
hogy Szent F erenc m ilyen sokféle szállal
szövődik he a m odern életbe. H atalm as gon
dolatainak és
alkotásainak középpontja
azonban, am ely nélkül őt m egérteni nem le
het: a szegénység. Eljegyezte magát ^Sze
génység Asszonnyal . L em ondott a földi va
gyonról. am ely neki osztályrészül ju to tt és
azt követelte rendjének tagjaitól is, hogy
koldusszegénységben éljenek, koldulásból,
szeretetadom ányokhól. alam izsnából tartsák
fenn m agukat, rendjüket.
És ez a pont az, am elyen Szent Ferenc
gondolkodása a m odern gondolkodással és
g y akorlattal ellentétben áll. Sőt, vélem é
nyünk szerint, nem egyezik meg a róm ai
katholikus egyház elm életével és gyakorla
tával sem. A szegénység ma nem életlengetés, nem erény. Ma állam és társadalom a
jólétnek minél szélesebb körökre való kiter
jesztésében látja azt a célt, am ely felé tö
rekedni érdem es. A szegényügy megoldása
állam i feladat, am elynek incidentaliter és
egyénenként való elintézése nem tekintetik
helyes m egoldásnak, sőt egyáltalán nem
megoldás. A m unka az, ami m unkabíró em
bernek egyedül tiszteletrem éltó m egélhetést
nyújt. T ehát assisi-i Ferencnek éppen középIKjnti jelentőséggel biró életeszm énye és
alapgondolata ellen tiltakozik a m odern
világ.
Mégis, hogy a szent olyan nagy nép
szerűségnek örvend, hogy halálának hétszá
zados évfordulóján a művészet, irodalom ,
tö rtén etírás és szociológia is érdeklődéssel
fordul feléje: annak m egvannak mélyebb
lélektani okai.
Sőt m egvannak gazdasági
okai is. A m odern társadalom a produk
cióra és többterm elésre rendezkedik be; öl
től v árja a lét job b rafo rd u lását, a boldogu-
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iást. Tapasztaljuk azonban, hogy ez a felfo
gás is egyoldalú, m ert a produkció tulfeszitése újabb és újabb bajoknak, kom pliká
cióknak előidézője. Az anyagi term elés foko
zásával nemcsak a jólét, hanem a nyom orú
ság is fokozódott, s a kilátástalan tömegnyom or ma sem ismeretlen. A m odern élet góc
pontjaiban, a nagy városokban, a kereske
delmi és ipari em pórium okban sokkai éle
sebb ellentétben áll egymással szemben a
kiáltó szükölködés és a kiáltó fényűzés,
m int a középkorban. S az anyagi jólét utáni
őrült hajsza, a minél többek jólétének jel
szava oda juttatta a m odern embert, hogy
legelkeseredettebb küzdelmeinek előidézője
a tőke és m unka viszonya lett.
A helyzet ferdeségét m ár a gazdagok is
kezdik átlátni. H a nem is E urópában, amely
általánosságban véve az elszegényedés felé
halad; annál inkább korunk leggazdagabb
országában, az Egyesült Államokban. És
nem véletlen, hanem mélyen indokolt, hogy
az Egyesült Államok óriási gazdagsága anyn yira mérsékli magát, hogy önmagától vonja
meg a bornak, sörnek és pálinkának élve
zetét, amelyben való tobzódás nem is olyan
régen a magasabb társadalm i rétegek tá r
saséletéhez tartozott. Milyen óriási különb
ség a hajdani Róma kicsapongásai és ezek
nek az újkori gazdagoknak szórakozása kö
zött! Róm ában a cirkuszokban vadállatok,
gladiátorok, vér, jajgatás. Ma Amerikában
futballmeccsek és mozi. H ajdan a gazdagok
lakomákon tékozolták el jövedelmeiket. Ma
az am erikai nábob tudom ányos intézeteket
alapit és dotál. Az anyagi gazdagság tehát
korunk tapasztalatai szerint nem az a két
ségbevonhatatlan »legfőbb jó«, amelyet célul
lehetne odaállítani az emberiség elé.
A történelem is azt m utatja, hogy a földi
jólét nem válik hasznára sem egyeseknek,
sem népeknek. Nem véletlen, hogy a tudo
m ányoknak és művészeteknek hazája: Gö
rögország, egyike Európa legszegényebb tá
jainak. Hogy a nagy vallások, a keresztyénség, a m oham edánizm us Szíriában és Ará
biában születtek meg. Hogy Izráei vallása
egy rabszolganépnek, amely szabadság után
áhítozott, a Sinai hegy kopár sziklái között
adatott. A középkori nagy festők, szobrá
szok, írók is szegény emberek, m ondhat
nánk mesterem berek voltak A tudományos
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haladás bajnokai nem a gazdagok sorából
kerülnek ki. Az a szociológia elmélet, amely
egyoldalulag a m ateriális jóiét minél széle
sebb körökre való kiterjesztésében látja a
jövendő fejlődésének üdvözítő útját, m ind
ezeknél fogva meglehetős ingatag alapokon
nyugszik. Az evangéliomi tanítás a szegény
ségről m intha nem lenne az a prim itiv és
szűk látkörü eszme, aminek a szociáldemok
rácia virágkorában és a m aterialisztikus vi
lágszemlélet delelőpontján lászott. A modern
ember legalább is sejti, hom ályosan érzi,
hogy a »poverello', a »szegénység jegyese«
az életnek elevenjére tapintott, am ikor a
középkori buja lukszus ellen a tökéletes
szegénységgel tiltakozott.
És van még más valami is a dologban.
A politikai életnek az egész világon való lezüllése a korrupcióban, a megvesztegethe
tőségben, az anyagi érdekek hajhászásában
keresendő első sorban. Amikor az egész vi
lág a gazdagság megszerzésében látja és ta
lálja meg az élet sikerét, a társadalom nak
és az állam nak alappillérei inognak meg,
ha a vagyon lesz a politikusoknak és állam 
férfiaknak életideálja is. A m aterialista el
mélet itt is csődöt mond. M aterialista elve
ken állam ot, társadalm at felépíteni és fenn
tartani nem lehet, m ert a társadalom organizátorai, az állam nak funkcionáriusai, ha
szintén ezt az elvet teszik magukévá, eikorhasztják a fenntartó gerendákat. Akár tet
szenek valakinek a cipőtalpaló bírák, akár
nem; akár kihalt azoknak az állam férfiak
nak típusa, akik vagyonukat áldozták a ha
záért, akár nem: tény az, hogy az olyan
ember, aki gazdagság után szomj uhozik', és
meggazdagodni vágyik, inkább való fizető
pincérnek, m int bírónak, diplom atáknak
vagy államférfiunak.
Assisi-i Ferenc tehát nem teljesen a
múlté. Hét évszázadon át is látjuk életében
tükröződni azt a világosságot, amely két
ezer évvel ezelőtt megjelent a Jézus Krisz
tusban. Az 1226-ban m eghalt szent a keresz
tyén egyháztörténelemnek m indenkor egyik
legkiválóbb alakja, s az evangéliomi keresztyénségnek egyik nagy hőse marad. Kiváló
erényeinek, nagy hitének, mélységes aláza
tosságának és istenbizodalmának, egyszerű
ségének és gyermetegségének követendő pél
dáját magunk elé állítjuk és hálát adunk az
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isteni gondviselésnek azért, hogy az Egyház
nak a süllyedés egy szomorú korszakából kivezetöül öt küldte.
Assisi-i Fercncben lehetetlen meg nem
látni azt a keresztyént, aki egv romlott vi
lágban csak az Evangéliomöt, csak a Krisz
tust választja vezérül. Ilyen keresztyének
kellenek ma is. És látjuk, hogy az ilyen
keresztyének lelke a modern ember leiké
től nem idegen.

A magyar evangéliumi keresztyén diákszövet
ség (magyar diákok »Pro Christe« szövetsége)
Istoiatásai vidéki If- és kizéiistoiás központokban.
P é c s e t t március 6—7 napjain fordult meg
a M. E. K. Dsz. kiküldetésében eg}' lá.ogató
csoport müy Czanik Eszterbó1, Karácsony Sán
dorból és Vietor Jánosból állott 6-án este az
egyetem épületiben tartott jól látogatott diákgyülésen, melyen Nagy József dr. egyetemi pro
fesszor elnökö.t, ez a kérdés képezte az előadá
sok tárgyát: »Milyen emb:reket vár a mai élet
egyetemeinkről ?« Másnap külön összejövetele
ken találkoztak kiküldötteink Pécs egyetemi és
középiskolás fiú és leinydiákságával. A látoga
tás befejezéséül meghitt teaesté.yre gyűlt össze
a pécsi kérész yén diákmozgalom mindkét nem
beli tábora és jó reménységekkel nézett elébe
jövendő fejlődésének, a két napi konferenc ázás
által kapott uj lelki indításoktól is újabb erősö
dést várva.
P á p á n m árcius 14—15. napjain foly
tatódott vidéki konferenciánk sorozata. A
központból Victor János vett részt az
előadók gárdájában, mely egyébként a
helybeli diákság vezetőiből tevődött össze
Czeglédv Sándor győri ref .lelkész, a pápai
főiskola főgondnoka kivételével, ki március
14-én este a népes látogatottságu diák-teaestély programmját emelte előadásával.
Egy elnökünk, mint Vass Vince dr., Pongrárz József, és Rácz Kálmán előadásai
mindkét napon nagy érdeklődés mellett foly
tak le, mindamellett, hogy a küszöbön
lévő és Pápán rendszerint különösen nagy
szabású március 15-iki ünnepségek már erő
sen lefoglalták az ifjúság figyelmét
K i s k u n h a l a s o n Deine László és dr.
Major László részvételével március 11-én né
pes diákgyülés volt.
S á r o s p a t a k o n március 7-én tartott
diákgyülések keretében Forgács Gyula, dr.
Szalay Károly, Szabó Zoltán, Deine László
szénior tagok beszéltek, illetőleg vezettek
eszmecserét Részt vettek theologusok. képezdészek és felső osztályos középiskolák
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A gyűlések végeztével a képzősök vezetői ki
fejezték abbeli kívánságukat, hogy hasonló
tárgyakról szeretnének a theologusokkal
együtt eszmecserét folytatni hetenkénti kö
zös összejöveteleken.
S z e g e d e n március 21-én járlak Ka
rácsony Sándor, dr. Merétey Sándor, Muraközy Gyula, dr. Victor János, és dr. Csaba
Margit szénior tagok. A gazdag programmot
egyetemi és középiskolai ifjúság köréből
több százan hallgatták meg, H ó d m e z ő v á 
s á r h e l y r ő l is részi vett 34 felső osztályos
középiskolás. Amint értesülünk, azóta kö
zépiskolás leányok között eg}? női szénior
tagunk bibliakört indított, április 18-án pe
dig dr. Czanik Eszter látogatta meg a fő- és
középiskolás leány csoportot egy jól kihasz
nált nap keretéhen.
M i s k o l c o n márc. 1-én Deine László,
Forgács Gyula, Király Lajos, Szabó Zoltán,
dr. Szalay Károly. Podmaniczky Pál br.,
Pruzsinszky Irma tartottak népes diákgy il
léseket és diák istentiszteleteket. Polgáristákal Is, beleértve a különféle gyűléseken részt
vevő diákok száma meghaladta az 1000-et
Egy kh. 30 főnyi diákesoport (felsőosztályos)
látogatásunk óta hetenként összejön dr. Sza
lay Károly vezetésével
G y ő r március 25-én került sorra, hol
Bicsérdy Klnnka. dr Major László és dr.
Hilscher Zoltán jártak nagyon szép ered
ménnyel. Innen különösen a nyári gyűlésre
készülnek erősen.
Aprilis 11-én I iskola város is soron
volt. S z é k e s f e h é r v á r 'dr. Major László,
Szabó Miklós. Victor Zsófia hol kiküldöt
teink úgy a diákság, mint a gyülekezet kö
rében igen jó szolgálatot lelje1ilettek és a
presbyterium részéről külön kiemelendő ba
rátságos fogadtatásban részesültek. S z o m 
b a t h e l y e n dr. Karácsony Sándor, dr. Sza
badi Béla, Horcczky Béla szolgáltak és ta
láltak nagy megértésre. C e g l é d e n Barsi
Lajos és Deme László szolgáltak délelőtt,
délután ugyanez a csoport Nagy Kálózi Sán
dorral együtt tarlott előadásokat élénk fi
gyelem mellett a szó 1no ki diákságnak.
Április 18-án Szabó Miklós és dr. Ma
jor László kiküldötteink S z e n t e s e n jár
tak, beváltva az ottani diákság meglátogatá
sára vonatkozó régi ígéretünket.
Látogatásaink közölt úgy méret, mint
tartalom tekintetében, mint valami hatal
mas torony emelkedik ki d e b r e c e n i láto
gatásunk. mely április 17—18-án ment végbe.
Egyetemi hallgatók és középiskolások, fiuk,
leányok számára párhuzamos gyűléseken
összesen 12 előadást tartottak, előadóink:
dr Victor János, Szőnyi Sándor, Muraközy
Gyula, Ficrs Elek, dr. Koppányi Mária,
Denic László, dr. Csia Sándor, niig a hely
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beliek közül dr. B althazár Dezső püspök,
Kiss Ferenc, Koncz Aurélné, dr. Révész
Imre, dr .Verzár Frigyes, U ray Sándor,
Dancsliázy Sándor, Makay Lajos, dr. Erdőss Károly stb. járultak hozzá előadások
kal, illetőleg a gyűlések gondos vezetésével
a hatalm as konefrencia sikeréhez. Két diák
istentiszteletünkön (alsó osztályosok cso
portja, egyetemi hallgatók, képezdészek és
felső osztályos középiskolások csoportja),
külön-külön több, m int 1000 em ber töltötte
meg zsúfolásig az ilyen célokra ideális épí
tésű Kossuth-uccai templomot, lelke mé
lyéig megindítva dr. Révész Im re hatalm as
beszéde által. Már az este folyamán megtar
tott szükebb körű megbeszélésen nyilván
valóvá lett, hogy úgy az egyetemi hallgatók
között, m int fiú és leány középiskolás diák
ság felé határozott és m aradandó eredmé
nyei lesznek a gyűléseknek. Az utóbbiak kö
rében talán m ár meg is indult fokozott erő
vel a bibliaköri munka. Felm erült annak a
terve is, hogy az egyetemi hallgatóság köré
ben megismételjük ezt a konferenciát, a Gaz
dasági Akadémia hallgatóit pedig külön
meglátogatjuk a mellett, hogy dr. Gsia Sán
dor és felesége a Theologia, illetve az egye
tem ifjúságának nemek szerint szakkérdé
sekről előadást fog tartani m ájus 16-án. A
diákság körében végzett m unkánkat alátá
masztandó, kísérlet gyanánt szülői értekez
letet is tartottunk, melyen Fiers Elek be
szélt »A biblia a család életében« címen,
több m int 800 érdeklődő szülő előtt. Két
ségtelenné vált, hogy diákgyüléseinkkel p ár
huzamosan azokat az otthonokat is gondozá
sunkba kell vennünk, amelvekben az if júság
felnő.
Május közepéig még 15 város diákságá
nak meglátogatása van soron, Sovány becs
lés szerint eddig legalább 5500 m agyar diák
nak volt alkalm unk szolgálni, és ez a szám
az előirányzott városok ifjúságával együtt
közel fog járni a 9000-hez.

II papné hivatása.
Kedves Testvéreink !
Isten kegyelméből eljutottunk odáig hogy a
papné* konferenciájának ügyében az első meg
beszélést megtartottuk ! Ugyanazok gyűltünk
össze, akik a múlt ősszel, az egyetemes gyűlés
alkalmával ehaár czuk, hogy papncink tömörí
tése és tevékenységük irányítása érdekében va
lamit tennünk kell ! S most, hogy egybegyültünk
munkára készen, a lelkesedés tüzétől hevítve,
— hálás szívvel mondhatjuk, a jó Isten áldása
nyugszik tervünkön, az eszme él, a mag jó földbe
esett: életre kelt papnéink lelkében! De a gyönge
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palántának még sok melegre, sok éltető napsu
gárra van szüksége, hogy tovább fejlődve, gyü
mölcsöt hozhasson !
Kgy-egy ilyen sugárnak melegét éreztük a
felszólalásokban, mely úgy a tiszai, mint a du
nántúli és bányakerületi papnék tollának nyomá
ban ragyogott felénk. — De, hogy az eszme va
lósággá legyen, ahhoz minden egyes papnéra
nagy szükségünk van ! Ne válasszon el minket
ebben sem a távolság1,, sem a kerületi felosztá
sok, legyünk egyek a szeretedben, a közös, oda
adó munkában, kitartó lelkesedésben, idő és
anyagi áldozat meghozásában, mert csiaikis igy
tudjuk a papnék konferenciáját az egyetemes
gyűlésig előkészíteni, hogy az méltó legyen az
evangélikus, magyar papnékhoz !
Szeretettel kérjük azért, — élükön püspöknéinlkkel, a négy kerü’et papnéit, jelöljék ki egy
más közölt azokat a testvéreket, akik egy-egy
előadásra vállalkoznak, közöjék május végéig
annak elmét nevük aláírásával, az egyszerűség1
okáért egyenesen dr. Raffay Sándorné püspöknévéi (Budapest, Deák-tér 4. sz. II. e.), aki a
központban lévén, az első konferencia előkészí
tését néhány közeli papné közreműködésével vál
lalta. A tárgy megválasztásánál figyelembe ajánl
juk székesfehérvári testvérünk felsorolt témáit,
— jelezve, hogy a »papné a családban« megvilá
gítására már egy pestmegyei testvérünk vállalko
zóit. A programm összeállítása, kidolgozása már
folyamaiban van s azért minden idevágó jó esz
mét figyelembe veszünk s há ás köszönettel fo
gadunk ! Jutányos ellátásról, féláru vasúti jegy
ről gondoskodunk. Azokat a testvéreinket, akik
férjük nélkül jönnek fel, evang. családoknál fog
juk elszállásolni. Csak arra kérünk mindenkit,
idejében jelentsék be jövetelüket, hogy minden
ről gondoskodhassunk.
A részletes programmot annak idején ismer
tetni fogjuk.
Testvéreink ! eltol a közös munkálkodástól,
egymás megismerésétői és a szeretetben való
megértésről egy uj, tettekben gazdag hitélet ki
fejlődéséi, szeretett egyházunk fundamentumá
nak megerősítését várjuk. Fogadjátok el a felé
tek szeretettel nyújtott kezet s üdvözletünkre,
felhi vasunkra feleljétek egiy szi vvel-lélekkel:
Testvérek, én o t leszek és a közös munkában
legjobb tehetségemmel segitlek Titeket!
A konferenciát előkészítő papnék.
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R művelt ember és a vallás.
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Ebből az adottságából a helyzetnek ered
a hit, mely az emberi elme áltaf megközelít
— Beszéd, melyet Budapesten az ev egyetemi hallga hetetlen magasságokba is felszárnyal s a
tóknak tartott Paullk János nyíregyházi ev. lelkész. — tudomány által nyitva hagyott kérdésekre
feleletet ád az embernek. És ha valaki
Kedves Ifjú Barátaim!
Megbízás folytán jelentem meg kedves azt gondolná, hogy talán a tudomány egy
körükben, bőgj- itt valamely tetszés szerinti szer majd ki fogja szorítani a vallást, az
tárgyról előadást tartsak Önöknek. A thé- nagyon csalódnék; mert az legfeljebb olyan
mám ez lesz: A m ü v e i t e m b e r é s a embereknél történhetik meg, akik félúton
v a l l á s , mint amely théina érdekelhet min állottak meg, de az igazán művelt emberek
den müveit embert s igy önöket is, akik tu nél nem, akik minél tovább látnak, annál
dományos műveltségűk megalapozásán épen jobban érzik a tudomány hiányosságait s
annál jobban felismerik a vallásban rejlő
most fáradoznak.
erők
felemelő és boldogító varázsát
Az életben többször felvetődik az a kér
Az
igazi müveit elmék mindig vallásosak
dés, hogy vájjon a műveltség és a vallás
voltak
s a vallást úgy egyéni, mint társa
megférnek-e egymás mellett s ha igen: mi
dalmi
szempontból
nagybecsű, jótékony erő
lyen helyet foglalhat el a vallás a müveit
nek
tekintették
ember lelkében? Mert hiszen — okoskod
•
nak sokan — a Vallás s maga a Keresztény
Ezen állításom igazolására egy olyan
ség is olyan kornak a szülöttje, amely még
nem ismerte sem a villanyt, sem a rádiót, bizonyitékhalmaz áll rendelkezésemre, hogy
sem a természettudományoknak ama tömér szinte sajnálom, hogy azt az idő rövidsége
dek uj felfedezéseit, amelyek ma az em miatt teljesen ki nem aknázhatom. Csak né
beriség homlokán ragyogó diudémként tün hány példát fogok itt felhozni, mellőzvén
dökölnek s amelyek természetszerűen az a hittudósokat, akiknek e tekintetben való
emberiségnek egész \ilágfelfogását átalakí állásfoglalás;! szinte magától értetődik.
tották, s nem egy nézetét a régi kornak
P Iá l ó n a k , a régi görög bölcsésznek,
egyenesen a lomtárba utalták
a lelkére rávilágít következő mondása: A
S ez legyen talán a kiinduló pont, a világ Isten levele az emberekhez t.
melyről mi tárgyunk megvilágítását meg
P 1u t a r e h o s é r a pedig ez a következő
próbáljuk
mondása: Semmisem történik Isten aka
Tagadhatatlan tény, Uraim, hogy az rata nélkül és véletlenül .
utóbbi századokban az emberi szellem bá
X e n o f o n ezt Írja egvhelyütt: »Az egész
mulatos találmányokban dicsőítette meg ma világon az az első törvény, hogy az Istene
gát, s olyan titkokat derített fel. amelyekről ket tiszteljük .
a régi emberek nem is álmodtak; lagadhalSokatmondó C i c e r ó n a k ez a nyilat
lan az is, hogy ma messzibbre látunk, mint
kozata
is: »Hogy van Isten, olyan világos,
láttak őseink: de, kérdem, kevésbé bámula
hogy
én
kétkedem a józan eszében annak,
tos-e azért körülöttünk a világmindenség s
aki
öt
tagadja«.
kevésbé bámulatos-e az a hatalmas Erő,
R o u s s e a u ezt irja egy helyütt: »Eddig
mely azt létrcJiozza és korm ányozza? Az
azt
hittem, hogy hit nélkül is erényes le
emberi szellem látókörének tágulásával nem
het
az ember, azonban a tapasztalat alapo
tárulnak-e eléje újabb és újabb csodák s
san
kiábrándított ebből a hiedelemből .
ezekkel kapcsolatban nem merülnek-e fel
Szép
J e a n P a u I n a k következő mon
újabb és újabb kérdések, amelyek feleletet
dása:
Az
élet. mint a tengervize, nem édesül
igényelnek? S mert talán a természet, a tör
ténelem, az élettan körén belül ma egyes meg addig, inig az Eg felé nem emelkedik c.
V o l t a r ó 1, a nagy fizikusról ezt mondja
részleteket világosabban látunk: meg van-e
ezzel adva a kutató léleknek mindenre a fe előadás közben egy professzor tanítványa:
Mi mindnyájan láttuk ől, amint mindenütt,
lelet. a fájó szívnek a vigasztalás?
Bizony, hogy nem! Az emberi elme bár ahova a vallási gyakorlatok szólították, a
mily messzire szárnyaljon is egvhelyütt egy nép közé vegyülve, többször mutogattak
magas fal elé kerül, amelyen túl látnia nem önöknek, Ifjú Hallgatóim, édesapáik egy
adatott. A mindenség sokkal nagyobb, sem tisztes, ezüsthajó aggastyánt, amint példa
hogy azt emberi szem áttekinthetné; az em adó áhítattal imádkozott: >Ez olt a hires
Valóban a hires Volta megalázta
beri s z í v sokkal tágasabb, semhogy azt a tu Volta!
magát
Isten
előtt, minden tálentum adomá
domány teljesen kitölthetné ,s több sebe is
lesz műidig a szívnek, semhogy azokat a tu nyozója s minden emberi nagyság forrása
domány a maga eszközeivel megelőzni s előtt.
L y e l l , a hires geológus, ezt irja a
meggyógyítani tudná. Az ember a végtelen
Földtan elemei cimü munkájában: »Bár
után szomjazik s ezt a szomjúságát egye
mely irányban forduljunk is kutatásunkkal,
dül a vallás képes eloltani.
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m indenütt egy teremtő értelemnek, illetve
gondviselésének, hatalm ának és bölcsességé
nek felettébb szembeszökő nyom aira aka
dunk«.
Sokatmondó a világ legnagyobb gondol
kodójának, K a n t n a k a következő vallo
mása. »Az összes könyvek, amelyeket va
laha olvastam, nem nyugtattak meg annyira,
m int a 23. zsoltár 4 .versének eme szavai:
»Még ha a halál árnyékának völgyében já 
rok is, nem félek a gonosztól, m ert Te vagy
velem, Isten!«
(Folyt, köv.)

Egy házfelügyelői beiktatás N agybör
zsönyben. Lélekemelő szép ünnepe volt a
nagybörzsönyi gyülekezetnek a m ájus 2-ra
eső vasárnapon. Ekkor iktatta be hivatalába
az egyház újonnan választott felügyelőjét,
dr. S z t r a n y a v s z k y Sándor nagybirto
kost, Nógrád és H ont vármegyék főispán
ját. Az ünnepség fényét emelte, hogy azon
K i s s István püspök is részt vett, titkára kí
séretében, akit úgy a világi, m int az egyházi
hatóságok a legnagyobb figyelemmel és sze
retettel fogadtak. M indjárt utazásának meg
kezdésekor, Budapesten a nyugati pályaud
var főnöke fogadta s kalauzolta a püspököt
a részére fenntartott közvetlen kocsihoz.
Majd Szobon a járási főszolgabiró, a határrendőrség, folyamőrség, az állomásfőnök
ség képviselői, Szob község jegyzője és kép
viselőtestülete fogadták, akiknek nevében
Keve I. főszolgabiró üdvözölte a határállo
máson hazafias beszéddel a főpásztort. A
község határán az egyház lelkésze és gond
noka vezetésével az egyház presbyterei csat
lakoztak a bandérium os kísérethez. A köz
ségbe való megérkezést üdvlövések adták
tudtul az izgatottan várakozó ünneplőknek.
A község bejáratánál felállított diadalkapu
nál Fodor L. főszolgabiró a járás, Kertész
Lajos a politikai község nevénen fogadták
és üdvözölték a püspököt. A püspök meleg
és hazafias vonatkozású válaszadásai után a
menet tovább haladt a lelkészlakhoz, amely
előtt a gyülekezet fiatal, agilis lelkésze kö
szöntötte a főpásztort, a presbyterium élén
igaz szeretettel abból az alkalomból, hogy
a gyülekezetét első Ízben látogatta meg. Az
iskolás gyermekek üdvözlése és a püspök
köszönő szavai után a főpásztor és kísérete
a lelkészlakra ment, ahol a lelkészi család
nak volt vendége s teljesített annak körében
egy kedves funkciót, megkeresztelvén megér-,
kezése után néhány órára a lelkész első-|
sáülŐtt gyermekét. Hasonló szeretettel ésme-I
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legséggel várta és fogadta a gyülekezet a
m ásnap reggel autón érkező egyházfelügye
lőt, aki K arafiath nemzetgyűlési képviselő,
dr. Zsadányi és Riméli főszolgabirák, Mihalovics Samu főesperes, Kardos Gyula alesperes társaságában érkezett a program m ba
vett időpontra. Rövid kis pihenő után a kö
zönség a zsúfolásig m egtöltött templomba
vonult, ahol a helyi lelkész oltári szolgálata
után Mihalovics Samu főesperes intézett a
gyülekezethez m indenkit felemelő, magas
szárnyalásu ünnepi beszédet, melynek el
hangzása után Péter H enrik lelkész beiktatta
az újonnan választott felügyelőt hivatalába.
Az ünnepi istentisztelet után az egyház dísz
közgyűlést tartott, melyen a m ár beiktatott
egyházfelügyelő megkapó szavakban fejtette
ki programmbeszédét. Ennek elhangzása
után Kiss István püspök a kerület, Kardos
Gyula alesperes az egyházmegye, dr. Lehoczky L. főjegyző és szórvány-gondnok a
szórványok, Mercs Sámuel tanító az iskolák
üdvözletét tolmácsolták. A szép ünnepélyt
közebéd követte, melyen az első felköszöntőt
dr. Sztranyavszky Sándor egyházfelügyelő a
korm ányzóra, Kiss István püspök pedig az
újonnan választott felügyelőre mondották.
Dr, B ruckner Győzőt, a miskolci (volt
eperjesi) ev .jogakadémia dékánját a Ma
gyar Tud. Akadémia levelező tagjává vá
lasztotta.
Az Urszentvacsorához való közös járulással kezdte meg a salgótarjáni Luther Szö
vetség és Ev. Nőegylet tisztikara és választ
m ánya az egyesületi munkát, amelyet május
2-án szolgáltatott ki a lelkész. A komoly
kezdet — hisszük — komoly és áldásos
munkamező felé indította el az illusztris
evangéliumi gárdát.
Püspöklátogatás Irsán. Igazi Jubilate
napsugaras, szép ünnepnapja volt április
25-én az irsai egyháznak. Tavaszi kőrútján
ekkor látogatta meg szeretett főpásztora, dr.
Raffay Sándor. A püspök m ár szombat d.
u. érkezett. Az állomáson a politikai község
nevében szives szavakkal Ebneth Iván köz
ségi főjegyző fogadta, m ajd nagyszámú lo
vasbandérium tól vezetve kisérelévei együtt
hosszú kocsisorban a templomhoz vonult a
püspök, ahol az ifjúság nevében szép virág
csokorral Szruha Rózsika, a II. felügyelő
bájos leánya, a pesti középegyházmegye ne
vében Bódy Pál esperes, a meglátogatott
egyház nevében pedig a presbyterium élén
Magócs Károly helyi lelkész üdvözölték. A
templom ban elmondott, a lelkeket Istenhez
emelő buzgó ima és áldás után iskolát láto
g a to tt a püspök, m ajd presbyteri gyűlést
(tartott. A vasárnapi ünnepi istentiszteleten
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az o ltári szolgálatot liódy Pál esperes vé
gezte, az igét Efezus IV. 1 —6 . alap ján a
helyi lelkész hirdette, az oltár m ellől pedig
a püspök szólott a gyülekezethez az Ú rtól
m egszabott hivatásunk hűséges betöltésében
jelölve meg azt az utat, mely a küzdelm es
m últról a m egpróbálta lásos nehéz jelenen
keresztül a boldogabb jövendőhöz vezet A
m egtartott kánoni közgyűlés kisebb, helyi
jelentőségű ügyeket tárgyalt. Azonban lelke
ket építőn, ékesen és jó rendben. U tána 11
küldöttséget fogadott a püspök, m elyeknek
m indegyikéhez volt egy-egy találó, örvendez
tető, tanító szava. Az iskolában m egtartott
130 terítékű közebéden a résztvevők, fökép
egyszerű egyházhivek, szebbnél-szebb feiköszöntökben gyönyörködhettek. D élután I
ó rak o r m ár ism ét tem plom ba hívta az ün
neplő gyülekezetei a harangok szava. Gaz
dag m ű so rral ugyanis vallásos ünnepély
volt, m elyen felekezeti különbség nélkül
résztvett a község egész lakossága. Az ün
nepélyt H onéczv Pál pilisi lelkész buzgó
im ája vezette be. Kimagasló pontja dr. K irenknopf Gusztáv kerületi lelkész hatalm as elő
adása volt a gerinces em berekről, kiket nél
külöz a szom orú jelen, de követel az ó h a j
tott szebb jövő. h köré csoportosultak Magócs K ároly né két szóló éneke, Balázs Jocika, Lengyel Ilonka, I.ustyik L ajos és Ver
m es László szavalatai, valam int a Varga
Lajos tanító által vezetett ifjúsági énekkar
énekei. Az ünnepély tanúságát ism ét a
püspök foglalta össze lendületes záróbeszé
dében. A késő délutáni ó rák at hívek láto
gatásával töltötte el a főpásztor, a meglátogatottak szem ében sok hála könnyeket fa
kasztva, sok boldogságos öröm érzést keltve.
M indenki örült, m indenki szívből ünnepelt.
Irsának igazi Ju b ila te vasárnapja volt
A győri egyházközség f hó 9-én szép
ünnepség keretében leplezte le volt felügye
lőjének, H egyeshalm i b isch e r G yulának a
gyülekezeti tanácsterem be elhelyezett a rc 
képét. Beszédet tartottak d r D ukavits Vil
m os egyházfelügyelő, táblai tanácselnök és
Pálm ai L ajos ti), esperes, győri lelkész. Az
arckép P a n d ú r József festőm űvész alkotása.
A P ro testán s Irodalm i T ársaság niárc.
26-án tarto tta közgyülését. A T ársaság lap
jának m ájusi szám ában olvasható jegyző
könyv szerint a tagok száma 1410, am clv
azonban a m ostani nagyon lefokozott tevé
kenység m ellett sem tud biztosítani szilárd
anyagi alapot. Irodalm i estélyeket és ün
nepségeket rendezett a T ársaság a következő
helyeken: Békéscsaba, Győr, Gyula, Deb
recen, Pápa, Sárospatak, Szarvas, Székesfehérvár. B udapesten is rendezett előadó
estet, am elyen Hegedűs L óránt volt az elő
adó. K éthavönként, m ajd havonként rádióelőadásokat is szándékozik rendezni. A kül
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földdel való kapcsolat fen n tartását és ápo
lását program ul szerűen végezte. A P ro tes
táns Szemle cikkeiből ném et, francia és an 
gol szövegű kivonatokat készített, s ezekei
a példányokat külföldre küldte. Az elszakí
tott területen élő testvéreinkkel való érin t
kezés még m indig nehézségekbe ütközik.
K iadványaiból ingyen bocsátott egy-egy pél
dányt rendelkezésre a soproni theológusok
otth o n án ak , valam int a L u th er-k ö n y v tár és
m úzeum nak. A T ársaság főbizom űnyosságának jogát a Bethlen G ábor irodalm i és
nyom dai r.-t.-ra ruházta. A választm ányba
heválasztattak: Dézsi Lajos, Domanovszky
Sándor, Mclich János, M uraközy Gyula és
Zsigmond Ferenc.
A L u th er T ársaság idei közgyűlését
Szegeden ju n iu s 5. és 6 -án tartja. A részt
venni szándékozó tagok dr. Kovács Sándor
főtitkárnál jelentkezzenek a szokásos ked
vezm ényekért m ájus 26-ig (B udapest, VIII.,
Szeutkirályi-u. f>l/a. L uther-köuyvkereskeU s személyesen va-y levélben Kültsée fe
jében 6000 kor keli mellékelni.
Az Országos Eveugélikus T anáregyesü
let budapesti-aszódi köre m ájus 2 -án igen
népes gyűlést tartott B udapesten d r H illrich Ödön főigazgató elnöklete alatt Az el
nöki m egnyitó után az egybegyűltek az cv.
főgim názium lerm észetrajzi előadójába vo
nultak. hol d r .K ubacskó A ndrás növény
tani ó rá t m u tato tt be a IV. osztály növen
dékeivel. A tanítás logikus vezetése, a he
lyes kérdések és a növendékek szabatos le
letei, a vezető tan ár nyugodt m odora, nagy
fegyelmezést! ügyessége igaz élvezetet és sok
okulást szerzett nem csak a szaktanároknak,
hanem a laikusoknak is. Dr. Kubacskó ki
váló m intutanitása után az ülés a díszterem 
ben folytatódott, hol dr. L urentzy Vilmos
kereskedelm i isk. tanár, egyetemi m agán
tan ár a m odern történettanításról értekezel!.
Egy elism ert, jeles szakem ber m agasan szár
nyaló előadása volt ez, m elynek eszméi
ugyan nagyrészt csak az uj középiskolai tanterv m egváltoztatásával valósíthatók meg, de
az a vezető gondolat, hogy a történettaní
tásba filozófiai, közjogi és szociológiai szem
pontok is érvényesitendők, szinte általános
helyeslésre talált. Hisszük, hogy a felette
tartalm as előadást legközelebb nyom tatva
fogjuk olvasni. A záró előadást a földrajz
tanítás mai irányairól a szakkörökben széles
körű irodalm i m űködéséről előnyösen is
m ert dr. H orváth K ároly leánygim názium i
tan ár tartotta. Előadása nem csak sokolda
lúságáról, nagy szaktudásáról tanuskodoU,
hanem kiváló gyakorlati pedagógiai értéké
ről is. E lőadásából kitűnt ,hogy a középis
kolai tanárjelöltek gyakorlati kiképzése sok
tekintetben hiányos és azért a felszólalói;
ki is fejezték azt a kívánságukat, hogy az
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egyetemeken a tudom ányos kiképzés mellett
a gyakorlatit is az eddiginél nagyobb m ér
tékben kellene felkarolni. A gyűlés befejez
tével barátságos ebédre gyülekeztek a részt
vevők egy városligeti fogadóban. Utána a
gimnáziumi ifjúság sikerült hangversenye
következett, mely bárha rögtönözni kellett,
még Így is m utatta, mily jeles zenei veze
tője van a főgimnáziumnak M orascher Hugó
személyében. A napot dr .Kiss László elő
adása fejezte be. Tut-anch-Amon, egyptomi
fáraóról. Nagyon örvendetes jelenség, hogy
az egyesülethez mind sűrűbben csatlakoznak
nem ev. iskolákban működő hitsorsosok is,
ami nagyban hozzájárul egy házias érzületük
fokozásához. Ez is egyik feladata az ev. ta
náregyesületnek !
A Salgótarjáni Ev. Nőegylet évi ren 
des közgyűlésén Pántyik Arpádné elnökölt,
koiíiolyhangú, lelkiismeretet kereső megnyi
tója után az évi jelentést Jesse Gyuláné
pénztári beszámolója követte, m ajd a tisztujitás során elnöknő ismét Pántyik Árpádné
lett, alelnöki]ő dr. Kovács Józsefné, pénz
táros Jesse Gyuláné, jegyző Röder Alfréd,
és Slovák Pál, akik m ellé 16 tagú választ
mány került az egyesület élére. A lelkész
indítványára kimondotta a közgyűlés, hogy
tagjainak a tagsági dij ellenében 3—500.000
korona segélyt nyújt m inden esetben, am i
kor a tag családjában születési esel fordul
elő.
A Veres Páilné ev. leánynevelő intézet
szombaton, m ájus 15-én Gyulai Pál emlé
kezetére az intézet díszterm ében (IV. Ve
res Pálné-u. 36. sz.) irodalm i és zenei estét
rendez gazdag m űsorral. Jegyek 40—15.000
koronás árban. Kezdete este fél hét órakor.
A kántortanitói járandóság kettéválasz
tásáról a kultuszm inisztérium illetékes ügy
osztálya a Tanító Egyesületek Orsz. Szövet
ségének m em orandum ára adott válaszában
azt m ondja, hogy egyelőre nem lehet végre
hajtani. E célra nincs elegendő pénz. Azt
mondja, hogy nem szabad a kántoroknak
figyelmen kívül hagyniok, hogy békében a
stólát is beszámították a kántori illetmé
nyek közé. Most ezt az összeget a kántori
javadalm akból leszámítják, tehát ennyivel is
többet kapnak a kántorok (Teljesen érthe
tetlen okfejtés. Szerk.) Nem állíthatják te
hát, hogy a kántori teendők végzéséért sem
miféle külön díjazást nem kapnak. A fele
kezeti tanítók helyi javadalm azásának átér
tékelésénél szükség volna egységes alapra,
ezt azonban egyelőre nem tudják megvaló
sítani, m ert ehhez is pénz kellene. (Nyílt és
egyenes beszéd. Okos is, m ert a kántorok
jogos kívánalm át pénz nélkül kielégíteni
tényleg nem lehet. Szerk.) Az iskolafenntar

tókat is újabb megterhelés érné, (Miért?
Szerk.) ezt pedig a m inisztérium a mai vi
szonyok között nem engedheti meg. Annyi
kitűnik ebből a válaszból, hogy a minisz
térium ban érzik, hogy a kántortanilókat sé
relem éri. A sérelmet csak azért nem orvo
solják, m ert nincs rá pénz. Nevezetes a do
logban csak az, hogy éppen a kultuszm inisz
térium nak nincs pénze. Esetleg a pénzügy
m inisztérium nak van. A pénztelenség han
goztatása természetesen igen kényelmes.
A Lelkipásztor m ájusi száma Mesterházy Sándortól, Torda Gyulától, Szabatonitól, Marcsek Jánostól, Magócs Károlytól,
Botvánszky Jánostól hoz egyházi beszéde
ket. A havi folyóiratot Vértesi Zoltán és Ke
mény Lajos szerkesztik.
Értékes lelet. Gardelegenben (Németor
szág) csatornázási m unkálatok közben, más
fél m éter mélységben egy 1632. évszámmal
ellátott rozsdás vasládát találtak. Mikor fel
nyitották, látták, hogy a láda egy teljes gót
nyelvű Bibliát és 12. századbeli kéziratos
költeményeket rejtegetett.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázati felhívás.
A »Luther-Otthon« főiskolai internátusbán
(VIII., Üllői-ut 24.) a jövő, 1926—27. tanévben
minden valószínűségi szerint 7—8 hely fog meg
üresedni; ezek elnyeréséért beadóit folyamod
ványhoz az alább felsorolt mellékletek csato
landók :
1. Anyakönyvi kivonat,
2. szülői kötelező (a tartásdija í és az oko
zott karóik kellő időben való befizetését illetőleg).
3. hatóságii orvosi bizonyítvány,
4. érettségi bizonyítvány, vagy iskolaigaz
gatói bizonylat, vagy index (hiteles másolatban),
5. rövid önéletrajz,
6. esetleg a szülőknek az egyház körül szer
zett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás,
7. ajánlási postabélyeggel ekátott, megcím
zett válaszboríték.
A folyamodvány a választott pálya megje
lölését tartalmazza, mert az intézetbe csak a kir.
m. Pázmány Péter tudomány, a kir. József mű
egyetem, a közgazdaságtudományi és az állat
orvosi főiskola ág. hitv. evangélikus hallgatói
vehetők fel.
Az ekként felszerelt folyamodványok a fo
lyamodó szülei lakásának illetékes püspöki hi
vatalához küldendők be junius hó 1. napjáig. A
folyamodványok elintézéséről a folyamodók aiz
illetékes püspöki hivatal utján fognak értesittetni
junius hó végén.
Budapest, 1926. április 19.
Dr. M á g ó c sy -D ie tz S án d o r, s. k.,

3—2

ügyvezető alelnök._________

Nyomatott • Győri Hl; lap nyomdát siűinUzet íyr>rií*it''.;ío Győr. Beroas-ut 36. s«4m. — Telefon 239. — 5541

BUDAPEST

XII. évfolyam.

I.

21. szám.

EVANGÉLIKUSOK LOPJA
SzarkesztOség : Lt B í NY (Mossa m.)
Kiadóhivatal: GYÚR. ev. honvent-épillet.
Kiadta:l LUTHER-SZÖVETSÉG.
Postatakarékpénztári csekkszámla: 1290.

Ilapitotta : DR. RBFFRY SÍHDQR püspök.
S i« r k « a it* s é rt I«l«l6i

N É ME T H KÁROLY esperes

Pünkösdi szózat.
A korinthusi ősgyülekezetben meghaso ni ások voltak. P árto k keletkeztek személyi
és elvi kérdésekben. Az egyháztagok vélemé
nyei és meggyőző« lései széjjel ágaztak; m un
kálkodásukban nem volt meg az összhang.
H iányzott a szeretet. Az elfogultság és ke
vélység elvakitotta a tisztánlátást, kiölte az
arányok helyes értékelését. Pál apostol, a
k o rin th u si egyház lelki atyja, a viszálykor!«'»
és egym ással versengő keresztyéneknek ú j
ból tu d om ására hozza azt a viszonyt, am ely
a liivők gy ülekezete és K risztusnak üdvözítő
ak arata között van.
Ti a K risztus teste
vagytok és hígjai rész szerint*. (I Kor
12, 27.)
Amidőn a pogányok apostola a hívőket
K risztus testének nevezi, nem Isten Fia
m egtestesülésének, inkarnációjának egyik fá
zisát jelöli meg. Nem azt akarja m ondani,
hogy' am iként Istennek K gyszülőttje meg
testesült a földön a N ázáreti Jézusban, ak
ként ölt m ost testet a hívőkben és az Egy
házban Az Egyházról sohasem lesz elm ond
ható az. am it Ján o s apostol a N ázáreti Jé
zusról i r : »Az Ige testté lett és lakozék mi
közöttünk és láttuk az ö dicsőségét, m int az
Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes
vala kegyelemmel és igazsággal*. Az aposto
lok feladata nem az, hogy az Egyházról te
gyenek bizonyságot. Ok a K risztus bizony
ságtevői. Az Egyház nem szoríth atja h á t
térbe az Üdvözítőt, aki érettünk m eghall és
feltám adott. Nem nevezheti magái üdvözítő,
annál kevésbbé egyedül üdvözítő egyháznak.
Ezzel m egtagadná K risztus vérehullásának
és feltám adásának erejét.
A testről és annak tagjairól vett hason
latnak kötő-jele az a mód, ahogyan az em 
beri testnek részei, szervei, érzékei össze
ró üködnek és lehetővé teszik az egyénnek
életét. A test nélküli lélek nem képes Isten

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elfllízotési á r: Egész évre 80, félévre 40
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

nek ak aratát cselekedni c világban; az olyan
test, am elynek tagjai külön-külön és összeségükben nincsenek segítségére a lélek m ű
ködésének, rokkant, beteg, béna és a leg
rosszabb esetben a léleknek inkább terh ére
van, m int hasznára.
Pál apostol a rra m ulat rá, hogy a hívők,
a maguk kegyelmi ajándékaikkal, és az Egy
házban való elhelyezettségükkel »Krisztus
testét alkotják Azt az igazságot kívánja a
k o rinthusiakkal szem léltetni, hogy K risztus
csak abban az esetben tudja Istennek o r
szágát tovább építeni e földön, na a keresz
tyének engedelm eskednek neki, s odaszán
ják m agukat, hogy' K risztusnak legyen ő
általuk e világban szeme, füle, lába, keze. A
K risztus szolgálatába odaszentelt hallás
hallja meg a világ szenvedésének nyögését.
A K risztus szolgálatára szentelt lábakkal siet
Jézus elvinni a telkekhez az üdvösséget. A
K risztus szolgálatára szenteli kezekkel osz
togatja áldásait.
Az Egyháznak az üdvösséghez való vi
szonya a keresztyén.ség ben részint eltorzult,
részint elhom ályosult. A protestáns egyhá
zakban talán inkább elhom ályosult. Nem
igen vetünk ügyet arra, hogy Jézus Krisz
tus m ekkora fontosságot tulajd o n it az Egy
háznak. A pünkösdi csodában hallják a se
besen zugó szél zendülését, látják a tüzes
nyelveket, am elyekben a Szentlélek adta ke
gyelmi ajándékait. Es ezekre az adom á
nyokra hivatkozva vag«lalják d arab o k ra a
Testet, a K risztus Egyházát. A pünkösdi ese
mény helytelen m agyarázata szolgál igazo
lásai a szektáskodásnak. A pünkösdi ünnepi
csodának jelentősége helyes értelm ezés sze
rin t az, hogy akkor m egalakult egy uj szer
vezet e világban, am ely szervezetnek tagjai
K risztusban élnek és egymással is titokzatos
kötelékekkel függnek össze (Ú rvacsora!) S
ennek a szervezetnek nem az önfen n tartása
legfőbb célja. Rendeltetése az, hogy Isten-
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tekintetében egyik legkimagaslóbb vezéregyénisége volt és igy mindenkép méltó arra,
hogy eseménygazdag földi életének, lelkészi
és tanári működésének példaadó vonásai az
utókor számára tanulságul föl jegyeztesse
nek, és m ert engem hozzá a személyes há
lának egészen különös szálai is fűznek. Az
ő példátlanul tiszta, világos, vonzó, érdekes
és lelkesítő egyháztörténeti előadásai ugyan
is reám oly fáséinál ó hatással voltak, hogy
— bár az áldott emlékű Jezsovits Károly en
gem m indenkép a technikai pályára szere
tett volna küldeni, a vallás és az egyház tö r
ténetének szeretete oly mélyen vésődött szi
vembe, hogy a lelkészi pályára lépésre h a
szepesváraijai
tároztam el magam. S m ert e nemes és ma
1837- 1925.
gasztos élethivatás szolgálatában mindig bol
dognak éreztem magam, soha nem szűnő
kegyeletes hálával kell tanúságot tennem ar
Breznyik János, Jezsovits Károly, H aen ról, hogy ezt a boldogság-érzetemet a menydei Vilmos! A nagy Selmecbányái triász! nyei Atya kegyelmén kívül elsősorban a
M indenikükre úgy tekintett fel a lyceum
Haendei Vilmos tanári és lelkészi működé
m inden evangélikus diákja, m int valami ma- séből nyert páratlanul termékenyítő és lel
gasabbrendü atyai lényre, áhítattal, tiszte kesítő benyomásoknak köszönhetem.
lettel, bizalommal, ragaszkodással! Mint fel*
sőbbrendü szellemi hatalom, kiváltságos tu 
Lelkészi és tanári működésének m éltatá
dás és m egingathatatlan erkölcsi tekintély
incarnatiójára! Bizony mondom, nem volt sát életrajzi adataihoz fűzött emlékezések
szükségünk Írott törvényre, nyom tatott is alakjában kívánom feltárni.
A szepesi németség egyik németajkú, de
kolai fegyelmi szabályzat paragrafusaira, a
m it ez a három tanár-hérosz nekünk intésül, izzó m agyar érzésű kulturközpontján, Szetanításul adott, az irántuk érzett csodálatos pesváralján született 1837. febr. 2-án. És
erkölcsi függésérzetnél fogva úgy hatott ennek a szépséges tájnak a mély benyomá
reánk, m int egy ellenállhatatlan parancs, a sai s a gyerm ekkorában ott felszívott érzé
melynek szivünk-lelkünk, egész lelkiismere sek kisérték őt egész életén át. Alsófoku is
tünk szigorú rendelkezéseként kellett enge koláit a Szepességen végezte. Gimnáziumi
delmeskednünk. Merem állítani, hogy az élő tanulm ányait Nyíregyházán és Miskolcon
ható paedagógiai személyiség minden rom  folytatta, "majd a hires theologus, filozófus
latlan ifjú szivet lebilincselő és szent er és paedagogus W andrák András kitörölhe
kölcsi értékek szeretetében fogva tartó köz tetlen jellem form áló hatása alatt Eperjesen
vetlen, szinte varázserejü hatóképesség te végezte. Itt hallgatta a theológiai tanfolya
kintetében m ás kiváló paedagógusok eset mot is. A hiljelölti vizsga letevése után rö 
leg megközelíthették, de semmiesetre sem vid ideig nevelő volt Lánczy Jakab házánál
szárnyalhatták túl ezt a nagy Selmecbányái Felsőláncon. Majd két teljes évet töltött a
triászt. Hála, kegyelet, emlékük rajongó tisz külföldi egyetemeken, nevezetesen 1859—60telete tölti el még ma is s meg vagyok győ ban Jénában, hol a később kiváló egyházi
ződve róla, fogja eltölteni, halálunk órájáig közéleti szerepet betöltött Zelenka Pál, Gem indnyájunk szivét, akik Isten kegyelmes duly Elek, Petz Ernő és Thébusz János tá r
kedvezéséből, az ő lábaiknál szívtuk m a saival különösen Haase Károly és Fischer
gunkba a hit, a tudás, az evangéliumi val- Kunó előadásainak volt szorgalmas hallga
tója, mig 1860—61-ben H aliéba ment, E rd
láserkölcsi világnézet igéit.
M indhárman pátriarcha-korban, a 90-es m ann professzor lelkes tanítványaként, s az
életévek határán költöztek atyáikhoz. Leg után a berlini, bonni, göttingeni, heidelbergi,
utoljára hagyott itt bennünket Haendei Vil zürichi, baseli és m üncheni egyetemeken
mos. A m últ év karácsonyán, a Megváltó fordult meg Az 1861-ik év II. felében Mászületése nagy ünnepén röppent el lelke day püspök avatta fel segédlelkészül maga
Ahhoz, akinek ő oly hű, lelkes, és áldott mellé Miskolcra., A következő év februárjától
sikerekben gazdag szivü szolgája volt. Az pedig Sterzel utódjaként a Selmecbányái né
ő emlékének szentelem e sorokat. Teszem met-magyar egyház rendes lelkészeként m ű
ezt kettős okból. Mert meggyőződésem sze ködött egész késő aggkorában bekövetkezett
rin t ő a magyar evangélikus lelkészi karnak haláláig, tehát 63 teljes éven át. Beszédei
tudásban, sikerekben, szellemi és erkölcsi nek hallgatása, tiszta pozitív evangéliumi
értékek és működése m aradandó áldó hatása alapon felépített, áttetsző, világos logikájú,

nek eszköze legyen a lelkek megtérítésében,
Istenhez vezérlésében, üdvözitésében. Pün
kösdkor jelent meg a világban a »Krisztus
teste«.
Aki az Egyháztól elpártol, Krisztus tes
tét csonkitja meg. Aki a gyülekezetét gyen
gíti, Krisztus testén vág sebet.

Haendei Vilmos.
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élénk, színes, gazdag, élettapasztalatokkal,
nagy erkölcsi erő re valló s bátorhangu ráutalásokkal átszőtt s m inden szónoki kere
settségtől mentes, term észetes hangon elő
adott igehirdetésének követére a lélek hité
nek épülésével, az U r zsám olyához való á t
szellem ült felemelkedésével járt. Gyülekeze
tét, amely v asárnapról-vasárnapra m egtöl
tötte tem plom át, állandóan a maga igehir
detésének
ellenállhatatlan szellem határai
alatt tartotta. Kisebb diákk o ru n k b an még
megengedtük m agunknak a figyelem némi
hiánvát, vagy ellenkndas.il. ám a m agasabb
osztályokban, am ik o r m ár félig-meddig kö
vetni "tudtuk beszédei szárnyalását, nem tud
tuk róla levenni tekintetünket s m indig áhí
tatban, vallásos em elkedettségben gazdagab
ban hagytuk ott a tem plom ot, m int a hogy
rán y ito ttunk. Szónoki h atásának a titka a
közvetlenség, a meggyőződés egész átszelle
m ült lényéből kisugárzó ereje és melegsége
volt. Nem betanult, m esterkélt form ák, e rő l
tetett szóképek, hangzatos szólam ok, hanem
a K risztus megváltó és megszentelő igazsá
gaiban gyökerező s m indig azokból táp lál
kozó lélek belső életének a nyílt é s ‘kereset
len feltárása ragadta meg m indannyiunk lel
két kitörölhetetlen mély hatással. És meg
győződésének ez a keresetlen, Ilii feltárása,
az őszinteség, nyíltság, egyenesség jelle
mezte öt úgy a magán, mint a közéletben.
Ez a m agyarázata annak, hogy csakham ar
keresett szónoka lett a közélet mozgató ese
ményei ünnepi alkalm ainak.
hire ment
messze földre, m eghívták a budapesti ném et,
m ajd a soproni egyházba is.
de noha
m indkét helyütt az ö Selm ecbányán élve
zett 800 forintos szerény fizetéséhez képest
kecsegtető, fényesnek m ondható javadalom
várt volna reá, a m eghívást nem fogadta el,
m egm aradt az ö szerény javadalm a, de meg
szeretett. öt híven követő gyülekezete szolgá
latában. Egész lényén bizonyos puritán e r
kölcsi szigor öm lött el s m ert önm aga p u ri
tán (gondolkodású és életű volt, ugyanazt
követelte meg m ásoktól. M indam ellett tudott
elnéző is lenni; a m cglérőknck készséggel
m egbocsátott,
hosszuállást nem ism ert,
az elhagyottak, nehéz sorba ju to ttak iránt
sokszor eléggé meg nem hálálható tám ogató
készségben tanúsított igaz evangélium i szeretetet. A külső szigor takarója alatt mele
gen érző s z í v dobogott! Férfias, egyenes,
nyílt és h atáro zo tt volt a fellépése az egy
házi közélet m agasabb fórum ain is, de m in
dig úgy. hogy fellépésén, m odorán bizonyos
disztingvált szellemi és erkölcsi előkelőség
öm lött el, soha senkinek a jogos önérzetét
meg nem bántotta, a személyeskedő éltől,
alaptalan ráfogásoktól stb egyházi közéle
tünk ez ujabhkori kul mérgezésé tői, magát
mindig távol tartotta. Kiváló személyi voná
sai nemcsak szőkébb környezetében szerez
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ték meg szám ára a népszerűséget, bizalm as
szeretetet, hanem egyre szélesebb körökből
fo rd u lt feléje a bizalom és tiszteletnyilvánitás. Egyházm egyéje főesperessé, kerülete fő
jegyzőjévé, m ajd maga az egyházegyetem is
főjegyzőjévé választotta meg öt. És vezetésre
hivatott szelleme az ő nagy' tudása, életta
pasztalatai és m unkaereje segítségével m in
den m unkakörben m aradandó nyom okat hagvott h átra És teljes bizonyossággal merem
állítani, ha a legutolsó aikotm ányozó zsi
natot megelőzőleg a legnagvobbfoku önmeg
tagadással nemzeti közérdekből ő maga is
nem ragadja kezébe azt a zászlót, am ely az
egyházkerületek uj területi beosztását, az
ö egyházm egyéjének a dunáninneni kerület
kötelékébe való átcsatolását tűzte ki célul,
de m egm arad a régi beosztás: a bányai k erü 
letben elébb. vagy utóbb, de ö nyerte volna
el a püspöki széket P áratlan p u ritán Lelkűletére. önzetlenségére vall. hogy
noha en
nek tu d atáb an lehetett és bizonyára volt is,
mégis a Pulszky Ágoston által kibontott
zászló alá állott és az átcsatolásnak leglel
kesebb szóvivőjévé vált. Egyházm egyéjét ki
tűnő m unkatársainak. Sem bcry Im rének,
Hreznyik Jánosnak, Jezsovits Kár oly na k,
llein tz Hugónak. Soltz G yulának, E arbaky
Istvánnak segítségével a legnagyobb lelkiis
m eretességgel és buzgalom m al igazgatta.
Példás közéleti m unkássága tanügyi té
ren is m aradandó sikerekre vezette. Az egy
háza iskoláiban vezetése alatt kifejlődött
m intaszerű rend és elsőrangú eredm ények
a politikai hatóság figyelmét is reá terel lék s
m ár fiatal lelkész korában m egkínálták öt a
királyi tanfelügyelőséggel, de ő, m int U rá
nak lángoló buzgalom szolgája, elhárította
magától e tisztet. Annál lelkesebben látta el
azonban lyceumi tanári szolgálatát. Az élesszemű Hreznyik János igazgató korán fel
ism erte ritka tudását és nagyszerű előadó,
de-egyben példás ifjuságnevelő képességeit,
s felkérte őt, hogy iássa el a lyceum egyik
tanárának a teendőit. És ő a legnagyobb ön
zetlenséggel, minden szám bajöhető anyagi
ellenszolgáltatás nélkül, s egyben a legna
gyobb odaadással vállalta a gyönyörűséges
terhet és lett évtizedeken keresztül egyik, az
ifjúság állal legtiszteltebb, legszeretettebb ta
nára a lyceum nak. A m ilyen izig-vérig pap,
olyan lelkes tan ár is volt. A vallástanon ki
vid a görög nyelvet, a logicál és psichologiát
adta elő csaknem négy teljes évtizeden ke
resztül. 0 maga főtan tárgyául az egyháztör
ténetet tekintette. Különösen is gazdag, ki
terjedt irodalm i m űködése során H aase és
Ilagenbach nyom án 1877-ben m egírta és ki
adta. a főgim názium felsőbb osztályai szá
m ára szerkesztett, töm ör, magvas összefog
lalásban m egirt »Keresztyén egyháztörténe
tét«. Az ifjúságra oly közvetlen és meggyőző
h atást gyakorolt és a nem esebb ielkeknen
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oly lelkesedést tudott a hazafiság és az evan
géliumi egyházhüség, a keresztyénség nagy
eszméi és feladatai iránt kelLeni, hogy eloquentiájának következtében m issionáriusoknak indultak volna olyan ifjak is, akiknek
szülei erről hallani se akartak. (így Rombauer Emil, a későbbi brassói tankerületi
főigazgató, a külmissiói előadások által
lángralobbantolt lelkesedésében Afrikába
óhajtott indulni és édes atyja szinte kétségbesetten kérte Haendel Vilmost, hogy a saját
maga által lángralobbantott tüzet most m ár
ő fojtsa el.) Görög nyelvtani és irodalmi,
psychologiai, de főként vallástani előadásaira
m indannyian, m int lélekgazdagitó boldog él
mények szerzésének az óráira emlékezünk,
s ha van bennünk valami az aestlieticai és
ethikai értelem ben vett szépnek és jónak
a szeretetéből, azt igen-igen nagy részben
neki köszönhetjük. Sokoldalúságára, fárad
hatatlan m unkásságára élénken jellemző,
hogy ilyen nagyarányú elfoglaltsága mellett
ráért arra is, hogy a tanítóképzés elméleté
nek és gyakorlati feltételeinek a tanulm á
nyozására is időt szakítson magának, és ez
zel irodalm ilag is foglalkozzék, úgy, hogy a
Selmecbányái lyceumi tanítóképző-intézet lé
tesítésében is őt illeti az oroszlánrész.
De nem kisebb rész illeti őt a charitativ
gyülekezeti m unka megszervezésében és ál
dott eredményeiben, is, amelyet a vele 59
éven át boldog házassági kötelékben élt ne
jével, Heinz Viktóriával alapított meg és fej
lesztett ki, s a mely áldott szellemű intéz
ményt az evang nőnevelés felette fontos cél
jainak a szolgálatába is beleállitották, a
mennyiben annak a lelkes agitációjára és
anyagi hozzájárulásával megszervezték az
evangélikus tanárok vezetése alatt álló kö
zépfokú női polgári iskolát. Hogy ilyen m ű
ködés után városa társadalm i és törvényha
tósági életében is kiváló szerepet játszott s
polgártársai szemében tekintélye, befolyása
egyre nőtt, az egész természetes. Hiszen nem
volt kulturális egyesület, komolyabb társa
dalmi mozgalom, amelyet — m indenütt az
élen haladva — erőteljesen fel ne karolt
volna. A m ellett a polgárság egyháza körén
kívül álló rétegeivel szemben is mindig
megóvta az igaz evangéliumi lelkipásztor tü
relmes, krisztusi szeretettől áthatott lelkűletét. Kemény ember volt, L uther Márton
szellemében. De a krisztusi szeretet elvéhez
következetesen ragaszkodva, soha se tá
madta a többi felekezetek tagjait vallásuk
miatt. Abszolút társadalm i és közéleti tekin
télye magyarázza meg azt, az evangélikus
lelkészi gárda történetében talán egyedül
álló esetet, hogy lelkészi működése 50 éves
fordulóján városa díszpolgárává választotta
I. Ferenc József király pedig 1916. novem
berében, az utolsó napon, am ikor az agg
uralkodó még személyesen teljesített aláirá-
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irásokat ,»szepesváraljai« előnévvel neki a
magyar nemességet adományozta.
Mint páratlan, rendkívüli m unkaerejére
jellemző adalékot nem mellőzhetem annak
a fölemlitését, hogy dacára lelkészi, tanári,
irodalmi, egyháztársadalm i és közéleti rend
kívüli elfoglaltságának, segédlelkészt csak
késő aggkorában tartott, még 88 éves korá
ban is órákhosszat állott Íróasztala előtt és
nem szűnt meg hétről-hétre, vasárnap- és
ünnepnaponként m agyarul és németül h ir
detni az igét és életbentartani a cseh meg
szállás m iatt csüggedő lelkekben a rendület
len m agyar hűség tradition alis érzéseit, bá
tor lélekkel, a következményekkel m it se tö
rődve, téve vallást az ezredéves hazához való
tántorithatlan ragaszkodásáról.
Mint m ár említettem is, a mull év k ará
csonyán, élete 89-ik évében, adta vissza lel
két, a váltság és kegyelem Urának. H arm o
nikus, gazdag, szép és áldásos hosszú élet
után töretlen hittel, boldog uj élet rem ényé
vel szivében költözött atyáihoz a magyar
Lutherania egyik legkimagaslóbb lelkészi
egyénisége. Koporsóját, ravatalát, sírját nem
állhatták körül sem forrón szeretett egyházegyetemének, sem régi kerületének, sem a
magyar korm ány hatóságainak a képviselői,
sem mi örökké hálás tanítványai. De csak
testi értelemben! Lélekben ott voltunk mind
annyian, hogy fájó könnyet ejtsünk a legna
gyobb m agyar evangélikus lelkipásztorok és
professzorok egyikének a koporsójára s meg
zavart bucsu-kegyeletünk során szent foga
dalm at tegyünk arra nézve, hogy ha majd
Isten segedelmével Selmecbánya ismét m a
gyarrá lesz, első útjaink egyike az áldott em
lékű lelkész-tanár sírjához vezet, hogy reá
helyezhessük ami elévülhetetlen hálánk és
kegyeletünk koszorúját. A boldog feltám a
dásig, a viszontlátásig, nyugodjál csendesen,
soha el nem feledhető áldott Haendej Vil
mosunk!
Nyíregyházán, 1926. m ájus 15.
Geduly H enrik
püspök.

Magyar Pünkösd.
Mint sűrű köd a hervadt őszi tájra,
Ránk nehezül a tétlen tespedés,
Feledve könnynek, vésznek óceánja,
Gálád üldözés, megfeszittetés,
Ezer esztendő örök igazságát
Nem hangoztatjuk — pipogyák vagyunk,
Megcsonkított hazánk föltámadását
Ki higyje el, ha nem hisszük magunk?
Egész világgal meg nem küzdhetünk!
M egalkudtunk... dacolni sem merünk!
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Küld ránk lelkedet nagyhatalm ú I sIcíi,
P iro s pünkösdnek áldott ünnepén,
T üzként lobogjon m inden m agyar szívben:
Erő, ak arat, buzgóság. rem ény.
Félénk csüggedés bátorsággá váljon.
Ne aggasszon, hogy sorsunk m ostoha,
A zsarnokság füléig gyakran szálljon
T iltakozásunk: nem, nem. nem, soha!
Hab nem zet, m ely bilincsét zörgeti,
A szebb jövő kapuját döngeti!
Az elbukást tán meg is érd e m eltü k ?
H itünk, erkölcsünk, durván meglazult.
Az a ra n y b o rjú t Istenné em eltük,
A szittyavér szivünkben elfajult.
H űtlenné váltunk Istenhez, hazához.
F eh ér holló a tiszta becsület.
Eszm ék oltárán , aki hévvel áldoz.
Vad-önzés ra jta gáncsolón nevet,
F lőttünk örvény, sziklás szakadék.
Ments meg bennünket óh irgalm as Ég!
Küld ránk Lelkedet nagyhatalm ú Isten.
P iro s pünkösdnek áldott ünnepén.
Ú ju lju n k meg erkölcsben, ősi hitben.
U ralkodjék a szeplőtlen erény,
1’ám adjon föl a Szentlélek viharja.
Seperje meg m inden ház udvarát,
Tiszta erkölcs a nem zetek alapja.
Szeressünk lángolón Istent, hazát,
A lélek győz síron, enyészeten
Higvj és föltám adsz bukott nem zetem '
Mint kis oáz végtelen sivatagban.
Itt élünk árvaságban, egyedül,
N incs vigasztalónk nehéz siralm akban.
K iestűnknek a félvilág örül.
Kevesen vagyunk, össze még sem férünk.
Bajban sem tudunk összetartani.
Csak a pártviszály szitásához ériünk.
Átok van rajiu n k , vagy m ás valami.
A gyülölség síru n k at ássa m ár.
E lőttünk van az élet, vagy halál?
Kohl ránk lelkedet nagyhatalm ú Ish n .
Piros pünkösdnek áldott ünnepén,
Ez egyesítsen testvér szerétéiben,
Segéljen győzni gyülöiség tüzén,
Szüntesse meg az ősturáni átkot.
Dobogtassa össze a sziveket,
Lelked hassa ál az egész világot.
Szűnjön meg m indenütt a gyűlölet,
Szereteté legyen az uralom ,
Igazságé a végdiadaloin,
Istené a dicsőség s hatalom !
Szentaulalfai Nagy Lajos.

165.

II müveit ember és a vallás.
Beszéd, molyét Budapesten uz ev egyetemi liull^atóknak tartott Paullk János nyíregyházi ev. lelkész.

II.
(ivönvörüségem telnék a világhírű o r
vosnak: 11 u f e 1 a n d n a k végig idéznem a
szavait, de csak néhány m ondatot ragadok
ki ahhól az intelem ből, am elyet ő végrende
letében gyerm ekeihez intéz, m ondván: - Él
jetek Istenben! M indent, am it tesztek, az 0
nevében tegyetek. Állandóan otl éljen 0 gon
dolataitokban és szivetekben Im ádkozzatok
és dolgozzatok s egyébként adjátok át m aga
tokat az isteni gondviselésnek, m ely ügyel
rátok. így élt apátok is sezen hite által át
segítette öt Isten az élet szenvedésein és küz
delm ein az állított célhoz«.
Kgy másik világhírű orvosról: P a s 
t e u r r ő l ezt irja egyik tanítványa, Haoul
Allier. »Tudjuk, hogy ő. k ia lélektan és
vegytan terén oly kiváló felfedezéseket tett,
hivő keresztény lélek volt ki egy gyermek
naivságával vetette magát térd re mennyei
Atyja elölt .
S a nagy francia tö rtén etíró és állam 
férfim ( i u i z o l igy beszél: Hiszem az Is
tent és im ádom öt. anélkül, hogy megkísé
relném , bog}' öt m egértsem Latom öt. a
inindenüttjelenlévőt és m űködöt, nemcsak a
világm indenségben s a lélek benső életé
ben. hanem az em beri társadalom történeté
ben is .
G o e t h e ezt m ondja: 11:i valaki azt
kérdezné tőlem, hogy megegyezik-e a felfo
gásom m al. hogy K risztus irán t im ádatot tanusitsak^ azt m ondanám neki: M inden
esetre!
M ásutt igy szól: H aladjon bár
a szellemi m űveltség folyton előre, fejlőd
jék b ár a term észettudom ány terjedelem ben
és m élységben, s az em beri szellem szárnyal
jon bárm ilyen m esszire: a kereszténység
fenségét s erkölcsi magasságát, am int az az
evangélium okból kiragyog, sohasem fogja
fölülm úlhatni«.
T o l s t o j , a nagy orosz bölcselő, ezt
irja cgyhelyütl: Á ttanulm ányoztam éri m ár
a világnak m inden tudom ányát, m indenik
csak m egzavart s e g v sem nyugtatott meg:
de am ióta az Evangélium szellemében élek.
azóta szivemben azt a békét érzem, am ely
ről Jézus azt m ondotta: Békességet adok
nektek, nem úgy adom. ahogy a világ adja
S hosszú sorát idézhetném a mi nem 
zeti nagyjaink hasonló nyilatkozatainak is.
B e t h l e n G ábornak m indennapi olvasm á
nya voll a Biblia. H á k ó c z y Ferenc '»ön
életrajzát töm érdek Istenhez való felfohász
kodás tarkítja. S gondoljanak csak B e r 
z s e n y i n e k a >E ohász«-ára: »Isten, kit a
bölcs lángesze föl nem ér!« G ondoljanak
csak E ö t v ö s Józsefnek gyönyörű, vallásos
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aforizmáira, vagy A ra n y -n a k »Fiamhoz«
című költeményére: m indenünnen a vallásos
érzésnek egy-egy fénysugarát fogják látni
kiragyogni. S z é c h e n y i , a legnagyobb m a
gyar, igy fohászkodik Istenéhez: »Önts bi
zalmat telkembe, s ne engedd, hogy a Te
végzéseidet bírálhassam, vagy valaha kétel
kedhessen! m indenható, m indentudó és vég
telen irgalmas voltodon! J ó k a i r ó l pedig
ezt Írja nevelt leánya az ő róla való megem
lékezéseiben: »Öreg napjaiban is összetett
kezekkel, a kis gyermek és a nagy zseni tel
jes bizalmával imádkozott Istenéhez!
Csak még két példát a tékozló fiák kö
réből.
H e i n e , a hires német lyrikus, aki so
káig a hitetlenség vizein hányódott, de ké
sőbb megtért, elmondja megtérésének a tör
ténetét s a Bibliát m ondja benső átalaku
lása megindítójának, amelyet a legszebb s
a leghálásabb szavakkal illet. Halála előtt
pedig ezeket a szavakat Írja Miksa nevű öcscsének: »Isten veled, drága Öcsém! A mi
apáink Istene tartson meg! A mi apáink
bátor emberek voltak; ők megalázkodtak az
Isten előtt s a z é rt voltak bátrak és hajlithatatlanok az emberek s a földi hatalmasságok
előtt; én ellenben kihívóan ellene szegeztem
homlokomat az Égnek, s alázatos és csúszó
mászó voltam az emberekkel szemben s
azért heverek most a porban, m int egy szét
taposott féreg. Dicséret és dicsőség Isten
nek a m agasságban!«
Még egyet em lítek: G i o v a n n i P a p ini t , akinek »Krisztus története« cimü m un
kája most forog közkézen. Fiatalabb évei
ben ő is döngetett m indent s elhatározta,
hogy a kereszténységet is apró darabokra
tépi. S elkezdte olvasni az Evangéliumokat.
S mi történt? Krisztus személyének s taní
tásának fensége úgy elbájolta nyugtalan lel
két, hogy cáfolat helyett a íegmegkapóbb
apológiáját irta meg a kereszténységnek, a
m int ő mondotta: elégtelen kiengesztelésül
azért a sok bántalom ért, amelyet Krisztus
ellen elkövetett, »a láz és gőg időszakában«.
S mindezek a tények és nyilatkozatok,
amelyeket a végtelenségig szaporíthatnék,
mindazt tanúsítják, hogy a magas műveltség
és a nagy intelligencia nemcsak hogy ki nem
zárja a vallásos érzést, de sőt inkább magá
val hozza és erősiti azt. És ha tatán itt-ott
akadunk emberekre, akik tudom ányos kép
zettségük m ellett is vallástalanoknak látsza
nak, az legfeljebb azt jelenti, hogy az ő
képzettségük felületes s egyoldalú, szelle
mük nem eléggé m élyreható és vagy rövid
látásból, vagy beteges gőgből elzárkóznak
amaz égi fény elől. »A felületes tudás —
m ondja Verulani Baco — elvezet az Isten
től, az alapos azonban visszavezet Őhozzá«.
A kicsi töredék mellett mindig tömérdek
volt azoknak a száma, akik áhítattal csüng-
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tek a vallási dolgokon és sűrűn keresték a
vallással való érintkezést, mivelhogy nélküle
nem élhettek.
S mindez a vallás jótékony hatásának
a következménye.
N a p o l e o n azt m ondja egy helyütt: »A
vallás képes megtisztítani s megszelídíteni az
erkölcsöket s a íegvailásosabb országokban
találhatni a legtöbb j ót . . . A vallás m indent
megszentel«.
És ez igy is van. A vallás tisztítja a lel
ket, megnemesiti az életet s megkönnyíti az
élet terheit.
Nem csoda, ha az érzékeny s a világ
által meg nem rontott lelkek ösztönszerüen
vonzódnak a valláshoz s annak légkörében
jól találják magukat, m ert hiszen a vallás
ban minden tiszta. Benne a legmagasztosabb
gondolatok és érzelmek nyernek kifejezést.
Fényénél bepillanthatunk a Minden ség tit
kaiba, szemlélhetjük ama bölcsességet és jó
ságot, mely azt létrehozta s a változatos ese
mények hullámverései közepette is őrök
harm óniában fenntartja. A vallás megvilá
gításánál az életnek még bántó jelenségei is
olyan színezetet nyernek, mely a szivet
megnyugtatja, am ennyioen ezek is az isteni
világrend szükséges alkatrészeinek bizonyul
nak. A vallás körében nincs semmi abból a
ködből, abból a porból és szenyből, mely
e földön a tisztaság után áhítozó lelkeket
annyira bántja, mivel ott minden tiszta és
emelkedett.
Maga a Krisztus személye, ki a keresz
tyén vallásnak központja és eszményképe,
olyan szép, olyan fenséges, hogy a jó iránt
fogékony lélek okvetlenül üdül és tisztul ál
tala. Krisztus U runk személye a megteste
sült jóság, s amit mond, a legnagyobb böl
csesség, melyet soha még senki felül nem
m últ; annyira nem. hogy a legmagasabban
szárnyaló emberi elmék legnagyobb gondo
latai is legfeljebb m ásolatai az ő magasztos
tanainak.
Aminek aztán az a természetszerű kö
vetkezménye, hogy aki a vallással foglalko
zik, annak a leikéhez odatapad valami an
nak aranyszemecskéiből: a lelke megszépül,
s következésképen megszépül és megneme
sül az élete is. Az igazán vallásos emberek
lelke más, m int a hitetleneké. Még a külső
kinézésük is más. Valami szelíd nyugalom
ömlik el egész lényükön. Gondolat- és ér
zelem-világuk is más. Egyszerű, tanulatlan
embereknél többször annyi lelki finomságot
tapasztalhatunk, hogy az szinte megszégye
níti a tudósok bölcsességét. Örömeik és szó
rakozásaik is mások a kegyeseknek, m int a
világfiainak. Kevesebb külső csillogás és
lárma, de annál több bensőséges vidámság
van azokban. Boldogabbak is emezeknél. Sőt
azt merem mondani, hogy igazán boldog
csak a vallásosleikü emberek lehetnek, m ert
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ezek ren dszerint olyan dolgokat keresnek és
m üveinek, am ikből a lélekbe békesség á rad ;
inig ellenben a világfiak vágyainak tárgyai,
még ha talán sikerül is elérniük azokat,
legfeljebb h a pillanatnyi kielégítést szerez
nek. bin m ivoltuknál fogva azonban m a ra 
dan d ó b b m egnyugvást nékiek nem a d h a t
nak
A vallásos érzésben a lélek szám ára
titokzatos források nyitnak, m elyekből a
létekbe ki beszél hetién gyönyörűségek üdítő
vize csergedez. Azért m ondotta a Zsoltáriró, a saját tapasztalata alapján, az Istenre
célozva. T eljes öröm vagyon Te nálad, a Te
jobbodon gyönyörűségek vannak örökké .
Zsolt. 1<>. 1 1 .) ‘
S azért m ondotta egy kiváló ném et böl
csész is. J a k o b i : »Fiatal voltam és meg
öregedtem s bizonyságot teszek arró l, hogy
sehol az em bereknél olyan alapos, m élyre
h ató és k itartó jóerkölcsöt nem találtam ,
m in t a kegyeseknél, nem a mai. hanem a
régi gyerm eki értelem ben véve ezt. Csak ö
náluk találtam igazi életkedvei, szivbéli, dia
dalm as vidámságot, m ely sem m ihez nem ha
so n líth ató .
Azért m ondottam , hogy a kegyesség
megszépíti az életet s m ondom azt is, bog)'
m egkönnyíti az élet terheit.
Érdekes az nagyon. Ifjú B arátaim , hogy
még azok is, akik különben nem sokat tő
rödnek a vallással, ha csapások érik őket.
a vallás körébe m enekülnek, s az Isten ne
vét sóhajtgatják. L áttam az életben a k á r
hány vallásilag közöm bös em bert, láttam
ak árh án y hánya-veti alakot, akik
inig jól
m ent soruk — legfeljebb ha károm olva em 
legették az Isten nevét: de am ikor az Ég be
b o ru lt felettük s a szenvedések villám ai vé
gighasogattak a szivükön, odavánszorogtak
azokhoz a szent oltárokhoz, am elyeket előbb
megvetettek
(Folyt, köv.)

H Í R E K .
A k ultuszm iniszter a protestáns egyhá
zak állam i segélyezéséről. A kultusztárca
költségvetésének tárgyalása során KöriSzabó Dezső szóvá tette, hogy az állam nem
tám ogatja kellőképpen a protestáns egyházi
intézm ényeket. Gróf K lebelsberg Kunó val
lás- és közoktatásügyi m iniszter válaszában
elism erte, hogy a valuta rom lása jobban sú j
totta a protestáns egyházat, m int a katholikust. A három elm últ költségvetési évben
igyekezett a protestáns egyházak és intézm é
nyek helyzetén segíteni. Az első évben a
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kongruát száz százalékban valorizálta, a
m ásodikban a lelkészek és özvegyek nyugdi
ját rendezte. Kbben az évben szerette volna
a leikészi korpótlék kérdését elintézni sez hi
báján kívül nem tö rtén h etett meg, m ert a
szükséges ÍKM) ezer aran y k o ro n a helyett a
pénzügym iniszter csak Ö0 0 ezret bocsátott
rendelkezésére. A p ro testán s egyházi szak
értőkkel m egvitatta a kérdést s vélem ényük
alapján adócsökkentési segélyekkel igyeke
zett az egyházközségek helyzetén segíteni,
így az evangélikus egyházaknál 180-ról 300
ezer pengőre, a reform átusoknál 390 ezer
pengőről 189 ezer pengőre em elkedett az ál
lami tám ogatás az adócsökkentési segélyek
révén. A jövő költségvetési évben kerül sor
a leikészi korpótlékok rendezésére.
Theologus-O ltlion. A győri egyházköz
ség a S o p ro n b an építendő T heologus-(lít
ium nak 1 0 m illió koronát szavazott meg
H alálozás. Ozv. Bozzay M iklósné szül.
Mihályi Jolán, f. hó 13-án Szilsárkányban
elhunyt. Az elköltöződben, aki a dunántúli
egyházkerület életében buzgó és tevékeny
nagydém i M ibály-családnak volt tagja. Mi
hály Sándor, a veszprém i egyházm egye fel
ügyelője, Mihályi István a győri egyházm e
gye h. felügyelője testvérüket gyászolják.
Kel ügy elő-választ ások a győri egyház
megyében. A kisbabod egyházközség Purgly
Ödönt, a téti egyházközség, valam int anagym óriehida-árpási egyházközség, dr. Guotli
Bélát, a esikvándi egyházközség dr. SzentIvány Gézát választotta meg felügyelőjének.
A d u n án tú li ev. leik észegyes ül ;»t a követ
kező tételeket tűzte ki tárgyalásra az egy
házmegyei lelkészegyesületcKnek: 1. Az Oszövetseg jelentősége a keresztyén gyüleke
zet életében. 2. A Kiskáté negyedik részé
nek (a keresztséig szentsége) tanítása az
egyéni hitéletről. 3. A lelkész az iskolában.
1. Az evangélikus sajtó megszervezésé, ő. Az
evangélikus tem plom épités stílusa.
Szeged. Az Egyet. L u th er Szöv. máj. 9-én
Makón az ev. tem plom ban k u lturestélyt ta r
tott Megnyitóval szerepelt ifjú Paraszkay
(iyula elnök. Hegedülte: Kuglis Zsuzska.
Gebes Jenő orgonák iséretével D uncla: Le
m ondás e. m üvét. Szatlunáry István: Mi nem
feledhetünk e. irred en ta költem ényéi dr.
Weiss T iv ad ar szavalta. W éber: Bűvös vadá
szából az im át énekelte Szántó Hugónó
énektanárnő. T átrai K ároly lelkész előadást
ta rto tt A k u ltú ra és a vallás címmel. A lel
kes kis m akói gyülekezet közel egy millió
koronái adott össze a szegény egyetemisták
szám ára.
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Érdekes jelek. Az Országos Gyermekm enhelyre kb. két év előtt bevonultak az
apácák. Akkor megjósolta valaki az ottani
reform átus tisztviselőknek, hogy íbbői szá
m ukra még bajok származhatnak. És mi
történt? Körülbelül két év leforgása alatt fel
mentés, B-listára helyezés, áthelyezés foly
tán, tényleg eltűntek onnan az összes refor
mátusok, illetve protestánsok. Az utolsó cso
port a legutóbb vonult el, am ikor a B-listára
helyezettek közül 5 reform átus és evangéli
kussal az utolsó protestánsok is kivonultak
a Gyermekmenhelyről, kivéve az igazgatót
és az ellenőrt, akik állásukban ez időszerűit
még m egm aradhattak. A próféták most di
csekszenek, hogy igazuk volt.
A »Bethlen Gábor Ház« sorsjegyeincK
húzását m ár m ájus 29-én m egtartják. Épen
ezért, ezúton is kérjük mindazon atyánkfiáit,
akik a Bethlen Gábor Szövetségnek e nemes
célú akcióját támogatni óhajtják, hogy ado
m ányaikat — a sorsjegyek árát — mielőbb
juttassák el a 25129 sz. postatakarékszám lán
a Szövetséghez. Kizárólag a protestáns tá r
sadalom áldozatkészségétől függ, hogy még
ez évben álljon »Bethlen Gábor Háza« s le
gyen biztos hajléka a szegénysorsu és árva
vidéki fiainknak: Egyházunk és Hazánk jövő
reménységének! Vegyétek át ezért a Hozzá
tok juttatott sorsjegyeket!
A pesti Veres Pálné leánynevelőintézet
m últ számunkban jelzett Gyulai Pál-estje
egyúttal az intézet jótevőinek egyetemes egy
házunk által elrendelt ünnepe is volt. Dr.
Bőhm Dezső igazgató, ki a költő kritikust
töm ör szavakkal jellemezte, kiemelte, hogy
Gyulai volt Veres Pálné 1868-ban létesült
magasabb műveltséget nyújtó leányiskolájá
nak első igazgatója. így m int hasonló céllal
működő intézet vezetője gondolt előadó ke
gyelettel a protestáns nőnevelés úttörőire,
veres Pálné Beniczky H erm inre és Gyulai
Pálra. A hatásos előadást a növendékek sza
valatai, énekszámai egészítették ki. A m űsor
másik felében hitsorsosunk, néhai H a z sl i n s z k y Gusztáv bájos daljátékát énekel
ték ügyesen. Az estély fényét emelte megje
lenésével báró Badvánszky Albert egyetemes
felügyelő, továbbá Hazslinszky testvérei és
családjaik. — Már most figyelmébe ajánl
juk ev. családjainknak egyetlen IV. polgári
után általános műveltséget,, s praktikus kész
ségeket is nyújtó intézetünket, melyben egyliázias, gondos nevelésben részesíthetik gyer
mekeiket a jövő iskolai évben is.
Alkohol. Németország 1924-ben 2 m il
liárd 160.000.000 m árka áru (35 millió hekiLoliter) sört, 423,000.000 áru bort és 357 m il
lió áru pálinkát fogyasztott, tehát szeszes
italokra összesen 2,940.000.000 kerek összeg
ben három m illiárd m árkát költött.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
Nyomatott a

Pályázati felhívás.
A »Luther-Otthon« főiskolai internátusbán
(VIII., Üllői-ut 24.) a jövő, 1926—27. tanévben
minden valószínűségi szerint 7—8 hely fog meg
üresedni; ezek elnyeréséért beadott folyamod
ványhoz az alább felsorolt mellékletek csato
landók :
1. Anyakönyvi kivonat,
2. szülői kötelező (a tartásdijat és az oko
zott karóik kellő időben való befizetéséi illetőleg]).
3. hatóságii orvosi bizonyítvány,
4. érettségi bizonyítvány, vagy iskolaigaz
gatói bizonylat, vagy index (hiteles másolatban),
5. rövid önéletrajz,
6. esetleg a szülőknek az egyház körül szer
zett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás,
7. ajánlási postabélyeggel ellátott, megcím
zett válaszboríték.
A folyamodvány a választott pálya megje
lölését tartalmazza, mert az intézetbe csak a kir.
m. Pázmány Péter tudomány, a kir. József mű
egyetem, a közgazdaságtudományi és az állat
orvosi főiskola ág. hitv. evangélikus hallgatói
vehetők fel.
Az ekként felszerelt folyamodványok a fo
lyamodó szülei lakásának illetékes püspöki hi
vatalához küldendők be junius hó 1. napjáig. A
folyamodványok elintézéséről a folyamodók az
illetékes püspöki hivatal utján fognak értesittetni
junius hó végén.
Budapest, 1926. április 19.
3—3

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, s. k..
ügyvezető alelnök.
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Pályázati hirdetés.
A szarvasi községi iskolaszék a kondodoros pusztai községi iskolában lemondás
folytán m egüresedett rendes tanitói állásra
pályázatot hirdet. Javadalom : az iskola tel
kén épült helységben szabad lakás és az is
kolához tartozó földnek (kb. 1 (egy) kis
hold) haszonélvezete. Készpénzben: a nem
állami tanítóknak törvényileg biztositól! fi
zetés.
Az iskola 6 osztályú, osztatlan. Kötelező
az ismétlő iskolai oktatás és az ev. egyház
tól nyerendő díjazásért az ev. vaiiástanitás.
Csak ev. pályázhatnak.
Az iskolaszéki elnökhöz junius 15-ig be
nyújtandó pályázati kérvényhez csatolandó
születési anyak. kivonat, oklevél, működési
bizonyítvány, a m agyar állampolgárságot
igazoló helyhatósági bizonyítvány és a kom
mun alatt tanúsított m agatartásáról szóló
bizonyítvány. A megválasztott tanító állását
f. évi szept. hó 1-én köteles elfoglalni. Szelényi János ev. lelkész, községi iskolaszéki
elnök, Szarvas, Uékés m.
2 1
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Differenciák.
»Mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusok
nak tanítványai böjtölnek, a te tanítványaid pe
dig nem böjtölnek?« íme, milyen korán találko
zunk a felekezetekre való szakadással a kérész*
tyénség történetében! Hónapokkal az egyháznak
megalapítása előtt. Keresztelő Jáno6 tanítványai
szigorú aszkézis tekintetében tultettek még a fa
rizeusokon is. Jézus tanítványai olyan gond nél
kül éltek, mint a lakodalmas nép.
Pedig Keresztelő János tanítványai és Jé
zus tanítványai lélekben egyek voltak. Valamenynyien Isten országát keresték. Vezetőik Jézus és
János tisztelték egymást. Prédikációjuk is, leg
alább egyelőre azonos tartalommal bírt: »Tér
jetek meg. Elközelitett az Istennek országa., h a 
nem az azonos ige mögött más volt, különböző
volt a lelki adottság, a szellemiség érrendszere.
Mintha Luther szavát hallanánk már ott, Kapernaumban: »Ihr habt einen andern Geist.« A ti
lelketek más.
Keresztelő János a kopár sziklák között éh,
teveszór csuhában, derekán bőröv, eledele sáska
és erdei méz. A farizeusok önfegyelmező aszkézisét még jobban megszigorította (a szerzetesrendek történetében újra találkozunk ilyen refor
mokkal) és böjtölésre utasította tanítványait. Jé
zus, a vámszedók és bűnösök barátja evett és
ivott. Ellenségei, akik minden kákán csomót ke
restek, s akik Keresztelő Jánosban is, Jézusban
is megtalálták azt a bökkenőt, amelynek böngé
szésében megsavanyodott lelkiéletük gyönyör
ködött, azt mondták róla: »Imé a nagy étü és
részeges ember.« Jézus nem tudott a böjtnek, az
önsanyargatásnak akkora jelentőséget tulajdoní
tani a vallásos élet gyakorlásában, mint Keresz
telő János. Látta azt, hogy ez a komor életrend
is konvencionálissá, megszokottá válik és nem
ad tisztább lelki meglátást, sőt sok esetben el
lenségévé lesz annak az életörömnek, amely el
választhatatlan attól a teljes élettől, amelyet O
közölni akar a hívekkel.

szám.

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ér: Egész évre 80. télévre 40
negyedévre 20. egyes szán 2 ezer R.
Hirdetési érák megegyezés szerint.

Mindkét csoport az Isten országát kereste, de
a módszerük más volt. Annyira eltérő, hogy
egymást kizárta. Az egyiknek jelszava volta böjt,
a másiké a hit, szeretet és a Szentlélekben való
öröm. Keresztelő János iránya képviselte a val
lásos élet megmerevedését, megcsontosodását.
Érelmeszesedés. A vallásos élet elveszti vitali
tását ott, ahol az életet sablonokba préselik és
olyan vallásos életformákat teremtenek, amelyek
ben az embereket nem a napvilág, hanem vek
kerek keltik fel az álomból.
Jézus Krisztus dicsőséges és szent neve el
homályosította Keresztelő Jánosét. Jézus növe
kedett, János alábbszállott. Az egyháznak egye
düli feje a Jézus Krisztus, és a »Kegyelem és
igazság napja« mellett János csak csillag, amely
nek fénye Jézustól származik. De az embereknek
ez a két típusa, amelyeket az evangéliomokban
egyfelől János és a farizeusok tanitványai, más
felől Jézus tanitványai képviselnek, megmaradt.
Vannak, akik a magasabb rendű életet az önfe
gyelmezésben és önsanyargatásban látják, és
vannak mások, akik a szellemi életet abban ta
lálják, ha életrekeltenek szivükben szunnyadozó csirákat és lehetőségeket. És ennek a két
embertípusnak szélsőséges reprezentánsai azok,
akik az egyház történetébe beleviszik a bom
lást. Mennyire távol áll ezektől a szélsőségek
től a nagy egyházépitő, a keresztyénségnek,
mint a Krisztus testének egységét hirdető és
munkáló Pál apostol! Érdemes ennek a nagy ke
resztyénnek Írásait és azok alapján tanítását és
életét megvizsgálni abból a szempontból, hogy
e tekintetben is mennyire Ura és Mestere nyom
dokain jár.
Az igazság tudniillik az, hogy a vallásban
mindegyik vonás megtalálható. A. fegyelem is,
és az életöröm is. Jézus a feltett kérdésre azt
válaszolja: »Avagy bőjtölhet-e a vőlegény nász
népe, amig velők van a vőlegény? Ameddig a
vőlegény velők van, nem bőjtölhetnek. De jőnek
majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény,
és akkor böjtölni fognak azokban a napokban.«
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Lakodalom ban nem bőjtölnek. Halottasházban
nem hejehujáznak. Életprogrammá sem az aszkézist, sem az örömöt nem lehet rögzíteni. A
maga helyén és idejében úgy az örvendezés, a
vidámság mint a bojt és a szomorúság szent és
tiszta. A nagly bűn, a léleknek megmételyezője
a képmutatás. A lelkekben igen nagy károkat
okoz akár az örvendezésnek, akár a komorságr
nalk mesterséges felidézése, szitása, doppingo
lása. Korunk hisztériájának egyik okozója az a
zsarnokság, amellyel a telkekbe beletömik a táp
lálékot és még a lelki emésztés folyamatát is
tudatossá teszik. Aki a kezébe vesz egy kurzuslapot, s azután egy radikális lapot, mindjárt
észreveszi, hogy mit értek lelki dopping alatt.
Mindegyik autótülökkel ordítja bele a lelkekbe
a magia igazságait és hazugságait. A lélek titkos
kamráját, csendjét, békességét vad csatakiáltásókfcal »költözzék tele.
Ámde, habár az embernek viszket a tenyere,
amikor lát egy faszentet, akinek jelenlétében a
gyerekek nem mernek örülni, s akinek savanyú
ábrázatáról penész száll minden jókedvre, ez
nem jelenti azt, hogy a keresztyén ember éle
tében nincs szerepe, jogosultsága és szükséges
sége az önfegyelmezésnek, a tudatos lelki disz
ciplínának. Mert viszont éppen olyan siralmas
és szánalmas az a látvány, amikor a jókedvű
cimbora, a mindig világbanevető jóvérű legény
bevonja vitorláit, miért a helyzet, az idő és alka
lom nagy lemondást, áldozatot, hősiességet kí
ván, de a színes pántlikákkal cifrázott szív csak
erőszakolt vidámságra képes, vagy arra, hogy
önmaga iránt viseltessék odaadó részvéttel azért
a nagy áldozatért, amelyet hozni kénytelen.
Vallásosságunknak az akaratunkat olyan
hajlékonnyá és mégis erőssé kell edzenie, hogy
miként a nagy apostol tömören mondja, tud
junk örülni az ömlőkkel és sírni a sírokkal.

Az egyetemes felügyelő látogatása Konyhád
és Hidason.
Április 29—május 1 közötti napok osztat
lan öröm s ünnepnapjai voltak a bonyhádi reálgimnázium, a bonyhádi és hidasi gyülekezetek
nek, melyek azon ritka magas kitüntetésben ré
szesültek, hogy báró Radvánszky Albert egye
temes egyházunk lángbuzgalmu felügyelője,
Kapi Béla egyházkerületünk apostoli lelkületű
püspökének, dr. Mesterházy Ernő egyházkerü
letünk szeretett felügyelőjének, Mágócsy Dietz
Sándor egyetemi tanár, iskolai bizottság elnöké
nek és Mechwart Ernő egyházmegyénk felügye
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lőjének kíséretében magas látogatásával meg
tisztelte.
Április 29-én este 7 órakor fényes fogad
tatás színhelye volt a Hidasbonyhádi állomás,
hol már várakozott a magas vendégekre az egyh.
m. elnökletében Schöll L. főesperes, a reálgim
názium tanári kara, a két község elöljárósága,
a hidasi egyháztanács, a reálgimnázium cser
kész és torna csapatainak 1—1 diszszakasza. Az
érkezett magas vendégeket Schöll L. főesperes
az egyházmegyéje nevében üdvözölte, kik az
üdvözletre válaszolva a cserkész és torna csa
patok sorfala között haladtak a már készen vá
rakozó kocsikhoz s hosszú sorban hajtattak
Bonyhádra, hol A'mássy Z. főszolgabíró vendé
gül fogadta.
Április 30-án reggel 9 órakor egyet, felügy.
ur kívánságára istentisztelet volt. A templom be
járatánál Rózsa reá’g. tanár, egyházközségi fel
ügyelő meleg szavakkal üdvözölte az egyetemes
felügyelő urat, mint a nagy eperjesi vértanú
utódát és arra kérte, hagyjon vissza egy csep
pet ősi véréből, hogy az hassa át a gyülekezet
minden tagjának szivét és serkentse, erősítse
egyház, honszeretetét. — Az; istentiszteletet
Tomika Gusztáv gimn. vallástanár tartotta.
Istentisztelet végjeztével a magas vendégek
megtekintették a reálgimnázium egyes osztá
lyait. Itt fogadta egyetemes felügyelő ur a Baldruf G. vezetése alatt álló egíyhm. lelkészegyesü
let és Griesizháber E. Henrik vezetése alatt álló
tanítóegyesület küldöttségeit.
A magas vendégeik tiszteletére az Erdős
szállóban bankett volt, melyen vallásfelekezetre
való tekintet nélkül mintegy 100-an vettek részt.
A jelenlevők kivánsagáfia szólásra emelkedett
szeretett püspökünk, beszédében arra kérve a
jelenlévőiké4, hogy »A jelen megpróbáltatás tel
jes napjainkban őrizzék meg lelkűk viliágát az
egyház, hit és haza számára. Szavai a jelenle
vők viharszerü tetszésnyilvánitásába fúltak. Dél
után 3 órákor meglátogatták az elemi iskolát.
Először Becht Sarolta és Schrantz O. vezetése
alatt álló alsóbb, majd Baier J. és Knabel Vil
mos vezetése alatt álló felsőbb osztályokat. Me
leg: üdvözlő szavak, a tavasz legszebb virágai
fogadtak a magas vendégeket, kik meggyőződ
hettek arról, hogy mindenütt lelkiismeretes
munka folyik.
Este 5 órakor a gimnázium tágas udvarán
az intézetnek mintegy 300 hallgatója Molnár La
jos tornatanár vezetése alatt a magas vendégek
tiszteletére gyönyörű tornaünnepelyt tartott. Az
ifjúsági csapatok elvonulása után megnyílt a
tornacsarnok kapuja, hogy a vendégeket egy
fényes estélyben részesítse. A Himnusz elhang
zása után Haffner Margit szavalata s a gimn.
vegyeskarának egy énekszáma következett. Grei
fenstein gjimn. halig, szavalatát egy újabb ének
szám váltotta fel. Majd Fáik Henrik reálgimn.
igazg. meleg szavakkal üdvözölte az egyetemes
felügyelő urat és fogadalmat tett, hogy a bony
hádi gimnázium tradícióihoz képest továbbra is
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ninden időben legfőbb feladatának tekint^, hogy
auzgó vallásosságot, igaz ha/aszeretetet plán
táljon tanítványainak leikébe. A hiszekegy ének
lése után az ünnepély véget ért.
Este 7 órakor az egyetemes felügyelő ur
elnöklete alatt konferencia volt amelyen D. Mágócsy Dietz egyetemi tanár meleg elismerő sza
vakba foglalta háromnapos bonyhádi tartózko
dásának tapasztalatait, hol szavaival élve »Nem
csak komoly munkát, hanem a tudományok min
den ágában fényes eredményt is talált.«
Este a magas vendégek Fáik Henrik reál.
gimn. igazgató vendégei voltak.
Május 1-én búcsút mondva Bonyhádnak
autókon Hidasra jöttek, hol már az állomás kö
zelében a Scherer János vezetése alatt álló kis
lovasbandérium üdvözölte őket s a kísérethez
csatlakozott. A harangok zúgása között álltak
meg az autók a némethidasi templom előtt fel
állított leventék sorfala közt, hol dr. Fischer, a
pécsváradi járás fószo'gabirája a járás nevében
üdvözölte az egyetemes felfigyelő urat és ma
gas kíséretét.
A templom bejáratánál felállított diadal
kapu alatt a gyülekezet presbyteri um a, az ipa
ros kör, olvasókör, stb. testületek élén Schöll
Lajos fóesperes meleg szavakkal üdvözölte az
érkező vendégekei, kik a templomba vonulva
részt vettek egy gyermekistentiszteleten, majd
megtekintették a Pfeiler Lajos tanító vezetese
alatt álló németfalusi népiskolát és ellenőrizték
Polster Gyula esp. s.-lclkész hitoktatását, a ta
nító többi munkáját. A gyermekek precíz tudása
fölött legnagyobb elismeréssel adóztak. Innen
hosszú kocsisorban a lelkészlakhoz vonultak a
fóesp. meglátogatására, majd a ráchidasi nép
iskolába, hol a diadalkapu es iskola ajtók közt
gyermekek álltak sorfalat és virágokat szórtak
a vendégek útjára. Itt is megtekintették a Gedő
Tibor és Lagler József tanítók vezetése alatt
álló népiskola alsó s felső osztályait, ellenőrizték
az esp. s.-lelkész hitoktatói, a tanítók munkáját.
A gyermekek tudása és eredményes munka egy
házunk magas vezetőinek elismerését kiérde
melték.
A lelkészlakban a község elöljárósága, az
iparoskor, az olvasókör tiszte’gett az egyetemes
felügyelő ur előtt, ki meleg szavakkal mondott
köszönetét..
Rövid ebéd után a levente egyesület sor
fala, a tantestület és presbyteriumának kísére
tében búcsút mondottak községünknek s kint az
állomáson újólag köszönetüket kifejezve a me
leg fogadtatásért, távoztak.
Adja Isten, hogy egyházunk vezetői meg
tisztelő látogatásának emléke örökké éjjen mind
két gyülekezet tagjainak lelkében.
P. Gy.
Zsinat. Az E. A. II. és III-ik részének át
dolgozására kiküldött albizottság május hó 31tól junius 4-ig dr. Lándori Kéler Zoltán elnöklete
alatt Budapesten ülést tart.
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Soederbloin érsek a lutheranizmusról.
Soederblom Náthán svédországi lutherá
nus érsek cikket irt egy amerikai folyóiratba
»Miért vagyok lutheránus^ címen. Az érsek azt
Írja, hogy ó nem lutheranizmusa révén lett ke
resztyénné, s nem azért lutheránus, mert keresz
tyén. Vallása a Szentirás tanulmányozása s az
Istenben hívők közösségében való életen alapul.
Luther Márton vezérlő kalauz volt, aki a
maga idejében egyébként ismeretlen vagy tilos
utakat nyitott meg. Hálára vagyunk neki köte
lezve, mint olyan embernek, aki helyet szer
zett az Ígéret földén. A mi osztályrészünkül ju
tott, nem a »vezérlő« Józsuenak, hanem a föld
nek adománya. Az érsek megemlít más nagy
egyházi férfiakat is, akiknek adósa ö és az Egy*
ház^ a Szentháromságról szóló igaz tanítás bá
tor védelmezője, Athanáziusz; a bűnös emberi
természet rejtélyeinek finom elemzője, Augusztinusz; a szolgáló szeretet munkáinak értékelője,
Assisi-i Szent Ferenc. Még Luther kortársainak
is lekötelezettjei vagyunk azért, hogy bizonyos
privilégiumokot megőriztek, amelyek által az
evangéliomi igazsággal való kapcsolatok lehet
ségesek.
De amikor az érsek elismeri az egy háztör
ténelem kiváló jeleseinek nagy érdemeit egyút
tal kifejezi azt is, hogy ez nem jelenti azt, mint
hogyha a különféle keresztyén felekezetek egy
formán igényt formálhatnának meggyőződéseire
és hovatartozandóságára. Úgy látja, hogy egynémelyikük tu!o:i-tul h uigsulyozza a tani ást; má
sok túlozzák a szentségek jelentőségét Ragasz
kodik azokhoz a hagyományokhoz, amelyek
Svédországban, mint a keresztyén istentisztelet
törvényes alkotó elemei fennmaradtak, de azok
ban azt látja meg, amit Luther mutatott. Úgy
véli, hogy Genfben az isteni kijelentésnek misz
tikus tartalmát elhomályosították. Magáénak
vallja azt a lutheránus ta n t hogy az Úrvacsorá
ban a Krisztus teste és vére valósággal jelen
van és a kegyelmi eszközökről szóló tant.
Soederblom érsekben sokan a latitudinarizmus és liberalizmus képviselőjét látják és nem
jó szemmel nézik nagy tekintélyét, amelynek a
lutheránus egyházban örvend. No?, ebben az új
ságcikkében, amikor azt irja, hogy az evangéli
kus hit Istennek igéjén alapul, nem pedig a tizen
hatodik századon, határozottan orthodoxnák bi
zonyul. Az egyház kincse nem a dogmák, hanem
a Krisztusnak érdeme. A lutheránus egyház az
egy, közönséges és szent egyháznak tagja. Az
egyetemes anya szentegyház minden kincse a
mienk is. Péter is, meg Pál is. Mi pedig a Krisz
tusé; Krisztus pedig Istené.
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II művel! ember és a vallás.
— Beszéd, melyet Budapesten az ev egyetemi hallga
tóknak tartott Paulik János nyíregyházi ev. lelkész. —

III.
Igen, m ert ilyenkor érzik meg legjob
ban, hogy a földön m inden ingatag, minden
bizonytalan; hogy még a legnagyobb em
beri jóakarat is fogyatékos; hogy a vagyon,
a tudás, amikben az emberek annyira biza
kodnak, a legtöbb fájdalom m al szemben te
hetetlenek, és hogy a földi gyógyszerek leg
feljebb ha a külső sebeket gyógyítják, de a
belsőket nem.
így kerül aztán nem egy Istentől távol
bolyongó lélek közel az Istenhez, ahol ta
pasztalni fogja azt, amit az istenfélő lelkek
állandóan tapasztalnak, hogy jó az U r szár
nyainak árnyékában pihenni; hogy Isten
közelében még a legnagyobb fájdalom is
megenyhül, a legnagyobb teher is megkönynyebbül s a legsötétebb helyzetekbe is va
lami csodás felderítő fény szűrődik. A val
lásos érzelem állal az Isten és az ember
között m intha valami láthatatlan huzal ke
letkeznék, melyen át — m int valami hatal
mas rádión — kicserélődnek a két szívnek
a dobbanásai: innen alulról felhatol rajta
Istenhez a szenvedő szív sóvárgása és pana
sza, onnan felülről pedig alászáll az emberi
szívbe az Égnek békessége. Gyakran látunk
embereket nehéz csapások terhe alatt meg
görnyedni és látjuk őket újra felegyene
sedni, — és ha kutatnátok, mi volt az, ami
őket felemelte: arra jönnétek rá, hogy a ke
belükben lüktető vallásos érzés volt az, mely
megtanította őket felfelé tekinteni, megtaní
totta őket megnyugodni s százszor is leve
retve újra és újra reményleni.
Oh és ha betekintenétek az élet m é
lyeire; ha betekintenétek azokba a szomorú
otthonotokba, melyekben a nyom orúság tanyáz; azokba a betegágyakba, hol nehéz kí
nok közt vergődik test és lélek; azokba a
szivekbe, melyeket sötét gyászok felhői ár
nyékolnak be; ha betekintenétek — m on
dom — ezekre a helyekre, akkor látnátok
s ism ernétek meg igazán a maga fenségé
ben s áldásos m ivoltában a vallásos érzés
erejét, am int nyugtatgatja, erősiti, felderíti
a borús sziveket, zúgolódás nélkül tanítja
viselni a legsúlyosabb kereszteket is.
Óh de vétkes ember az, aki az emberek
szivében a hitet megingatni törekszik, elra
bolván így tőlük fájdalm aiknak leghatáso
sabb gyógyszerét; s óh de balga tag ember
az, aki nem nyúl ezen mentőcsónak után s
szivében ezt a szent erőt elsorvadni engedi!
A kegyesség a legjótékonyabb erő a vi
lágon, Testvéreim, mely fényt sugároz az
élet gyakori borulataiba, letom pitja a fáj
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dalom töviseinek sebző éleit s emelni segíti
az élet terheit. E nélkül az erő nélkül még
a legkedvezőbb viszonyok között élő ember
is csak olyan, m int az árva gyermek, melyre
nem mosolyog az édesanya nyájas arca,
mely nem élvezi az édesanya csókját, nem
érzi a szülői kéz gyöngéd simogatását, ném a
szülői tekintet bátorító s felemelő varázsát.
Az ilyen emberek rendszerint könnyen is
összetörnek, aminthogy az élet tanúsága
szerint a legtöbb boldogtalan s önmagával
m eghasonlott ember a vallástalan emberek
köréből kerül ki.
*
Kedves Ifjú Barátaim!
Ezekben próbáltam a vallásnak nagyje
lentőségére s a vallásosságnak és a m űvelt
ségnek viszonyára nagy vonásokban rám u
tatni. E kettő nem áll ellentétben egymás
sal, sőt egymást jótékonyan kiegészíti és erő
siti. Ahol ellentétbe kerülnek, ott rendsze
rin t baj van, vagy a műveltség, vagy a lé
lek, vagy az erkölcs körül.
Önök most az életre készülnek elő, s
hivatásuk lesz m ajdan, m int művelt embe
reknek, a társadalom ban előkelő pozíciókat
elfoglalni. Hivatásuk lesz az is, hogy az egy
házban is vezérszerepet vigyenek, m ert hi
szen enélkül élettevékenységük egyoldalú és
hiányos lenne. Készüljenek hát tudományos
szakképzettségük mellett erre a szerepre is!
Szép a tudom ány s aki azzal komolyan és
m élyrehatóan foglalkozik, az igen sok gyö
nyörűséget m eríthet belőle és sokat használ
hat az emberiségnek is; de nem kevésbé
szép, sőt talán még szebb vonás az embe
ren a vallásos érzés, amely ott is áldásosán
hat, ahol a tudás m ár tehetetlen. A kettő
nek egyesülése egy azon személyben azt a
ragyogó zománcot adja m eg az emberi lé
leknek, amit a Biblia »isteni képmásnak
nevez.
_
Sok m indent elérhetnek az életben; el
érhetnek esetleg rangot, jólétet, dicsőséget,
de ha szivükből netán hiányoznék a val
lásos érzés, sohasem érhetnék el azt, ami e
földön a legbecsesebb: az Isten gyermekei
nek boldogító békességét. Az em ber csak Is
tennel a szívben az igazi, a nyugodt, a meg
elégedett, s a boldog ember.
Ne felejtsék el ezt a szavát öreg, jó ba
rátjuknak !
(Vége.)
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flz urvacsorai tan.
I.
A kér. egyház dogmái és symbolumai évszá
zadok óta változatlanul uralják a lelkeket. S a
mig a származásánál és szent rendeltetésénél
fogva örök és változatlan Isten Igéje sokszor
a legdurvább kritikának vo'.t kitéve, addig az
emberi okoskodás, speculatio, gyakran szörszálhasogatás terméke: dogma es symbolum »noli
me tangere« volt az egyházban. Holott ez szár
mazásánál fogva — mint minden emberi mű
természetszerűleg változásnak van alávetve. Az
örök és változtatást nem tűrő Isten Igéje világos
ságánál óhajtjuk megvizsgálni a kér. egyház
dogmáit, mennyire képezhetik azok az üdvösség
alapjait vagy zsinórmértékét s ime a vizsgálat
eredményéhez képest ki kell mondani amaz íté
letet, vájjon most, midőn Istennek Igéje a biblia
s különösen Jézus tanításának, az evangeliomnak elterjedése az egész vi'ágon minden népek
között megtörtént s az Ige fénye jobban világit
mint valaha, szükségünk van e, legfőbb célunk,
üdvösségünk munkalásánál s elérésénél gyarló,
változásnak alávetett emberi tantétekre?
Minthogy a kér. egyházak centrális tana az
úrvacsorája körül fejlődött ki, első sorban az Úri
szent vacsora tanát visszük vizsgálat alá — erő
sen hangoztatván, hogy a mi az Úri szent va
csora tanában isteni eredetű, ahhoz nem nyú
lunk. Mert a h it az élet, a vallás fundamentoma az. örök kijelentés, melyet józan
emberi elmével megbolygatni nem szabad, de
nem is lehet! Gyönge ahhoz az ember!
Az Úri szent vacsorát az Ur Jézus Krisztus
szerezte halála előtti éjszakán, Zöld csütörtökön,
eme szavakkal: Vegyétek és egyétek ez az én
testem. És: Igyatok ebből mindnyájan; mert ez
az én vérem, az uj szövetségnek vére, amely
sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.« (Mát.
26. 26—28.)
Lukácsnál egy kis eltéréssel igy fordulnak
elő az Úri szent vacsora szerzési igéi: »Ez az
én testem, mely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.« És: »E pohár amaz
uj szövetség az én véremben, mely tiérettetek
kiontatik.« (Luk. 22. 19—20.). Pál apostolnál a
pohár nyújtása alkalmával mondott igék után is
áll: »ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok
az én emlékezetemre.« (I. Cor. 11. 23—25.) Az
Úri szent vacsora lényege, rendeltetése tehát
mindezek alapján kettős: elsősorban a bűnök
bocsánatának biztosítása és másodszor: az Ur
Jézusra való emlékezés. Mennyei Megváltónk,
az Ur Jézus Krisztus, a ki azért jött a földre,
hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett
vele, az Űri szent vacsorában maga magát adja
minden egyes élvezőnek — Judás is vette —
(Luk. 22. 19—20.), mint a hogy magát adta a
keresztfán az egész világ bűneiért bűnök bocsánatjára, váltságul azoknak, kik őt bűnbánó lélek
kel, hivő szívvel fogadják. Megkívánja azoktól,

173.

a kik az ő testét és vérét élvezik, hogy ő róla
megemlékezzenek.
Az első keresztyének híven ragaszkodtak
az Ur intelméhez s rendelése szerint minden
magyarázat, emberi okoskodás és hozzátoldás
nélkül vették az Ur testét és vérét lelki üdvössé
gük örök élet munkálására.
A szerzési igék magyarázása s emberi értel
mezéssel való bővítése csak a 3. században kez
dődik. Az ekkor élő egyházi atyák az Úri szent
vacsorában bizonyos szent titokzatosságot lát
nak, amelyben az Ur teste és vére a kenyérrel
és a borral mystikus módon összeköttetésbe lép
s amelyben a hívők az Ur Jézussal lényegileg
egyesülnek. Ignatius (élt: 115 körül) az Úri
szent vacsorát: tfaguaxov áfravaoíag-nak nevezi.
Clemens és Origines (200 kör.) az Úri szent va
csora céljául a léleknek az Isten Igéjével való
táplálását tanították.
Kétségtelen, hogy az Úri szent vacsorának
á l d o z a t i jellege már ebben az időszakban kezd
érvényre jutni még pedig a hierarchia eszmé
jének fejlődésével karöltve. Az e korban élő
egyházi atyák úgy az Úri szent vacsorát, mint az
azt kísérő imát általában: thüsiá-nak, sacrificiumnak nevezik.
A pogányság térvesztésével a 4. század ele
jétől kezdve megszűnt a felnőttek keresztelése
s a gyermekkeresztelés eleintén szokásos, majd
a 6. s/ázadtól kezdve kötelező szertartás lett.
Eme körülmény az istentiszteleti életben magá
val hozta a missa catechumenorum és a missa
fidelium közötti különbség elvesztését s a
missa« a tulajdonképeni úrvacsorájára korláto
zódott. E korban az Úri szent vacsorát az egyház
tagjai már két szín alatt veszik. Az elemeket: a
kenyeret és a bort a hívek hozzák (oblatio); a
kenyér még kovászos s a keleti egyház máig is
ennél maradt meg. A nyugati symuolikus okok
ból áttért a kovásztalan kenyér használatára, a
bort pedig vízzel vegyitette, miáltal a Krisztus
két természetét akarta érzékeltetni.
Az Úri szent vacsorának kérdésével, lénye
gével e korban a zsinatok nem foglalkoznak.
Annál többet az egyházi atyák. Azt valamennyi:
szent, borzalmas titoknak tartja (tremendum) s
megvannak róla győződve, hogy a kenyér és
a bor az Ur testével és vérével természet fölötti
viszonyban van. Előtérbe lép az emberi okos
kodás s annak a kérdésnek a fcszegetése: in ik é p e n van jelen a Jézus Krisz us teste a meg
szentelt kenyérben és borban? E kérdésre ter
mészetesen hiányzott a megnyugtató, minden
kétséget kizáró felelet. A spirituális és a reális
felfogás azonban hova-tovább mind élesebben
lép előtérbe s mind határozottabb formában kü
lönít el egymástól. Augustinus a spirituális fel
fogás hive. Nyssai Gergely dogmatikájában
hangsúlyozza, hogy amiképen Kriszüs földi éle
tében a kenyér és a bor áthasonult s testének
lén vegévé vált: úgy hasonul át az Úri szent va
csorában az isteni mindenhatóság által a meg
szentelt kenyér és bor Krisztus átszellemült tes-
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lévé. A 6. század végiével az úrvacsora kérdé
sében az átlényegülés felfogása már általános,
(transubstantiátio) s az Úri szent vacsorában
immár nem az Ur jelenléte a lényeg, hanem je
lenlétének m i k é n t j e , m ó d j a , f o r m á j a .
Az átlényegülés tanát rendszeresén Pasch asius Radbrhus nevű szerzetes dolgozta fel 831ben »De corpore et sanguine Domini« c. mun
kájában, amelyet Nagiy Károly császárnak is föl
ajánlott. Bármily éles tudással is igyekezett azon
ban nézetét igazolni és felfogását érvényre jut
tatni: az nem sikerült. Neves ellenfelei támad
tak, akik vele élesen szembe fordultak s inkább
az Augustinus-féle spirituális felfogáshoz haj
lottak, amely szerint az Úri szent vacsorában
a Krisztus testét és vérét »spiritualiter« — szel
lemileg élvezzük. Az átlényegülési felfogás ne
vesebb támadói e korban: R á b á n u s Maurus,
S c o t us Erige na és különösen: R a t r a n u s .
Az Úri szent vacsora kérdése a : »miként«
szempontjából élénk egyházi vita forgatagába
kerüli, pro és contra nemcsak irodalmi t^ren
folyt a csatározás, de az egyetemes zsinatok is
kezdtek vele foglalkozni. VII. Gergely pápa, ki
pápai követ korában az írás egyszerű, világos és
teljesen kielégítő szavaival tökéletesen meg volt
elégedve, a clerus nyomásának engedve az
1079-ben tartott második római zsinaton azt a
határozatot mondotta ki, hogy a Krisztus teste
és vére az Úri szent vacsorában a consecratio
által lényegében változik át. Ennek a határozat
nak alapján a 4. laíerani zsinat 1215-ben a transsubstantiatio tanát végleges egyházi dogmának
fogadta el.
A 12. századtól kezdve az egyház elvonta a
bor élvezetét a laikusoktól azzal az indokolással,
hogy a tömeges élvezésnél az »Ur vére« könynyen szétömlik, amit kerülni kell, másrészt az
Ur testében már amúgy is benne van a vér is.
(concomitantia). A kehely élvezetét csupán a
klérusnak tartották fenn, mint az Ur asztalának
egyedüli asztalképes vendégeinek. De pápai en
gedéllyel esetről-esetre uralkodók is részesül
hettek a kehely élvezetében. Ettől az időtől
kezdve jött használatba az ostya és a megtört
kenyér a kehelyhez hasonló indokolással.
A kér. egyház római katholikus részében
a végleges döntés az úrvacsoráról szóló tanítás
kérdésében a 4. laterani zsinaton megtörtént s a
vita évszázadokon át tartott heves és elkesere
dett küzdelmek után eldőlt. Arra a kérdésre:
miként van jelen az Ur a szent vacsorában? —
a végleges és egyetemesen kötelező felelet meg
történt. A megszentelt kenyér és a megszentelt
bor substantialiter, lényegében változik át a
Krisztus testévé és vérévé, vagyis az a Krisztus
valóságos, húsból és vérből való teste. E dogma
teljesen érvényre juttatta az úrvacsorájának áldó
zati jellegét, miáltal Jézus szavainak olyan értel
mezést adott, a mi azokban nem található s az
úrvacsora lényegét és rendeltetését is teljesen
megmásította. A papság pedig, mint áldozó-papság olyan hatalom birtokába jutott, a mely az
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újszövetség irataiban teljesen ismeretlen. A kér.
egyház, a Jézus Krisztus egyháza eme dogmád
val is messze eltávozott az eredeti alapoktól.
A laterani zsinat eme dogmáját immáron
senki sem bolygatta a reformáció hajnaláig. Az
első, aki az Úri szent vacsoráról szóló eme egye
temesen kötelező tanítást megtámadta s tagadta
a transsubstaniatiot, Johln W y c 1i f f e, a refor
máció »hajnal csillaga« volt. (1324—1384.) Azt
tanította, hogy a megszentelt ostyában az Ur
Jézus Krisztus átszellemült (lelki) teste valóság
gal (realiter) jelen van, de ezt csak a hit által
élvezhetik a választottak. Tanításához mérten az
Úri szent vacsorát két szín alatt nyújtotta hiveinek lutternzertthi gyülekezetében.
Az ő nyomdokán indult s az ő szellemében
tanított Prágában H ú s z János. (1369—1415.) A
Krisztus véréről azt állította, hogy az mint át
szellemült vér az Úri szent vacsorában csakis
láthatatlanul lehet jelen. Egyébbként mindenben
Wycliffe fölfogását vallotta s az Ur szent vacso
ráját két szin alatt nyújtotta.
A laterani zsinat dogmáján tehát már az
előreformátorok is rést ütöttek s előrelátható
volt, ha az egyház reformációjának ideje elérke
zik, az urvacsorai tan- sem marad érintetlenül.
A minthogy Luther, Kálvin és Zwingli fellépésé
vel e tannak szükségjíépen változnia is kellett
Mert mihelyt a pap nem közbenjáró a többi em
ber és Isten között, nem is áldozhatja föl Isten
Fiát a megszentelt elemekben.
A mi Ludierünk, midőn az Egyház reformá
cióját megkezdette, felfogását a szentségekről
általában s igiy az Úri szent vacsoráról is a »De
captivitate babylonica ecclesiae« c. művében fej
tette ki. Itt határozottan állást foglal az Úri szent
vacsorának opus operatum szerű áldozati jelleges ezzel együtt az átlényegülés tana ellen s
követeli annak két szin alatti kiszolgáltatását a
laikusok részére is. (1520.) Hosszabb ideig' tartó
habozás után Krisztus eme szavainak: »Ez az
én testem, ez az én vérem« ereje által annyira
kötve érezte magát, hogy félretéve az eddig
fölmerült összes nézeteket és tanításokat, abban
a sziklaszilárd meggyőződésben maradt, hogy az
Úri szent vacsorában a kenj^ér és a bor az Ur
Jézus Krisztusnak igaz teste és vére, amely a
hívőknek üdvösségül, a hitetleneknek kárhozatul
nyujtatik. Ez a felfogás Luthernál változatlan
maradt s ez került bele az Augustana Confesi
sióba is, mint az általa reformált evangélikus
egyház tanítása. E szerint: De coena Domini
docent, quod corpus et sangjuis Christi vere ad
sint (sub specie panis et vini) et distribuntut
vescentibus in Coena Domini et improbant secus
decentes. A Cathechismus maiorban igly ir: Est
verum corpus et sanquis Domini nostri Jesu
Christi in et sub pane et vino per verbum
Christi nobis Christiánis ad manducandum et
bibendum institutum et mandatum.
(Folyt, köv.)
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Az Üdv H adserege és mi. A budapesti tá
jékozatlan és rosszmájú sajtó által lekicsinylés
sel és gúnnyal kezelt Salvation Army Párisban
Püspöki egyházlátogatások a dunántúli hatmillió frank költséggel a jövő év nyarán meg
egyházkerületben. Kapi Béla, a dunántúli egy akar nyitni magános nők számára egy házat,
házkerület püspöke, május és junius havában a amelyben lesz 743 szoba, hatalmas éttermek,
Győri és a Tolna-baranya-somogyi egyházme tornacsarnok, társalgó és olvasótermek. A ház
gyék gyülekezeteiben végez egyházlátogatáso neve lesz »Palais de la Femme.« A védnökök kö
kat. Május 28-tól junius 6 ig meglátogatja a zött szerepelnek a francia köztársasági elnöke,
Győri egyházmegye köve kezó gyülekezeteit: miniszterek, az állami élet előkelőségei, kivéve a
Nagydém, Lovászpatona, Kispéc, Ténvófalu, párisi bíboros érseket. Aki az Üdv Hadsereget
Nagybarátfalu, Gyorság, Ménfő, Tét Gyórsze- ismeri, az tudja, hogy a »Palais de la Femme«
mere, Nagymórichida, Csikvánd. Ujmalomsok, meglesz. És ez a ház is hirdetni fogja a hitnek
Felpéc. Junius 14-től 23 ig pedig a Tolna-bara- és evangéliomi szeretetnek erejét.
És mi? A nagy bu^galmu, lelkes professzor
nya-somcgyi egyházmegye következő gyüleke
zeteit: Csikostöttös, Gyékényes, Gerényes, Ág, dr. Deák János agitál, lelkesít, buzdít, gyűjt hó
Tekes, Tarrós, Kaposszekcsö Szabadi, Dombó napok óta egy Sopronban felépítendő Theolo
vár, Magyarboly, Iván dárda, BorjáJ, Pogány. Az gus Otthonra. Utolsó felhívásában azt mondja,
egyház'átogatás a ka Imával mindegyik gyüleke hogy még egy milliárd kellene. Az egyetemes
zetben offertorium lesz a Sopronban felépítendő egyház már angazsálta magát, Sopron városa, a
németországi Gusztáv Adolf Egylet segélyeket
Theol. Otthon javára.
adnak. És mégsem vagyok olyan biztos abban,
A korm ányzó elism erése. A kormányzó hogy ez az Otthon a nyáron felépül, mint ami
megengedte, hogy Gajdács Pál tótkomlósi ev. lyen biztosra veszem azt, hogy a Salvation
lelkésznek az egyházi elet terén, továbbá a köz Army megvalósítja tervét. Mi az oka, hogy egy
életben és iroda mi téren félszázadot meghaladó megszervezett egyház sokkal nehezebben tud
időn át kifejtett tevékenységéért elismerését tud- valamit megcsinálni, mint az Üdv Hadserege,
tul adják.
amely trombitákkal és sípokkal, az utcasarkokon
Az evang. sajtó köréből. A bányai egyház- hódit a keresztnek? Nem mi bennünk van-e a
kerület tulajdonát képező »Jöjjetek énhozzám* hiba? A Hadsereg tagjai is Jézust vallják uruk
cimü evangélikus heti'ap pünkösdi számában tu nak úgy mint mi. Tehát őbenne nem keresendő
datja, hogy legközelebbi száma október havában az ok. Jézus nem szeszélyes és nem lesz hütelenné.
fog megjelenni.
Kérem dr. Deák János tudós professzor
Felügyelő választás. A beledi gyülekezet
urat,
hogy mondja meg nekem, miért tudnak a
az üresedésben levő felügy elői állásra egyhangú
Salvationisták többet keresztülvinni, mint az
lag Jánossy Gábort, Vasvármegye árvaszéki el
nőkét, a szombathelyi Protestáns kör tevékeny evangélikusok ?
elnökét választotta meg.
Szeged. Az Ev. Nöegylet május 16-án tem
plomi
ünnepséget rendezett. Közének után
Egy nagyelfoglaltságu lelkész. Dr. Cadman p 7 a New-York városának egy részét ké Szendrényi Gizi Ének a szeretetról cimü Szapező Brooklyn ban a Central Congregational bolcska verset szavalta. Az Evangélikus Leány
Church lelkésze immár huszonöt esztendő óta. egylet Beethoven éneket adott elő Országh Jó
Róla olvasom a következőket. Negyedszázados zsef tanító vezetésével. Tátrai Károly lelkész
lelkipásztorkodása alatt több mint 3.500 tagot előadást tartort a keresztyénség és a nő címen.
vett fel gyülekezetébe (a gyülekezetnek 3000 Közének után rendkívüli közgyűlés következett,
tagja van jelenleg), ezer felnőttet keresztelt, öt amelyen a választmányi tagok száma 40-rc fel
száz esketést végzett, harmincezer látogatást emeltetett. A Nőegylet tagjai buzgón vállalkoz
tett híveinél. Az egyetemes egyháznak is nagy tak a kórházi betegek ál'andó látogatására.
Debrecen. A konfirmáció alkalmából özv.
szolgálatokat tett. A Federal Council of Chur
ches of Christ in America elnöke. Naponta több Géresi Kálmánná a Fillér Egyesület elnöke el
napilapba ir állandóan cikkeket; Évek hosszú halt szülei emlékére egy mfiértéket képviselő
során át minden vasárnap délután felolvasást
tartott Bedfordban az ottani Keresztyén Ifjú uj oltárteritőt adományozott az egyháznak.
III.
K arnagyképző tanfolyam . A Magyar
sági Egyesület tagjainak, ahol férfiakból álló
nagy sokaságnak tart rádión továbbított beszé ‘Dal os sző véts ég folyó évi juüus 5-től julius 24 ig
deket. (Érdekes, hogy a minap Cadman eltévedt lendezi harmadik kai nagyképző tanfolyamát. A
New-Yorkban s mikor egy szenei lapátoló tanfolyam Budapesten fog megtartatni. Célja
működő karnagyok továbbképzése és uj karna
munkástól kért útmutatást, az ráismert a hangjá
ról, ameiyet vasárnaponként a rádiójában hall). gyok képzése. Felvételre nemcsak a Szövetség
A rádió utján Cadman vasárnaponként több mint tagegyseinek karnagyai vagy tagjai, hanem
kétmillió embernek prédikál. A rádió utján felel minden olyan egyén jekníkezhetik, aki megfe
lelő zenei előismeretekkel bir és dalosügyünk
Cadman a hozzá intézett kérdésekre is.
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fejlesztésén munkálkodni kíván. Jelentkezők kor
látlan számban vétetnek fel, s előismereteik sze
rint a kezdők vagy haladók csoportjába osztat
nak. A tanfolyamon előadásra kerülő tárgyak:
I. K e z d ő k : Zenei alapismeret, k.- Karvezetés.
II. H a l a d ó k : összhangzattan. Karbetanitás
technikája. Vezénylés. Általános zenetan. Hangiképzés. Karirodalom ismertetése. A hallgjatók az
első tanítási napon elméleti előismereteik meg
állapítása végett írásbeli vizsgálatot tesznek s
ennek alapján osztátnak be a csoportokba. Szál
lásról a Szövetségi kedvezményesen gondosko
dik. Étkezést éppen ugiy, mint a legutóbbi tanfo
lyam alkalmával, a hallgatók szintén kedvez
ményesen kapnak. A részvételi díjban bele van
értve a hangjegyek ára is. Kultúrintézmények
megtekintéséről, kirándulásokról a tanfolyam ve
zetősége gondoskodik. Részvételi dij 300.000 ko
rona, mely a jelentkezéssel egyidejűleg küldendő
be a szövetség pénztárosához. A jelentkezés ha
tárideje 1926. junius 15. Jelentkezések: a név,
vallás, születési hely, év, foglalkozás és műkö
dési hely, valamint énekhangi (tenor stb.) feltün
tetésével a Magyar Dalosszövetség elnökségé
hez: Cukor-u. 6., I. 7. küldendők. Felkérjük tagL
egyleteinket, hogy a tanfolyamra kiküldendő
karnagyuk költségeit viselni sziveskedjenek, tagegyleteink vezetőségét pedig arra kérjük, hogy
jelen felhívásunknak a vidéki lapokban való díj
mentes közzétételét szorgalmazni sziveskedjenek.
Budapest, 1926. május 10-én. A Magyar Dalosszövetség: elnöksége.
A kelenföldi templom építéséhez szives
adományaikkal eddig a következő egyházközsé
gek járultak hozzá: Balassagyarmaton és Szécsényben Némethi János kelenföldi eglyháztanácsos gyűjtése 7,026.500 K, Cegléden átenge
dett istentiszteleti offert. 471.500 K, Szombat
helyen végzett helyi gyűjtés és átengedett is
tentiszteleti offertorium alakjában 5,871.252 K,
Pozsonyi magyar egyház c.k. 100, Kőszegről a
Kelenföldi Ev. Nőegylet gyűjtése 150.000K,
Orosházáról a Kelenföldi Ev. Nőegylet gyűjtése
200.000 K, Soproni Evang. Leányegylettől 700
ezer K, Ozd-i evang. egyházközség adománya
100.000 K, Tárnokréti-i egyház Gyámintézeté
től 290.000 K, Kiskőrösön helyi gyűjtések és át
engedett istentiszteleti és vallásos esti offert.ból4,697.060 K és egy 125.000 K n. é. 5o/0 állam
adóssági kötvény, festmény, Levél i egyházköz
ség adománya 200.000 K, Tiszaföldvari egyházközség adománya 290.000 K, Pusztavámról kap
tunk 20.000 K, Budapest—Fasori egyháztól áten
gedett istentiszteleti offert. 2,533.000 és egy 10
K-ás arany, Beled-i egyházközség adománya
200.000 K, Vadosfai egyházközség adománya
340.000K, E. E. Gyámintézet központi segélye
1,000.000 K, Soproni gyámintézeti Nőegyesület
től 1,000.000 K, Salgótarjáni egyházk. adománya
100.000 K, Ceglédi Luther Szövetség hozzájá
rulása 300.000 K, Zalaegerszeg 200.000 K, Bu
dai Református Nőegylet adománya 100.000 K,
Nyomatott a

1926.

Zalaegerszegi Prof. Nőegylettől 100.000 K, Budapest-Deáktéri egyháztól átengedett istentisz
teleti offert. 2,313.750 K, Hánta-i egyházk. ado
mánya 350.000 K, Hartaii egyházk. adománya
350.000 K, Gyomai egyházk. adománya 500.000
K, Csák vári egyházk .adománya 50.000 K, Ge^
csei Nőegylet adománya 139.000 K, Bonyhádi
Nőegylet adománya 250.000 K, HL kér. Evang.
Nőegylettől 300.000 K, Várpalotai egyházközs.től 102.000 K, Ikladi egyházk. adománya 100.000
K, Budai egyháZk.-ben átengedett istentiszteleti
offert. 2,058.350 K, Diósgyőr-vasgyári egyházk.
adománya 100.000 K, Ráckozári egyháztól 350
ezer K. A győri evang. egyházközség offerto
rium és helyi gyűjtés alakjában méjg 1922-ben
adott tetemes támogatási Fogadjak a rólunk
megemlékező egyházközségek, Nőegyletek ez
úton is hálás köszönetünket.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Pályázati hirdetés.

A szarvasi községi iskolaszék a kondodoros pusztai községi iskolában lemondás
folytán m egüresedett rendes tanítói állásra
pályázatot h ird e t Javadalom : az iskola tel
kén épült helységben szabad lakás és az is
kolához tartozó földnek (kb. 1 (egy) kis
hold) haszonélvezete. Készpénzben: a nem
állami tanítóknak törvényileg biztosított fi
zetés.
Az iskola 6 osztályú, osztatlan. Kötelező
az ismétlő iskolai oktatás és az ev. egyház
tól nyerendő díjazásért az ev. valiástanitás.
Csak ev. pályázhatnak.
Az iskolaszéki elnökhöz junius 15-ig be
nyújtandó pályázati kérvényhez csatolandó
születési anyak. kivonat, oklevél, működési
bizonyítvány, a m agyar állampolgárságot
igazoló helyhatósági bizonyítvány és a kom
m un alatt tanúsított m agatartásáról szóló
bizonyítvány. A megválasztott tanító állását
f. évi szept. hó 1-én köteles elfoglalni. Szelényi János ev. lelkész, "községi iskolaszéki
elnök, Szarvas, Békés m.

Hirdetmény.
Az »Újpest Árpád-uti mozgószinház vállár
lat r.-t.« budapesti bej. cégi 1926. évi január hó
20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése el
határozta felszámolását.
A Kereskedelmi Törvény 202. §-a értelmé
ben felhívjuk a részvénytársasíájgl esetleges hite
lezőig hogy követeléseiket alulírott felszólamlóknál a mai naptól számított 6 (hat) hónapon
belül jelentsék be.
Budapest, 1926. május 25.

Dr. Kovács Sándor

Friedländer JenS

egyet, tanár
bankigazgató
Bpest V. Hold-u. 29. I. Bpest V. Vilmos császár-u. 36.1.

felszámolók.

Győri Hírlap nyomdai mftintézct <yor«»aj tóján Győr, B arott-ut 36. szám. — Telelőn 239. — 5603.
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Próféták, nevelők.
„Amint szólott az ő szent
prófétáinak szája által, kik
eleitől fogva voltak.“ — Lukács
ev. 1. 70.

A materializmusnak hires mondása: Nihil
est in intellectu, quod non fuerit in sensu; magyarul: az értelem nem ismer mást, csak az ér
zéki tapasztalatokat. E szerint az ismeretgyarapitás tapasztalatok gyűjtéséből áll; és a nevelő
nek nem lenne más feladata, mint tanítványával
tapasztalatokat szereztetni. Ez a tétel, miként az
egész materialista világszemlélet egy óriási hi
bában leledzik: egyoldalú. S mivel egyoldalú,
azért hazug és csal.
Ha az értelem gazdagodását a tapasztala
tok gyűjtése elő tudná mozditani, akkor az
1914—1918. évi világháború az európai emberi
séget a legbölcsebb generációvá nevelte volna.
Mert ilyen mélységes és eleven tapasztalato
kat nem szerzett még a világ. És látjuk-e ezt a
hatást? Mit eredményeztek a világháború ta
pasztalatai? A reakciót! Menjünk vissza a régi
hez! Ahhoz a régi berendezkedéshez, amelynek
végsó fejleménye a világhábom volt!
A tapasztalatok nem nevelnek, sem böl
csebbé nem tesznek. A tapasztalatok egyengetik
a nevelés útját. A nevelés azonban a tapasztala
tok feldolgozásában, megítélésében, mérlegelésé
ben van. Ez pedig a léleknek, a szellemnek mun
kája. Istennek munkája. A keresztyénség hisz
az emberiség nevelésében, ha’adásában. De hir
deti azt is, hogy a nevelő munkát Isten végzi az
Ö Szent Lelke által, aki minden igazságra elvezé
rel. A Szent Lélek a nagy Nevelő. A tapaszta
latok interpretátora. Megvilágosit bennünket és
világosságot hint az eseményekre is, úgyhogy
azok merőben uj sziliben tűnnek fel előttünk.
i-A régiek elmúltak, ime újjá lett minden.«
A Szent Lélek munkája nélkül a tapaszta
latok levernek, elfojtják bennünk a lelkesedést.
A materialista világértelmezés valami mélysége

Megjelenik hetenként egvszer. vasárnap.
Előfizetési á r: Egész évre 60. félévre 40
negyedévre 20. egyes sz ia 2 ezer R.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

sen elcsüggesztő filozófia, és a meggyózódéses
materialistát csak az mentheti meg az öngyilkos
ságtól, hogy a maga életét illetőleg nem mate
rialista.
Isten a mi nevelőnk, é s Isten gondoskodik
nevelőkről. Akik a tapasztalatokat értelmezik.
Akik távolba látnak. Akik tanításokat hallanak
ott, ahol más ember süket. Összefüggéseket
vesznek észre, ahol mások csak zűrzavart tapasz
talnak. Ezek a nevelők a próféták, az emberiség
haladásának szellemi úttörői. A világkormányzó
Isten nem hagyja magára az ember lelkét és
szellemi életét a világban, hanem szüntelen gon
doskodik szent prófétákról, akiknek szája által
beszél.
A világ rájuk mordul: Bolond, mit beszélsz?
Csak magadat kevered bajba!« De a próféta
nem tehet róla, neki beszelnie kell. »Az én Uram,
az Ur szólt: ki ne prófétálna?« mondja Ámos.
»Jaj nékem, ha az evangélioinot nem prédiká
lom!« mondja Pál apostol. »Itt állok, nem tehetek
másként!« mondja Luther. Ezek próféták, az Istcnküldötte nevelők, viszik előbbre a világot.
A kérdés tehát az: Hiszek-e az emberiség
haladásában? Hiszem-e, hogy Isten neveli az
emberiséget? Hiszem-e, hogy Isten nevelő mun
kálkodása folytán az ember mind nagyobb mél
tóságra és dicsőségre jut, amig végre elnyeri a
dicső Istcnfiuságot? Hiszem-e, hogy Isten ezt a
nevelői munkálkodást prófétái utján végzi? Rö
viden : vallásos ember vagyok e, akinek van
mennyei látomása, vagy pedig a göröngynek, a
világnak rabja? Mert a világot a mennyei láto
mások, a mennyei kijelentések, a prófécia viszik
előbbre.
Az a pap, aki nem próféta is: csaló. Az a
keresztyén, aki a próféciát nem tudja értékelni:
keresztyén voltát illetőleg tévedésben leledzik.
Az Egyház prófétai intézmény, amely a jövőbe
néz és a jövőnek nevel. Az Egyház rendeltetése
az, hogy úttörő legyen. Azért, amennyiben Krisz
tusnak igaz Egyháza, e világon szenvedésekben
cs üldöztetésekben van része, mert ez a világ
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asszony szeme száraz lett, s mindkettő felette
méltatlankodott.
Talán nem az ellopott helyek gondolata tü
zelt, de tény, hogy kimerítő előadást tartottam
a kócsagokról. »Tudják-e,« mondtam, »hogy azo
kat a tollakat a párzó madarak melléből tépik
ki? Az elképzelhető legnagyobb kínzás. Hogy
kalapokat díszíthessenek, kicsiny, szerelmes ma
darakat gyötörnek véresre. Azok a tollak azért
olyan kecsesek és finomak, mert akkor nőnek
Irta : Pomeroy V. T.
mikor a madarak a 1egbo'dogabbak.«
A múlt nyár végén, Amerikába utaztam,
Nem potyoghatták a könnyeiket, jóllehet ép
a hajón kellemetlen meglepetésben volt részem. pen a Szabadság-szobor mellett hajóztunk el.
Azt kellett látnom, hogy a fedélzeten két terme Bosszúsak voltak. »Szép szabadság1!« dobták oda
tes és fondorlatos asszonyság elfoglalta azt a csípősen.
két helyet, amely világosan nekem és egy más
»Nem gondolják, hogy Amerika nemesen
valakinek volt kijelölve. Igazán szerettem volna cselekszik, mikor azt mondja, hogy nem szabad
az a goromba, durva angiiíkius lenni, akiről Ame másokat kínoznunk, s hogy nem szabad a kala
rikában annyit mesélnek! De tökéletes úriember pokat élő és szerelmes madarak tollával disziként viselkedtem. Gondoltam magamban, »Azért tenüník ?«
se«; és két székemet a közelségbe toltam. Jó
Megvetően néztek rám; s eltotyogtak, mint
lelkész módjára kellemessé tettem magamat két jól megtermett krokodilus.
Ugly a kövéreknek és csúnyáknak, mint a csino
Később láttam őket a vámhivatalban. Ár
soknak és ösztövéreknek. Amellett élt bennem tatlan szemekkel néztek fel nyitott ládáikról és
a remény, hqgy a két asszonyság majd csak be podgy ászukról. Kalapjuk koré szorosan sürü se
leesik a tengeri betegségbe s, az utazás nagyobb lyemfátyol volt csavarva, s tudtam, hogy a fá
részét a kabinban tölti.
í
tyolba voltaik eldugva a kócsagtollaik. S azt
De nem! A két termetes hölgy viharedzett mondtam magamban: »A krokodilusok akkor
utasnak bizonyult. Hozzá kimondhatatlan jó ke könnyeznek, mikor a részvét semmibe sem ke
déllyel és kifogyhatatlan mondókával voltak rül. Nagyon jó, ha van az országnak olyan tör
megáldva. A legképesztőbb volt azonban rajtuk vénye, amely megtiltja a néma állatok esztelen
az, ahogyan pityereg'ni tudtak. Ez a két asszony kínzását. Még jobb, ha a törvény a szivünkben
pgy sirt, ahogyan niások mosolyognak. Jó kedé- van.«
lyüek s amellett potyoghatták a könnyeiket.
Ima:
Egészen zavarba hozták az embert.
Te, akinek Élete van minden élőben, s aki
»Látták Franciaországban a háború pusztí nek hatalma tart fenn mindeneket, add, hogy a
tásait?« kérdeztem tőlük. »Igen, igen! Borzal bennünk levő Életet úgy tartsuk tiszteletben,
mas! Borzalmas! szólták ők és szemüket töröl- hogy se rosszakaratból, se gondatlanságból, sem
gették.
* ,
hiúságból ne bántsunk állatot vagy madarat;
»Hanem Svájc ugy-e szép volt?« szóltam rá hanem inkább minden ártatlan lényt szeretve
szaporán. »Igen! De az emberek olyan nehéz állandóan örvendezzünk a hű teremtések barát
munkát végeznek, olyan tiszták; olyan szívesek!« ságában.
És vastagj könnycseppek gördültek.
A Jézus Krisztus Lelke szerint.
»Londonban is huzamosabban tartózkod
Ámen.
tak?« kérdeztem. »Öh! Azok a szegény emberek
akik az utcán a hirdetési táblákat cipelik! Szend
vics-embereknek hívják őket, de valójában kop
lalnák! Olyan lealacsonyitó« és együtt sírtak.
Kétségbe voltam esve. »Igen kényelmes
Két cikk került ma a kezembe Assisi Ferenc
hajó. A kapitány tetszik nekem. Önnek is?« Sírva ről. Az egyik az »Evang. Lapja« máj. ló i számá
fákadtak. »Ekkora felelősségi!« szóltak. »Egész ban, a másik a »Napkelet« áprilisi számában. Ha
éjjel talpon lenni, kormányozni, kormányozni!« a két cikket egymásmellé tesszük, önkéntelenül
Nem ismertem még embert, akinél olyan is összehasonlitást tesz az ember s e1gondolko
könnyen állt volna a sirás.
zik azon, hogy mennyire másképpen írnak az
Elérkezett azután a nap, amelyen földet pil evangélikusok a róm. kath.-okró1, mint a róm.
lantottunk meg:, s hamarosan megérkeztünk a kath.-ok az evang.-okról. E lap olvasói ismerik
new-yorki kikötő 'bejáratához. A két hölgy sírva e lap Assisi Ferencről szóló vezércikkét s ig!y
fakadt, mert lakóhelyük, Shenectady, olyan kö tudják, hogyan Írunk mi a róm. kath.-okról. Az
zel volt. De könnyeik hirtelen felszáradtak. Va alábiákban tehát csak a »Napkelet« cikkéről
lami különös zavar lett úrrá felettük. Mert Euró lesz szó, amelynek súlyt az ad, hogy P a p i n i
pában valahol igen finom, kecses kócsag tollakat irta, akinek »Krisztus története« c. munkája pro
vásároltak; és most rájöttek, hogy az Egyesült testáns berkekben is nagy érdeklődést keltett...
Államókban a kócsagtoll tilos. A két pityergő hogy a fordító Kastner Jenő, előszavában nyoa vándorlás pusztájáról mindig! sóvárogva vágyik
vissza a bűn szolgaságának húsos fazekaihoz.
S ha az Egyház ezeknek a húsos fazekaknak
őrizetét vállalja: megtagadta Urát, aki »előtte
megy« és »helyet készít«.

Pityergő asszonyok.
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matékosau hangsúlyozza, hogy Papini hivő katholikus, akinek a vallás dogma és meggyőző
dés«, aki tehát az igazi katholikus á.láspontot
képviseli a >pro e táns sz ne/é «-sei szem ben...
és hogy nem a »Magyar kulturi«-ban jelent meg,
amelynek cikkeit kellő elfogultsági leütés után
értékelik az emberek, hanem a »Napke!et«-ben,
amellyel szemben nem tartanak az emberek ilyen
előítélettől.
A cikkben Papini, miután nagyon megszív
lelendő szavakat mond arról, hogy a keresztény
ség nem egyéb Krisztus követésénél« s hogy
Assisi Ferencben mily szembeszökően jelentke
zik a szükséges Krisztus-utánzás törvénye s
hogy mint ember, mennyire segit minket a Krisz
tus követésében, rátér arra, hogy Assisi Ferenc
uralkodó vonása az alázatosság. Már e részek
ben is kidomborodik a >hivó katholikus«, aki
szerint Assisi Ferenc közvetítő az ember és a
Krisztus között, de ez még csak pozitívumban
való jelentkezése a róm. kith, öntudatnak, e cikk
végén azonban az alázatosság fejtegetésében
már negatívumokban éli ki róni. katn. öntudatát,
amikor igy szól:
Az alázatosságnak leghösibb formája az en
gedelmesség. Ez a legnehezebb, még ped g an
nál nehezebb, minél nagy obb lángész gyakorolja.
Szent Ferenc pedig engedelmeskedett... az Is
tennek ..., Püspökének.. v a Pápáknak..., a sze
rény kispapnak. — És vallásban megújította az
Egyházat, épp mert nem vette fejébe, mint a
gőgjüktől megmámorosodott szkizmatikusok,
hogy megreformálja azt és azon kezdte, hogy
engedelmeskedett minden egyházi tekintélynek
a római pápától kezdve az utolsó falusi plébá
nosig___Ebben a Szentben, bár az Evangélium
egyik leghívebb szo’g ája, nincsen semmi abból,
amit a hűtlenek és szakadárok »evangéükus«nak mondanak. Elfogadó t mindent: az ész szá
mára legnehezebben elfogadható misztériumo
kat csak úgy, mint a te:t legkeményebb sanyar
gatását és fényes, ha nem is egyedülálló bizony
ságát adta annak, hogy az az állitóhgos ellentét
Evangélium és Egyház köz', melyről századok
óta hiába ábrándoznak heretikusok, nem egyéb,
mint forrongó büszkeség gőzétől megkótyagosodottak képzelgése.........A Paradicsomot meg
hódító fényes légióból egyedül Szent Ferenc ta
lál kegyelmet a félkeresztényecskék, sőt az ö r 
dög szolgálatában álló jelképkeresók sunyi
szeme előtt. Az »Asces-i szegény« életét, szé
pen megkoppas/tva minden termé zetfö'ötti-tö1,
mi a »modern ember« finom szaglóérzékét
bánhatná, nagy kegyesen befogadják könyveik
közé azok a hölgyek és urak, akik a »mai kor«
csemegéivel táplákoznak. Különösen, ha ezt az
életrajzot va'ami hugenotta, l u t h e r á n u s , seit
a spiritualizmus ünneplő köntösébe öltözött ni
hilista irta. Mert ezek is szívesen elismerik. Sz.
Ferenc életének történeti valóságát és — egvlcis
átértelmezéssel — tökéletességét, holott Krisz
tus létezését nem hiszik... Az úgynevezett ke
resztények, akikben a csatorna patkánya szinte
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mindég győz a levegő madarain, a theológiai
szuhti.itáfo'v és az Egyház pogányságának kép
viselőivel szemben, benne latiák a választott
szen tet... Ily... bárgyú napjainkban azoknak a
szere ne rétien lelkeknek a tudatlansága, melyek
keresztények szeretnének lenni, de nem akarják
elfogadni a római egyház törvényeit s következzéskép a keresztényi tökéletességet meg sem kö
zelíthetik . . .«
Elég Ízelítőül ennyi. Ezekből is leszögezhet
jük a következőket: Papini szerint
a reformáció gőgtől megmámorosodott s
forrongó büszkeség gőzétől megkótyagosodottak munkája;
a lutheránusok nem hisznek a Krisztus léte
zésében ;
az evangélikusok jellemző vonásai: a racionali/mus, a test kultusz és az antikatolici/mus.
Mi szegény, lesajnált »félkeresztényecskék«
mit szólhatnánk minderre mást, mint ezt: Sze
gény Papini!
»
S míg a/on gondo kozom, hogy milyen jog
címen kerülhetett ez a cikk a tekintélyes számú
protestáns olvasó közönséggel rendelkező «Nap
kelet «-be, eszembe jut, hogy nem lett volna-e
jobb, azt írni címnek e cikk felé: Igy irtok ti!
Tyn.

Jegyzetek .
Ki volt ez? A »Kálvinista Szemle« május
22-i számában tudósítást közöl Haypál Benő
budai református lelkész temetéséről, amelyet
ezzel a mondatta! fejez be: »Kivülök még Józan
Miklós unitárius püspökhelyettes, egy evangé
likus lelkész s Kiss Arnold izraelita rabbi beszél
tek.« Nemcsak a/ ösztökél kérdésem feltevésére,
mivel szeretném tudni, hogy ki kép\ise!te egyhá
zunkat ezen a temetésen. Szeretném tudni azt
is, hogy a név nemem Ütésében van-e valami
célzatosság. Nevezetesen azért nem emlit-e ne
vet a tudósitó, mert véleménye szerint más va
laki méltóbban és illetékesebben képviselhette
volna egyházunkat; vagy pétiig szimpüciter
azért, mert a tudósító az illető evangélikus lel
késznek nem tudta a nevét. Az utóbbi eset per
sze egy újabb gondo’atcoroza*tót iuditana meg
az ember agyában.
Az evangélikus sajtó köréből. Minden
olyan sajtótermék, amely az evangélikus nevet
kifejezetten viseli, méltán tarthat számot az
egész egyház figyelmére. Viszont, miként egy
igen tisztelt barátom a napokban említette, min
den lapszerkesztőnek és lapkiadónak tudnia kell
azt is, hogy lapjav-il nem cselekedhetik úgy,
ahogyan neki jólesik, mert minden baklövés,
minden kötelességmulasztás nemcsak a lapon és
szerkesztőjén, hanem az egészz egyházon, mindszerkesztőjén, hanem az egész egyházon, min
den evangélikus emberen ejt csorbát. Ez a gon
dolat az, amely engemet arra késztet, hogy uj-
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ból és újból hangsúlyozzam a sajtó egyházunk kel és számítsák ki papiroson is, hogy egyhá
hoz való viszonyának rendezését. Mert nyilván zunk, amelynek tagjai között sok a nem magyar
valóan úgy áll a dolog, hogyha valaki megindít nyelvű, vájjon hány hetilapot bir el. És gondol
egy evangélikus lapocskát és hat hónap múlva ják meg!, nem volna-e ideje annak, hogy egy
kijelenti, hogy majd három, vagy négy hónap házunk sajtójának fel virágozására is »összeve
múlva fogi az a lap újból megjelenni, pláne ha ez tett erővel törekedjünk.«
ismételten előfordul, ezzel nem a legjobb szol
Elismeréssel kell megemlékeznünk á hegy
gálatot teszi az evangélikus névnek. Nem kerte aljai evangélikusok lapjáról, a Duszik Lajos mis
lek, hanem nyíltan megmondom, hogy a bányai kolci lelkész szerkesztésében megjelenő »Örömegyházkerület »evangélikus hetilapjára«, a »Jőj- hir«-ről is. Pünkösdi száma megint bizonyságot
jetdk én hozzám« cimü népies lapra gondolok. tesz arról, hogy evangélikus sajtónk és pedig
Amikor egy lap hetilapnak nevezi magát és ki magas színvonalon á ló evangélikus sajtónk van.
írja, hogy előfizetési ára egy évre 10.000 korona A szerkesztőn kívül írtak ebbe a számba néhai dr.
valóban nem gondolhatja az előfizető, hogy a Obetkó Dezső, Pollner Arnold, Marcsek Já
lapja május 23-tól október haváig! szünetelni fog. nosáé, Vietorisz László. Ugyancsak gazdagítja
És ez nem csupán a bányai egyházkerület bel- a lapot Becht Imrének Londonból a szerkesz
ügiye. Ez az egész magyarországi evangélikus- tőhöz irt két levele.
ságinak ügye. Ez a most szünetelni kezdő heti
Sajtónkról lévén szó, örömmel regisztrálom,
lap bőségesen vette igénybe az evangélikus egy hogy van végre egy evangélikus kiadványsoro
ház tagjainak támogatását. Egyesek, gyülekeze zat, amelynek megjelent a második száma
tek és testületek részesítették adományokban. is. Ugyanis a kiadványsorozatok is több
Valószínű, hogy nem fogják számonkérni a lap nyire szünetelnek miná'unk. Sajnálom, de
tól filléreiket és millióikat. De azt hiszem két megint csak a provinciába kell vinnem az ol
ségbevonhatatlan, hogy valamennyien kifejezet vasót. A Czipott Géza szerkesztésében meg
ten hetilapra adakoztak és fizettek elő. Éppen indult »Harangszó Könyvtár«-ban jelent meg
ilyen nyíltsággal kifejezem azt is, hogy tarthatat Magassy Sándor tollából egy tizenhatoldalas,
lan és képtelen pénzügyi számítások alapján kissé tán nagyon is sürü nyomással előállított
megindítani egy evangélikus lapot, ezzel a drá füzet: »Hitünk diadala« címen. A füzet Schaitgább lapok hitelét rontani és azoktól az előfize berger nyomán készült; ára 6000 korona. Egy
tőket elidegeníteni, s végül kijelenteni, hogy az evangélikus és egy római katholifcus vallásu
ádventtől pünkösdig tartó megjelenés után négy gazdaember párbeszédjének irodalmi formájá
öt hónapi szünet következik, nem egészen mél ban ismerteti a szerző evangélikus hitünknek
tányos.
igazságát. A gyülekezetekben és szórványokban
És hiába fogják mondani, hogy »hazabeszé való terjesztésre melegén ajánlom. Bár az ilyen
lek« azért mégis ideiktatom, hogy van egyhá füzetecskék terjesztésében mi is volnánk olyan
zunknak egy vallásos hetilapja, amely minden fürgék, élelmesek és áldozatkészek, mint egyéb
igényt kielégíthet a szórványgondozás szem felékezetek tagjai!
pontjából is. Ez a lap a Harangszó, amely már
tizenhetedik évfolyamában jelenik meg, s amely
A tanítók politizálása. A Sopronban meg
nek szerkesztője, az én igen tisztelt barátom, a jelenő »Evangélikus Népiskola« májusi számá
legnehezebb körülmények, nagy anyagi válsá ban jelent meg Grieszhaber E. H. majosi igaz
gok, forradalmak, kommün idején olyan hűséges gató-tanító tollából egy cikk, amelyben említi,
és önfeláldozó munkása volt, amilyenre nem hogy az országos tanitószövetséghez egy javas
igen akad még egy példa. És éppen a bányai latot nyújtott be. Ennék a javaslatnak második
egyházkerület belmissziói egyesületének kiadá pontja igiy hangzik: »A Szövetség elnöksége már
sában megjelent, a belmissziót tárgyaló füzet most hivja fel a kultuszminiszter ur figyelmét
látta jónak, ezt a hetilapot nemcsak hallgatással arra, miszerint félő, hogy a tanítóságot a sok
mellőzni, hanem valami olyasformát írni, álta-. keserűség! és méltatlan elbánás a politizálásra
Iában az evangélikus sajtóügyet tárgyalva, hogy fogija kényszeríteni, ami kiszámíthatatlan követ
alig több a semminél. Mi az oka ezen követke kezményekkel járna a népoktatásra.« Ehhez a
zetes negligálásnak és lekicsinylésnek, azt nem ponthoz később ilyen kommentárt fűz cikké
kutatom. Csupán leszegezem azt a tényt, hogy ben: »A méltatlan elbánás nagyon rossz tanács
van egy lapunk, amelynek szerkesztője amikor adó. A Szövetség gyűlésein sajnálattal tapasz
sem a lapnak, sem az egyháznak, sem neki nem talom, mind hangosabb lesz a vélemény az
volt pénze, családi ékszereit vetette záíogiba, iránt, hogy a tanítóság tevékeny részt vegyen
hogy a lapot megjelentethesse. Igazán nem ta a politikában s ezáltal véli elérni azt, hogy sé
láltam és nem találom értelmét annak, hogy relmei orvosoltassanak. Hát én meg azt mon
ezen lap mellé, amelynek minden egyházkerület dom, a jó Isten mentsen meg minden épelméjű
ből vannak előfizetői és munkatársai, még egy tanítót a politizálástól s a tanítóságot általában
váltásos néplapot állítson akár egy kerület, akár a politikában való részvételtől! ... Azonban
az egyetemes egyház. Akik egyházunk sajtó ehelyütt is kérem illetékes egyházi főhatósá
ügyéért is felelősek magas és legmagasabb hiva gunkat, hogy alkalmas időben négyszemközt
taluknál fogva, vessenek számot lelkiismeretük hivja fel ezen mozgolódásra a kultuszkormány
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figyelmét s értesse meg vele, ho^y ezen milyen
egyszerűen lehet segíteni: igazságos és méltá
nyos elbánással.«
Részemről remélem, hogy egyházi főható
ságunk nem vállalkozik arra, hogy az országos
tanitószövetségben észlelhető mozgolódásokat a
kultuszminiszternek tudomására hozza. Meg va
gyok győződve, hogy erre nincs is szükség, mert
a kultuszminiszter erre illetékesek részéről nyer
tájékoztatást. Nem tudom azonban, hogy mi ér
tendő »politizálás« alatt. Es miért olyan rettene
tes veszedelem az a politizálás, hogy arra kul
tuszminiszter is, meg a pénzügyminiszzter is
azonnal beadja a derekát. A kormányzat komoly
politikai feladatai mellett a tanítóknak »politi
zálása« a kultuszkormányzat adminisztrális fel
adatai közé jutna, s úgy látszik a kul tuszminiszter is ennek tekinti. Teljesen igaza van a cikk
írónak abban, hogy a tanítók »politizálása« egy
igen szerencsétlen eszme. Éppen az ilyen szakszervezetszerü politikai alakulatok, megjegyzem
az egyházi téren sem vagyunk ennek hijjával,
mert hiszen a római katholikus szervezkedés sem
más és a piacokon kiabál, nehezítik meg a kor
mány országépitó munkáját.

Iz urvacsorai tan.
II.
Luther tanításának lényege ezen és a többi
iratai szerint ez: »Corpus et sanguis Christi vere
adsint« és: Est verum corpus et sanguis Domini
nostri Jesu Cristi« A kettő nem egy s a két fo
galmazás közö't finom árnya'ati eltérés van. Az
Augustana Confessioban ez a kérdés dominál:
M i k é p e n van jelen az Ur az úri szent vacsorá
ban? A felelet: Vere—valósággal, még pedigsub
specie panis et vini. A Cat. maiorban és minarban pedig a kérdés: mi az uri szent vacsora? fele
let: Sacramentum altaris est verum corpus et
verus sanguis Domini nostri ... etz. »Valóságos
test és valóságos vér«. — sub pane et vino. Az
evangélikus egyház Luther eme fölfogásához, hű
maradt mind a mai napig. Az egyház reformá
ciójának svájci iránya úgy a római katholikus,
mint a lutheri egyház tanításától eltérő fölfogást
vallott, még pedig másként tanított Zwingli és
másképen Kálvin.
Zwingli Karlstadt nyomán annak a fölfogás
nak hódolt, hogy Jézus emez szavai: „rorrorm i “
tulajdonképpen úgy érte'mczendö: »ez jelenti«
t. i. az én testemet és véremet. Ez által az Úri
szent vacsorának teljesen symbolikus értelme
zést adott s azt a Jézus Krisztus szenvedései
nek és halálának emlékünnepévé tette.
A különféle vélemények nézetek és magya
rázatok harca újból föllángolt akárcsak az őskeresztyén egyházban. A kérdések tengelye ismét
a: miként? lett. Miként van jelen az Ur? Pro
es contra repültek érvek és iratok,annélkül, hogy
egyik is meggyőzte volna a másikat álláspontja
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helyességéről. Egyik se tágított, egyik se enge
dett! A vita keserűségeket váltott ki, személyes
térre terelődött s gorombaságok özönébe fűlt.
Nem csoda! A kérdés, amelyet feszegettek, em
berileg megoldhatatlan s a tér, amelyre gyarló
emberi értelmi eszközökkel merészke 'Lk, tilos,
mert isteni tér! Sunt deninue certi fines. Vannak
dolgok, amiket a véges, gyarló emberi értelem
soha sem lesz képes e földön kikutatni, megfej
teni, vagy akár megmagyarázni, amit kevésbbe
kétségbevonhatatlanul bebizonyítani s mint fun
damentális igazságot bebizonyítva, kijelenteni:
ez igy van s máskép nem lehet! Az emberi ér
telem véges, az Isten végtelen! A kétféle: Lu
ther és Zwingli — felfogás terjedt, a szerint,
amint kinek-kinek jobban felelt meg az egyik,
vagy a másik. Mert bebizonyított, abszolút igaz
sága 9C az egyik se a másik álláspontnak nem
volt egyszerűen azért, mert olyat állított Luther
is Zwingli is, amit emberileg bebizonyítani nem
lehet! Dogmatikus téren a fantáziának, az okos
kodásnak tág tere nyílik! A hangulat azonban
mindkét fél követőinél egyenesen el'enséges volt.
A speyeri védszövetség (Í529.) ratifikálása szük
ségessé tette, hogy Luther és Zwingli fölfogásai
ban valamilyen közeledés, compromissum, eset
leg teljes egység jöjjön létre. E végből Fülöp
hesseni őrgróf a két vezérférfiut 1529. október
1-re
Marburgba col loqui um ra hivta meg.
A colloquium oki. 1—3-ig tartott, Luther kré
tával irta maga elé az asztalra e szavakat:
„roi*ro
s azoktól a vita hevében sem tágí
tott egy hajszálnyit is. A vita végével Zwingli
kövéroi elismerték, hogy’ az Úri szent vacsora a
Krisztus igaz teste és vére, csak a szerencsétlen
»miként?«-ben nem bírtak megegyezni, t. i. tes
tileg, capernaitire is jelen van-e az Ur Jézus a
megszentelt elemekben, vagy se? Ezen a joggal
tényleg szerencsétlen m'ként-en múlott a vita si
kere, a megegyezés lehetősége. Kérdésen, m Ívre
senki emberfia a világon megnyugtató, kétsé
gen feliilállő felele'et adni nem képes, de amelyre
a felelet az üdvösrég szempontjából nem is szük
séges, a meggyőzódéses tudás szempontjából pe
dig lehetetlen. Luther azt mondta: Ihr habt einen
andern Geist dem wir! a hátat fordított a sváj
ciaknak! örök kár! Az egyezségből — sajnos —
nem is lelt semmi mind a mai napig,
Kálvin János, a rcformitió ka’vini, vagy re
formátus irányának igazi megál'apitója,^ az úr
vacsora felfogásában eltér úgy Luthertől, mint
Zwinglitől. Azt tanítja: Az Úri szent vacsorában
a hivő ember hite által szellemileg, de valóság
gal élvezi az Ur Jézus teltét és vérét, ellenben
a hitetlen csak kenyeret és bort. »Verba Christi
Figurate intelligence sunt et non secundum lit
teram, sicut sonant. 2 . In coena tantum nuda
signa sunt, corpus antem Christi tam procul a
pane, quaun sunrimem coelum a terma. 3. Chris'
tus illic pree-ens est tantum virtute et operatione
sua, et non corpore suo. Quemadmodum 9 ol
splendore et operatione sua int ternis praesens et
effinca est, corpus autem solare superius in coelo
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cxistit. 4. Corpus Christi est typicus corpus,
quod pane et vino tantum sigjnificitur et praecfig uretur. 5. Quod soli fide, quae in coelum se
elevet, et non ore arripitur. 6. Quod soli digni
illud arcipiunt; indigni autem, qui talem fidem
coelantem in coelo non habeat, nihil praeter
panem et circenses accipiunt.
Ime a római katholikus, az evangélikus és
a református egyházak tanítása az Úri szent va
csoráról. E tanítások részleteikben számos alak
ban variálnak az egyes secták és kisebb feleke
zetek körében és valamennyi a föltétien és egye
düli igazság, az egyedüli helyes magyarázat kö
vetkezményével lép föl s elátkozza azt, tehát
egymást, mert másként hisz. Damnant Pelagianos, anahaptistas, Donatistas etz.
Ha az úrvacsoráról szóló tant objective vizs
gáljuk, meg ke'l állapitanunk azt a megdönthet
ien igazságot, hogy az a leglényegesebb pontok
ban valamennyi kér. egyház tanításában egyezik.
Ne csodálkozzunk rajta: a közös forrás, a közös
eredet jele ez. Valamennyi kér. egyház felekézét
vallja és tanítja, hogy a megszentelt kenyérben
és borban jelen van az Ur, a megszentelt ke
nyér és bor az Ur teste és vére. Ez pedig1nem
is lehet másiképen. Hiszen ha valaki másként ta
nítana, meghamisítaná az Ur Jézus világos sza
vait, meghazudtolná a szentet s elrabolná az Úri
szent vacsoránák lelkeket építő, lelkeket meg
szentelő magiasztosí, szent jelentőségét. A lé
nyegles eltérés ott jelentkezik, a hol a lényegről
valamennyi mellékvágányra csúszik s a statisz
tikus bölcselkedés szőrszálhasogató módszerén
indulva, ingoványos területre lép s teljesen in
dokolatlanul s a megjegyezés, vagy csak a köze
ledésnek lehetősége és legcsekélyebb reménye
nélkül azt a bebizonyithatatlan, felesleges, ká
ros és milliomodrendü kérdést dobják a vita
tüzébe, hogy miképen van jelen az Ur a szent
vacsorában? Milyen teste az Urnák a megszen
telt elemeik.? Valóságosáé?, szellemi-e: figurá
lis-e?, vagy pedig húsból és vérből való igazi,
érzéki teste? Kinek van igaza? Ki tudja a maga
igazát kétségle énül bizonyítani? Melyik nézetet
valljam és kövessem, mert az igazság csak egy
lehet?
Miképen van jelen az Ur Jézus az Úri szent
vacsorában? Kérdés, mely teljesen meddő, az
üdv szempontjából teljesen értéktelen, melynek
szerencsétlen felosztása egyedül azzal az ered
ménnyel járt, hogy éket ütött a kér. egyet, egy
ház különféle irányai közé, amely kérdés nem
csak a reformált egyházakban, de minden kér.
egyházfelekezetben is szülő anyja volt a leg
több egyenetlenségnek, gyűlölködésnek, véron
tásnak és máglya halálnak?
Miiként? A középkori miként?'A Szent írás
alapján álló theológusok tanításában! Kérdem,
lehet-e, szabad-e, szükséges-e ezt a kérdést egy
általában föltenni? Honnan tudjam én, és hon
nan tudja más ember, bárki e világon, hogy
az Ur Jézus miként van jelen az Úri szent vacso
rában? Hiszen az Ur Jézus erre nézve nem nyi

latkozott és azt — bocsánat mindenkitől, egye
dül ő tudhatja, miképen akar ő hiveivel egye
sülni. Ez isteni titok, isteni örök mysterium, a
melyét e földön emberi értelem megoldani nem
fog, majd csák ott, a hol szinről-szinre állunk
hitünk szerzőjévé1, a hol minden titokzatosság
megszűnik! Az Ur Jézus világos, minden kétsé
get kizáró nyilatkozata nélkül minden vélemény
e tekintetben puszta, céltalan erőlködés és okos
kodás, mert itt bizonyítani még' az ige eszközei
vel sem lehet.
(Folyt, köv.)
H Í R E K .
Püspöki egyházlátogatás Békéscsabán.
Dr. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület
püspöke május 1—13 napjain egyházlátogiatást
tartott a békéscsabai hatalmas gyülekezetben.
Megérkezésekor a főispán, az alispán, Korosy
László felügyelő és Berthóty István polgármes
ter üdvözölték. Kocsinszky Mihály Luther-Szövetségi elnök négyes fogatán érkezett a püspök
a csabai nagytemplom elé, ahol a lelkészek és
a prezbiíérium élén dr. Szeberényi Zs. Lajos es
peres, igazgató-lelkész üdvözölte. Rövid isten
tisztelet után a püspök a küldöttségeket fogadta
a tanácsteremben. Május 2-án a püspök a női
kézimunkakiállitást nyitotta meg: a reálgimná
zium tornatermében. Május 3—8 napjain iskolalátogatásokat végzett. Május 9-én a Nőegylet
vallásos estélye volt a reálgimnáziumban. Má
jus 10. és 12. iskolalátogatások. Május 11. prezbitériumi ülés és a temetők megvizsgálása. Má
jus 13-án, áldozócsütörtökön a püspök végezte a
templomi szo gálatot a nagytemplomban tartott
magyar istentiszteleten. Utánra közgyűlés. D. u.
5 órakor a Lulher-Szö vétség vallásos estélye:
Bucsuvacsorát a város polgármestere adott a
püspök tiszteletére.
Gyámintézeti hir. Dr. Thébusz Béla buda
pesti orvos, dr. Thébusz Aladár curiai bíró és
dr. Thébusz István ügyvéd hálás gyermeki szi
vük indítására Istenben boldogult édesatyjuk
néh. Thébusz János lelkész emlékére a m. év
végén létesített 3,000.000 K gyámintézeti alapít
ványukat ez évben 10,000.000 K.-ra egészítették
ki. Adja a jó Isten, hogy e hűséges példaadók
nak a gyám intézet terén is minél több köve
tője akadjon.
Találkozó. Mayer Pál ilkiadi lelkész dr.
Masznyik Endre nyug. theol. akadémiai igazgató
felhívására kéri mindazokat, akik theologiai ta
nulmányaikat a pozsonyi akadémián végezték,
vagy mint az akadémiának tanárai működtek,
hogy az egyetemes közgyűlés alkalmával tar
tandó találkozón megjelenni sziveskedjenek.
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É rtesítés. Az Orsz. Evang. Tanáregyesület
nek Békéscsabára a pünkösdi szüne re tervezé.t
közgyü lés közbejött akadályok miatt az őszre
marad.
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A keresztyén férfiú eszményei. Nevv-York
állam nyugati részének tizennyolc lutheránus
gyülekezetéből alakult konferencia Luther Szö
vetségbe (Lutheran Brotherhood) tömörült. E/
a
konferencia összeállított egy listát, amelynek
Szórványgondozás A tiszai egyházkerület
pontjait
évröl-évre meg fogja beszé'ui. A pon
három lelkésze elhatározta, hogy minden na
gyobb ünnep előtt röpirat alakjában vallásos el tok a keresztyén ember csa'ádi, gyülekezeti és
mélkedéseket ad ki elsősorban a szórványhivek társadalmi életére vonatkoznak. Hangzanak pe
közt való kiosztás céljára. Előzetes bejelentésre dig a következőképpen: I. A család. 1. Ima az
tetszés szerinti számban rendelhetők meg röp- étkezésnél. 2 . A család közös otthoni imádko
iratok Marcsek János tokaji lelkésznél. — A zása. 3. Családi éneklés. 4. A/ otthon falainak a
szórványgondo/ás problémáján ik legvgys/e- keresztyén művészet remekeivel való díszítése.
rübb megoldása a szórványok gondozása, ö rü  5. A gyermekekkel bibliai verseknek és énekek
lünk, ha a konferenciák, gyűlések, körlevelek és nek betaníttatása. II. A gyülekezet 1. Az isten
jegyzőkönyvek után itt is, o.t is történik érdemes tiszteletek rendszeres látogatása.‘2. Az Uivac orának rendszeres vétele. 3. Meleg testvériség
munka a szórványhivek érdekében.
ápolása a gyülekezet tjgjai közt, az egyháztól el
Nemzetközi Zsidókeresztyén Szövetség. idegenedett tagok megnyerése. 4. Gyülekezeti
Ennek a szövetségnek tavaly szeptemberben
tartott konferenciája kimondta határozatképpen: lap (havi, negyedévi, vagy évente egyszer meg
»Mi, a világ különböző részeiről összegyűlt, az jelenő) kiadá-a. 5. Azegyhá/i egyesületek cgyüttevangéliomi hit alapján álló zsidókeresztyének munkálkodása. III. A tár.-adilom. 1. Keresztyén
konferenciája, erőteljesen valljuk az Ur Jézus elvek előmozdítása az üzleti viszzonyhtokb an.
Krisztusban, mint a mi Messiásunkban való élő 2. A keresztyén elvek gyakorlása a közéletben és
hitünket és őbenne való egységünket. A kon
ferencia Szövetséggé alakult, amelynek alkot- a hivatalokban. 3. Nyomorgó családoknak és
mányszerin'i rendeltetése az összes zsidókeresz- egyéneknek segélyezése felekezeti és nemzeti
tyének lelki közösségének és együttműködésé különösén nélkül. 4 A más kérész yén felekezenek ápolása. Taggá választható minden zsidó, tckkel való együttműködés az egyháziasság ápo
aki a keresztyén hitet vallja és őszintén szereti lásában. 3. A közkönyvtárakban és olvasóter
az Ur Jézus Krisztust. Céliának elérésében egyik
eszköz helyi szövet ének létesítése. Ez/el a szö mekben keresztyén irányú könyveknek és iratok
vetséggel kapcsolatban emlékezünk meg arról nak elhelyezése.
a buzgó tevékenységről, amelyet Johnson Qisle
A spanyol király elrendelte, hogy mind
(Budapest, VII., Gyarmat-u. 14.) a zsidómisszió azoknak az embereknek, akik vasárnap dolgozni
körül nálunk a norvég zsidómisszió megbízása
kénytelenek, az istentiszteleten való részvétel le
ból kifejt. Sajná juk, hogy egyházunk, legalább hetővé tételére egy órai szünet jár, a munkabér
tudomásuk szerint, ezzel a misszzióva! semmi csökkentése nélkül. A/t a munkaadót, aki ezen
féle kapcsolatban nincs.
rendeletet áthágja, pénzbírságra itél.k, s a bíró
ság a munkások nyugdijai «p ára megy.
Gyóni G éza: Versek c. gyűjteménye meg
Az idők jele. Németországban a Zentraljelent az Atheneumná!. Dr. Szollár Ferenc ev.
Ausschuss für Innere Mission pályázatot hirdet
főgimn. tanár, (Budapest, VI I , Vilma királynöegy olyan elbeszélésre, amely az öngyilkosságra
ut 19 21v) annak közlésére kérte-fel lapunkat,
való hajlam leküzdését szolgálná. Mutassa ki az
hogy a rajta keresztül megrendelt példányok
elbeszélés, hogy miféle motívumok hajtanak so
után kapott könyvkereskedői hasznot Gyóni
kakat öngyilkosságba és milyen szellemi, val
Géza halálának tízéves évfordulóján (1927.) a
lási és erkölcsi eszközöket kell ezen hajlamnak
szülőházára (gyóni ev. papiakra) és a szarvasi
szembeállítani. Az első dij 1 0 0 0 , a második dij
gimnáziumra helyezendő em’éktál Iák létrehozá
500
mátka.
sára fordítja. A megrendelt példányok árát hozzá
Róm. kath. rádiórendelet. A budapesti r.
kéri küldeni.
k. templomok ajtain ott olvasható dr. Mészáros
A P rotestáns O rszágos „Brocskó Lajos“ János érseki helytartó rendelete: »Minthogy a/
Árvaszövetség II. évi rendes közgyűlését f. évi anyaszentegyház a hit tisztaságának a megőrzése
céljából a más vál ásit istentiszte'eten való rész
junius hó 6 -án vasárnap d. u. 4 órakor tartjuk vételt tiltja, más val'ásu istentiszteletei (prédiká
meg VII., Szegényház-tér 4. szám alatt, melyre ció, ima) kath. hívőnek rádión sem szabad hall
a m. tisztelt tagokat és érdeklődőket szeretet
atnia.« Tehát a róm. kath.-oknak még imádozni sem szabad velünk.
tel meghívja az Elnökség.
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K rim ina’itásunk a háború után. A »Mis
kolci Jogászélet«, a miskolci ev. jogakadémia ki
válóan szerkesztett havi folyóirata májusi számá
ban Schneller Károly dr. tollából hoz a fenti cí
men egy cikket, amelyben a tudós szerző a sta
tisztikus lelkiismeretességével állapítja meg,
hogy míg 1921-ben a jogerősen elitéltek száma
(48.591) még csak 3.500-al szárnyalja túl a bé
kebelit, 1922-ben ez a szám nagy ugrással 64
ezer 286-ra emelkedik. A jogerősen elitéit bűnö
zés 1922-ben a béke utolsó négy évéhez viszo
nyítva a vármegyékben 25.8°/o-al, a törvény
hatóságii városokban 34.4o/0-al emelkedett, va
gyis a városi népesség bűnözése még erőseb
ben romlott, mint a falusi népességé. Ebből az
Remenyik Sándor: A t l a n t i s z h a r a n 
iró
arra következtet, hogy azok az okok, amelyek
goz. Versek. Budapest (Magyar írod. Társaság
a
büntettek
növekedésére közrehatnak, sokkal
kiadványa) 1925. A Napkelet Könyvtárának 8
kötete. Erdély nagy poétájának, dobsinai evang. elevenebben működtek a város falai között.
szülőik gyermekének s Pakh Albert iró déduno'- »Intő jel, hogy a védekező munkában még az
kaöccsének ez a költeményfüzére hamar követte átlagosnál is nagyobb gond fordittassék a vá
»A műhelyből« és »Egy eszme indul« c. alatt az
előző [két évben Bpesten és Kolozsvárt megjelent rosi bünforrások betömésére, lokalizálására.
A Brit és Külföldi Biblia-Társulat május
mélységles gondolatu költeményeit. Megértette
5-én
tartotta 122-ik évi közgyűlését Londonban.
Rákosi V. »iázálomnak hitt látását mint százszo
rosán meghaladó valóságot.« Transsylvánia el- A közgyűlés elnöke, Inskip Tamás főállamsülyedt és harangjai elnémulták. De Isten külö ügyész, megnyitó beszédében a Biblia-Társula
nös kegyelméből elfinomült és átszéllemült han
gon az »Elnémult harangok« újra megszólaltak tot az emberi haladás előcsapatának nevezte.
a mélyben. Azóta qgyre szólnak. Atlantisz ha A Biblia nélkül a civilizáció saját előhaladásának
rangjai: gyászban győzelem. Atlantisz harang következményein szenvedne hajótörést. A Tár
jainak harangjátékából egy pici lélekharang ez a sulat 1925. évi munkálkodásáról Bougjhton C.
könyv, amelynek szép költeményei legnagyobb H. K. számolt be. E jelentés szerint a Társulat
részét gyógyulása és üdülése helyén Nagyvára tavaly 10,452.733 kötetet adott ki, tehát 412
don, Püspökfürdőn és Kolozsvárt irta. Fájdalom
és reménység!, küzdés és bizakodás száll azok ezerrel többet, mint 1924-ben. A kiadványok kö
mindegyikéből Erdély jelen sorsa és jövendő zött van í,152.321 teljes Biblia, 1,161.803 Ujfeltámadása iránt. A legnépszerűbb erdélyi köl testamentom és 8,138.609 kisebb rész, de ezek
tőről azt mondja Pintér Jenő a maga irodalom ben is mindegyikben megvan a Bibliának leg
történetében, hogy »izzó nemzeti érzéstől átha alább is egy könyve. A kiadványok száma két
tott, borongós hangú lírikus.« Melegen ajánljuk
megcsonkított és megszállott hazánkban a ma szerese az 1900. évinek; az utolsó huszonöt év
gyar olvasók szives figyelmébe. A »Prot. tehát nagy haladást jelent a Társulat életében.
Szemle« jan. füzete is melegen méltatta. Sz. M. Kínában a forrongjás ellenére is négy és három
negyed millió kötet került eladásra. Addis AbVallások statisztikája. A világi élő vallásai
babában,
Abesszinia régi fővárosában Biblianak statisztikája a következő: Hinduizmus, ala
Ház
épült.
Az Amazon folyamon két vitorlás
pittatott Kr. e. 2000—1500 évvel, 217,000.000 kö
hajó
szállítja
a Bibliákat. Oroszországra vonat
vetővel; Judaizmus, alapittatott Kr. e. 1500—
1200 évvel, 11,000.000 követővel; Sintoizmus, kozólag! sajnálattal állapítja meg a jelentés, hogy
alapittatott Kr. e. 660-ban, 16,000.000 követővel; a Társulat az árusításra, illetőleg Bibliák bevite
Zoroasztrianizmus, alapittatott Kr. e. 660-ban, lére nem kapott engedélyt. A Brit és Külföldi
16.000. 000 követővel; Taoizmus, alapittatott Kr.
e. 604-ben, 43,000.000 követővel; Jainizmus, Kr. Biblia-Társulat 1804. március 7-én alakult. Fenn
e. 599-ben, 1,000.000 követővel; Buddhizmus, állása óta a Szentirást 579 nyelven adta ki —
alapittatott Kr. e. 560T>an, 137,000.000 követő tavaly hét újabb nyelven. A Társulat bevétele
vel; Konfucianizmus, alapittatott Kr. e. 551-ben, tavaly 403.702 font sterling; (körülbelül 140 mil
250.000. 000 követővel, Keresztyénség 557 millió liárd papirkorona) volt. Tulkiadás 34,825 font
követővel; Mohamedánizmus, alapittatott Kr. u.
sterling.
570-ben, 230,000.000 követővel; Szikizmus, ala
pittatott Kr. u. 1469-ben, 3,000.000 követővel.
Felelős kiadó PÁLMAI LAJOS
A soltvadkerti egyházgyülekezet, Klein
József, (ki 26 éven át volt felügyelő) és Fent
Ádáin másodfelügye'ő lemondása folytán, fel
ügyelőnek megválasztotta Fent Henriket a köz
ség szülöttjét és főjegyzőjét, máiOdfelügyelőnek
dr. Reheslka Zoltánt községi orvost. A lélekemelő
beiktatási ünnepély keretében a ref. testvéregíyház, a községi elöljáróság és testületek üdvözöl
ték a felügyelőket. Fent Henrik mélyen átgon
dolt és erős hitre valló székfoglalójában bizony
ságot tett arról, hogy hivő lelkének teljességével
kívánja szolgjálni az anyaszentegyház ügyeit. Is
ten kegyelme tegye eredményessé és áldásossá
szolgálatukat.
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Beszélő számok.
időnként statisztikai tanulmányokkal is
szoktam foglalkozni, amennyiben a statisztika
tudvalévőén az Életnek egyik figyelemreméltó
mozgásméróje. Számadatai sokat mondanak el
annak, aki felettük elgondolkodik.
Újabban
Magyar Statisztikai Szemle ez
évi 4-ik számában dr. Asztalos József tollából
jelent meg egy figyelemreméltó cikk, mely a
Csonka-hazában 1919—1924. években történt val
lási áttérésekkel foglalkozik s számbeli adatok
alapján igyekszik képet nyújtani erről a moz
galomról, amely kép minket, egyháziakat, na
gyon érdekelhet. A cikkben közölt adatok alap
ján e képről néhány vonást próbálok tanulsá
got és figyelmeztetésül idevetiteni.
Bevezetésül szabad legyen megemlítenem,
hogy Csonka-Magyarországon a lakosság egy
1920-ból datálódó statisztika szerint felekezetileg mikép oszlik meg. Volt ugyanis: róm. kath.
4,738.164 (6 2 .8 0 /0 ); görög kath. 165.340 (2.2o/0);
református 1,631.618 (21.6%) evangélikus 469
ezer 299 (6.2%); gör. keleti 60.944 (0.8%); uni
tárius 5.079 (0.1 o/o); zsidó 468.701 (6.2o/o); egy éb
8.056 (0.1%).
A hat év, amelyről szó van, áttérési tekintet
ben a legélénkebb mozgolódást mutatja, amenynyiben a hat év alatt Csonkamagyarországon 29
ezer 566 egyén változtatott vallást, tehát átlag
évenként közel 5000 egyén, ami óriási nagy
szám a régi Magyarország hasonló arányszá
mával összehasonlítva, amikor is háromszor
olyan területen évenként csak 6000 volt az átla
gos szám. Az átlagszám nagyságának a meg
növeléséhez persze hozzájárult az a kivételes je
lenség is, mely a forradalmi napok után a ma
gyarországi zsidóságnak nagyarányú kikeresztelkedését vonta maga után s amely jelenség
egymagában az 1919. esztendőben 9.387-re
emelte az áttérések számát, ami természetesen
szokatlan mennyiség ezen a téren s egészen kü
lön lapra is tartozik.

Maglelenlk hetenként oiitzar. vasárnap.
ElAllzitisi é r : Egész évre 80. télévro 40
nsgvedévre 20. sitm szén 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

Minket talán e helyütt az fog érdekelni leg
inkább, hogy a mi Egyházunk hogyan úszta át
ezt a mozgalmas hat évet s a számadatok róla
mit mondanak.
Előre is jelzem, hogy mi a hat esztendőt
plussal zárluk, amennyiben a mi Egyházunk —
levonva a veszteségeket — 1919—1924 ig áttéré
sek révén 972 lélekkel szaporodott.
A dolognak azonban van egy másik oldala fs
s ez már szomorúbb. 1922. óta egyházunk min
den esztendőt veszteséggel zárta, amely vesz
teségek növekedő tendenciát mutatnak. 1922-ben
a veszteség 8 8 , 1923-ban a veszteség 205, 1924ben a veszteség 214 lélek. (A veszteséget min
dég a betérések és kitérések összevetéséből
számítva.)
A reformátusoknál a helyzet ugyanaz. Ök
már 1921-ben kezdték a veszteséget (393 lélek),
de náluk a tendencia fogyó, vagyis a következő
képet mutatja: 1921. minus 393, 1922. minus
262, 1923. minus 107, 1924. minus 63 lélek.
Itt valahol hibának kell lenni a mi Egyhá
zunk eljárásában!
Nem lesz talán érdektelen, ha felemlítem
azt is, hogy az összes felekezetek között a bap
tista szekta gyarapszik a legnagyobb arányok
ban s a gyarapodás iránya állandóan növekvő.
1920-ban nyeresége még csak 39, 1924-ben azon
ban már 524 lélek. A hat év alatt összes veszte
sége 2 1 0 , ellenben betérés hozzá 1927. S ez a
szekta, amely 1920-ban — saját bevallása sze
rint — 4870 lelket számlált, 1924-ig 7000-re sza
porodott.
A baptizmus után — a statisztika szerint —
a róm. kath. egyháznak van a legnagyobb magábaolvasztó ereje s bár benső kitermelése ki
sebb, mint például a lutheránus egyházé, átté
rések által folyton gyarapszik, mivel körében
a belépések száma állandóan felülmúlja a kilé
pések számát. A róm. kath. egyháznak a hat év
alatt egyetlenegy évben sem volt vesztesége,
ellenben a betérések által 6485 lélekkel szaporo
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dott; vagyis egy nagy gyülekezetnek való hivő
csoportot hasított ki a többi felekezetekből.
Ha ez így megy tovább, ki lehet számítani,
hová jut ő s hová jutunk mi.
Az egyházak között a gör. kath , gör. keleti
s a zsidó állandóan fogyott. A zsidóságból az
említett hat év alatt 11.288 egyén tért ki s kö
rébe betért 1529 egyén, vagyis összes veszteségje a hat év alatt 9759 lélek. A zöme ennek a
kitérésnek persze 1919-re esik, miikor is egy év
alatt 7009 zsidó keresztelkedett ki.
Amint említettem, a hat év alatt 1529
egyén lépett a zsidó vallás kötelékébe, amely
szokatlan jelenséget az a megállapítás ellensú
lyozza, hogy ezek közül az áttértek közül 694
már előzőleg' is zsidó volt, tehát csak visszatért
a régii vallására, és csak 835 uj egyén lett zsi
dóvá, ami évenként átlag! 140 elzsidósodást je
lent, ami a múlthoz viszonyítva még mindég
nagy arány. Okát ennek a szokatlan jelenségnek
legfőképen a gazdasági viszonyókban, a zsidó
ság nagyszerű összefogásában, s ma k fejlődött
faji öntudatában keresem, amely aztán a házasa
síágkötéséknél sok mindenféle magán-érdek közbenjöttével részükre előnyösen érvényesül.
Megjállapitható a statisztikából az is, hogy
az áttérések nagyobb hányadát a nők szolgáltat
ják. Kivételt ez alól csak a forradalom utáni
időszak tesz, amikor ezerrel több zsidó férfid
mint zsidó nő keresztelkedett ki. Általánossági
ban azonban az áttérések terén a nők vezetnek,
valószínűen azért, mert a házasságkötéseknél
könnyebben befolyásolhatók.
Megállapítható az is, hogy az áttérési moz
galom a két protestáns egyház területén min
dég nagyobb hullámokat vet, mint jpl. a róm.
kath. egyháznál, amely utóbbi egyháznak — né
zetem szerint: részint előnyösebb hatalmi és
anyagi helyzeténél; részint benső, az egyénisé
get elnyomó közszemléménél, részint következe
tesen végrehajtott disciplinajáná! fogva — sike
rült az ezirányu mozgolódást meglehetősen le
mérsékelnie, a magja előnyére, ügy hogy mikor
pl. 1922-ben a legtöbb kitérés volt, a római kath.
egyházból: 1302 lélek, ugyanakkor a reformá
tus egyház 1340, 1921-ben pedig 1568 lelket ve
szített, ami százalékban kifejezve a róm. kath.
egyházzal szemben óriási mimust jelent.
Hogy e két protestáns egyház kitérő hívei
merrefelé tendá'nak, azt csak következtetésekből
tudom megállapítani, de amikor azt látom, hogy
a róm. kath. egyház 6485, a baptista szekta
1717 plusszal; a gör. egyház 260, a gör. keleti
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415, a zsidó 9759 minussal zárta a szóban forgó
hat évet, akkor bátran állíthatom, hogy a kité
rések a róm. kath. egyház és a baptista szekta
felé gravi tálnak.
Van ugyan még egy terület, amelyet szintén
számba kell venni: a felekez.tnélküliség s a ki
sebb szekták, amelyek nálunk, ma még nincse
nek elismerve.
A feiekezetnétküliség a háború után nálunk
nem öltött nagyobb arányokat. A törvénynek
első 1időszakában 1896—1900. között 14.152
egyén lett felekezetnélkülivé, ami 2830 évi átla
got jelent. Ez a szám azonban 1915-ig folytono
san csökkent s az évi átlag! 352-re devalválódott.
A törvény életbelépte óta összesen ^33.248 egyén
lett felekezetnélkülivé ; ezt a dolgot azonban
ugíy kell érteni, hogy ezek közül sokan valamely
be nem vett szektához csatlakoztak.
Csodálatosképen az összes felekezetek közt
mi, evangélikusok, veszítettünk legtöbbet ezen
a réven és pedig hat év alatt 242 lelket, a róm.
kath. 178 és a református 144 lélekkel szem
ben. S összesen csak 13 feleikezetnélküli tért
vissza újból hozzánk. Ezt a dolgot nem tudom
megmagyarázni, legfeljebb azzal, hogy talán
több helyütt tulnagy az adóteher, vagy hogy
talán egyes helyeken tulpongyolán, vagy tulszabadelvüen csattogtatják a szószéken a kardot.
Az előttem fekvő statisztikában még nincs
szó róla, mert nem is lehet, de én még egy fáj
dalmas körülményt látok kibontakozni a háttér
ből: a ma még! el nem ismert szektáknak a ve
szedelmét, s ezek között különösen a methodizmusét, amely utóbbi szekta — saját bevallása
szerint — egyelőre még várakozó álláspontra
helyezkedik s még nem látja elérkezettnek az
időt a teljes nyilvános fellépésre, illetve törvény
szerű elismertetésének a sürgetésére, ami nyo
morúságos megkötöttségünknél fogva nem is
olyan valószinütlen. Ez esetben beáll ismét égy
veszedelem: a most oda gjravifáló, de formailag
még hozzánk tartozó egyházhiveknek az elcsatolása, ami — tekintve ennek a szektának mér
hetetlen tolakodó természetét — szintén ki fog
vágni majd az Egyházból egy csomó embert.
Mondhatom ,hogy ezeket a dolgokat én fájó
lélekkel irom. Eleinte az volt a szándékom, hogy
valamelyik lelkészegyesületi gyűlésünkön adom
le őket, de jobbnak találtam mégis nyomtatás
ban is léközölni ezeket az adatokat, hogy gondolkozhassék mindenki felettük.
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Engem az egyházból való kitérések növekvő
tendenciája bánt legjobban, mert így az a sze
rény tartalékalap, amelyet a hat év alatt hoz
zánk tömegesebben áttérő 972 lé’ekben gyűj
töttünk, lassanként elfogy s mi is esetleg minussal zárhatunk. Itt az ideje, hogy igazán min
den tényező minden vonalon résen legyen s
megtegye a maga kötelességét! Különösen a
missziókat kell minden vonalon kiépítenünk s
a belmissziót a legapróbb részletekig kigyakorolnunk. A kevésbbé rendeze'.t viszonyok közt
élő egyházi csoporlokra nagy gondot kell fordí
tanunk, mivel azok legjobbal vannak kitéve az
áradat elmosó sodrának. S az ifjúságnak még
egyhá/iasabb, lutherileg még önérzetesebb ne
velése által ellenállóbb nemzedéket kell nevel
nünk s pokolba kergetnünk minden olyan szahadelvüsködést, amelynek minden mindegy' s
amely csak termékte’en fügefákat teimel Sióttunk kertjében!
Paulik János
nyíregyházi ev. lelkész.

Dogmák gyártása.
(A Mária-imád ás és annak legújabb hajtásai.)
Irta: Mattes János.

Róma szereti magát úgy fe tüntetni, mintha
ó volna Jézus Krisztus kijelentésének letétemé
nyese; nemesik azé, amely a Szent rásban talál
ható, hanem egy sokkal szélesebb körű hagyo
mányé is, amely az ö őrizetére bizatott. Leg
alább is valamikor ezt tanította; mert évek múl
tán finom árnyalatú változtatáson ment keresz
tül ezen igénye. Egykor csupán azt vallotta,
dekrétumaiban, hogy azt tanítja, amit »mindenki,
mindenkor és mindenütt« vallott. A hagyomány
hasonlított egv szőnyeghez, amely eleinte szé
pen össze volt göngyölitve, de most az Egyház
fokozatosan kíbontogatja s annak gyönyörű
mintáját kiteríti a hívók bámuló szemei előtt.
Azonban lerinsi szent Vince régi szabálya fel
mondta a szolgálatot és a szkolasztikus régisé
gek lomtárába került, mert egynémejy újabb
dogmáról, amilyenek a Mária szeplőtelen fogan
tatásának és a pápa csalha‘at!anságának dog
mája, a fantázia legnagyobb megerőltetése mel
lett sem lehet azt állítani., hogv mindenki min
denkor tanította. Ellenkezőleg; az Egyháznak né
hány legtiszte’tebh szentje és doktora a régebbi
időkben irgyanezeket a tanokat tagadta. Mi tör
ténjék már most? A hagyomány progresszív
kijelentés lett; a hagyományt a pápa képviseli,
miként IX. Pius pápa a helyzetet olyan találóan
jellemezte. Ha egynémely egyházi atya éppen az
ellenkezőjét tanította, ez a körülmény semmi
képpen nem változtat a helyzeten, mert volta

187.

képpen azt hitték, amit kifejezetten tagadtak.
Például Augusztinusz, Ambróziusz, Krizosztómusz, Euzébiusz, Emizénusz, Remigiusz. Maximusz, Bede, Anzelm, Szent Bernát, Páduai Antal,
Aquinói Tamás, Bonavenlura, és Szent Vince,
mindnyájan tagadták Mária szeplőtelen foganta
tását (ezt a jegyzéket Kajetán bíboros állította
össze). Ez a körülmény a modern római theológusnak a legkisebb gondot sem okoz. Mindazok
elfogadták az Egyház tekintélyét, s ennélfogva
implicite hittek minden dogmában, amelyet az
Egyház hirdet, habár azt mielőtt kihirdettetett
volna, kifejezetten és határozottan tagadták, s
habár hivatalos kihirdetéséről sohasem értesül
tek. Még amit nyíltan tagadtak, azt is hitték
volna. Az igazság tehát nem igazság mindaddig,
amig a csalhatatlan egyház igaznak nem nyilvá
nítja. Ugyebár ügyes?
Az eredmény az, hogy Róma nem tud Jézus
Krisztus tökéletes kijelentéséről, hanem egy ki
fejlődő kijelentést ismer, úgyhogy bátran meg
tagadhatja a multa*, s aközben hivatkozhatik
arra, hogy semmi újat nem tanít. Mig kitartóan
hirdeti, az Egyház uj dogmát nem csinálhat
aközben éppen ezt cselekszi.
A dogmakészités ezen módja felette érdekes
és a szemünk előtt megy végbe. Nagyon jól
szemléltethetjük a Mária szeplőtelen fogantatá
sának dogmájával. Am;kor legelőször Duns Scotus igazságként merte tanítani, hogy Mária nem
csak bűnt nem cselekedett, hanem eredendő bűn
nélkül fogantatott, a legélesebb clleiiálással ta
lálta magát szemben, ö t évszázadnál tovább folyt
a harc. A dominikánusok támadták ezt a dog
mát, a ferencrendiek és a'jezsuiták védelmezték.
Eleinte mint kegyes véleményt eltűrték. A tö
megek szívesen befogadták és a politika előse
gítette. Később népszerű ájtatosságok és egy
kijelölt ünnep szilárdabban alátámasztotta. Végül
pápai szankcióban részesült; ekkor minden vitat
kozás tilos lett és végre," 1854-ben IX. Piusz
pápa nyugodtan kihirdette, mint az isteni ki
jelentésnek egyik kétségbevon hatat’an részét s
mint olyan igazságot, amelyet örök kárhozat
terhe alatt hinni kell. Eleinte tapogatóztak, az
után propagandát csiná’tak melb t e s végül, mi
kor mindez eredménnyel jáit akkor örökkévaló
igazságnak nyilvánították. A papságot i’letölcgez
az eredmény nagyon értékes volt. mert miután
egyedül saját tekintélye alapján bátorkodott egy
dogmát kihirdetni, s ez a vál’alkozása sikerrel
járt, a pápa könnyen igényt formá’hatott saját
csalhatatlanságára. Hiszen saját kijelentését el
tudta fogadtatni az Egyházzal!
Érdekes volna ennek a dogmának hányatta
tásait követni ötévszázados létének folyamán, de
nincs rá terünk. Két legújabb fej’eménve azon
ban sokkal érdekesebb, mintsem elmellőzhető
lenne. Habár csak kisebb jelentőségűek, mégis
mutatják, hogy honnan fuj a szél.
Perrone, a jól ismert pápista teológus, ál
lítólag kész voft elismerni, hogy a Szenti rásból
vett idézetek és az egyházi atyákból vett tanitá-
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sóik semmit sem bizonyítanak. De arra támaszko
dott, hogy elegendő, ha a pápa, aki az Egyház
nak szája és ennélfogva az igazság, azt állítja.
Természetes, hogy a theológiiailajg kevésbbé
képzettek kedvéért nyilvánvaló utasítások jöttek
az égből ennek a dogmának kihirdetésére. Né
hány évvel előbb Párisban M. nővérnek látomá
sában megjelent a Szűz Mária kiterjesztett ka
rokkal és körülötte ezzel az aranybetüs felírás
sal: »Óh Mária, aki bűn nélkül fogantattál, imád
kozzál érettünk, akik te benned bízunk!« Egy
hang megparancsolta, hogy ennek emlékezetére
érmet verjenek és megígérte, hogy mindazok,
akik ezt az érmet hordják, nagy kegyelemben
részesülnek Istentől. Ezt az érmet Páns érseké
nek jóváhagyásával ki is verették 1832-ben. Ki
tűnt, hogy az érem rendkívül hasznos sorvadás,
elmebaj, veszettség' és a protestantizmus ellen!
így aztán végül is kihirdettetett, hogy Mária
az eredendő bűn nélkül fogjantatott. Erre a kö
vetkeztetésre annál könnyebben lelhetett eljutni,
mert már korábban tévesen azt tanították, hogy
az eredendő bűn nem egyéb, mint az eredendő
igazság hiánya.
Azt várhatnánk, hogy miután Mária a töké
letes büntelenség trónjára emeltetett, hívei ez
zel be is érik; de nem igiy áll a helyzet. Megint
tapogatóznak és egy újabb kegyes véleményt
propagálnák. A dogmagyár ehhez a nagyszerű
találmányhoz még néhány függeléket kíván csa
tolni. Most azt propagálják, hogy Máriát minden
kegyelem közvetítőjének tekintsék! Ez egy újabb
ékkő lesz Mária koronájában és ha szemeinket
nyitva tartjuk, bepillantást nyerhetünk a gyár
tási eljárásba.
A marioaltria fejlesztésében a főérdem a je
zsuitáké. Husslein páter az Amerika cimü folyó
iratban így ir: »Rendkívül nagy jelentőséget tulajdonitanak annak az irodalomnak, amely a katholikus sajtóban Máriának közbenjárói hatal
mát tárgyalja a Krisztuséval együtt.«
»Miként XIII. Leó pápa adjutricem populi
kezdetű enciklikájában Írja, az isteni gondvise
lés úgy rendelte, hogy az, aki az ember megvál
tása szakramentomának eszközévé lett, az lesz
eszközévé annak a kegyelemnek, amely Tőle
ered minden időben.«
Láthatjuk, hogy ezen processzusból semmi
féle kegyelem nincs kivéve, hanem minden egyes
rész Mária által jut hozzánk, aki mint minden
kegyelemnek közvetítője működik.
»Hivatkozva a Mi Urunkra, Aki nekünk
»ilyen közbenjár ónőt« adott, Leó pápa Jucunda
semper kezdetű enciklikájában megerősíti szienai szent Bernát gyönyörű szavait, amelyekkel
leírja az isteni kegyelemnek hármas rendjét, a
mely: A legtökéletesebb sorrendben adatik Isten
től Krisztusnak, Krisztustól a Szűznek, a Szűztől
nekünk.«
A szelíd és alázatos Szűz ilyenformán gnosztikus demiurgosza lesz a kegyelemnek.
De megtaláljuk az indokolást is. Az inspirá
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ció következő hordozója, X. Piusz, azt tanítja:
»Mária és Krisztus között a szenvedésnek és
akaratnak közössége áltak Mária kiérdemelte,
hogy méltó helyreállítója (reparatrix) legyen egy
elveszett világinak és ezáltal mindazon javaknak
osztcgatója (universorum munerum dispensat
rix), amelyeket Jézus szerzett meg nekünk véré
vel és halálával.«
A dogmagyártás folyamatában megtörtént
már a következő lépés is. XV. Benedek pápa
május 31-re külön misét és officiumot rendelt, a
Mi Asszonyunknak, mint minden kegyelem Köz
vetítőjének ünnepét. »Az antifónáöan, énekben
és imában ismételt gon do1at ugyanaz: Azok az
adományok, amelyeket a Megváltó számunkra
kiérdemelt, Mária, az Anya által osztogattatnak.«
A jezsuita páter tehát igy kiált fel: »ASzent
széknek az a tanítása, hogy Mária minden ke
gyelemnek közvetítője immár eléggé tisztázó
dott, hogy bármely alkalmas pillanatban az Egy
ház dogmájaként kinyilvánít!assék.«
Pál apostol pedig igy ir: »Egy az Isten, egy
a közbenjáró is Isten és emberek között, az em
ber Krisztus Jézus.« (1. Tim. 2, 5.)

Hz urvacsorai tan.
III.
Itt legfeljebb el lehet hinni az egyik vagy,
a másik magyarázatot, de emberi nézetről lévén
szó, hitem nem ál! biztos alapon! Ahol az Ur
világos kijelentése hiányzik, ott hitem a világi
emberi vélemények ingoványos talajára épit! Szi
lárd, megdönthetetlen alap nélkül e kérdés fe
lett a végtelenségig lehet vitatkozni a meggyő
zés sikerére való minden kilátás nélkül.
Kinek van igaza? Az Ur Jézus nem nyilatko
zott s honnan tudjam én, vagy bárki a világon,
gyarló, véges ember, kinek értelmi működése
szilárd határokhoz van kötve, honnan tudjam én,
véges lény a végtelen Isten titkait kifürkészni,
ugly, hogy azok mint megdönthetetlen Igazság
álljanák előttem? Meddő, céltalan emberi eről
ködés.
Miképen van jelen az. Ur? Céltalan, felesle
ges kérdés! Azt mondja az Ur: Egyétek, vegyé
tek! Ez az én testem! Nem világos, meggyőző
szavak ezek? »Ez az én testem!« — tovább nem
mehetsz, bárki vagy! Okoskodni lehet, fesze
getni lehet — de az emberi erőlködés marad is
teni erő és isteni sanctio nélkül. Pelyva és nem
üdv igazság! Az mondja az Ur Jézus: Én vagyok
amaz élőkenyér, amely a mennyből szállott alá.
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
örök élete van annak és én feltámasztom azt az
utolsó napon! (Ján. ev. 6, 54.) — Minek nekem
gyötrődnöm ama gondolattá1, miképen van je
len az Lír! — elég nekem, az ő szent kijelentése!
— Tehát, kinek van igaza? A laterani zsi
natnak? Luthernak? Zwmgünrk Kálvinnak
Melyiket tartsa lelkem igaznak, melyiket higy-
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jem és fogadjam el? Mert a Jézus tanításán
kívül — sajnos — emberi vélemények s emberi
tanítások is befolyást gyakorolnak az üdvös
ségre. Kinek van igaza? Sajnos, felfogás dolga!
Mindegyik nézet a személyes meggyőződés ere
jénél fogva az igazság jogává! lép fel, de meg
dönthetetlen módon igazo’ni a maga állításának
egyetlen helyes voltát egyik fél sem tudja — nem
is tudhatja a do'og természeténél fogva. E kér
dés megoldása túl van a mi emberi ismeretkö
rünkön. Azt pedig a jó Isten senkitől nem kí
vánja, hogy emberi tanításokat, a miket az Isten
leikétől megszentelt értelem a maga eszközeivel
igazolni nem tud, vagy amelyeket Istennek Igéje
kétségtelen módon nem igazol — a hit és az üd
vösség alapjául elfogadjam s vele lelkiismeretemet terheljem. Emberi tanítások, a mennyiben
kétséget kizárólag Istennek kijelentésével nem
egyeznek, vagy Istennek kijelentése által kétsé
get kizáró módon nem igazoltatnak: Az üdvös
ség alapját, vagy akár zsinórmértékét semmi ké
pen nem képezhetik. Ide kell sorolnunk az Úri
szent vacsoráról vallott valamennyi fölfogást. S
ebben a tanításban csakis a Jézus igéi, a szereztetési igék az örök és változhatatlan, de egy
szersmind az üdvösség elnyerésére elegendő
elem. Elég nekem, hogy a megszentelt kenyér
és bor az ö teste ( Ez az én testem« stb.) s hogy
ha az ő testét élvezem, vele egyesülök! (Ján. ev.
6.) Miképen? — Az nem tartozik rám! Ebben a
teljesen elhibázott kérdésben: miképen van je
len az Úri szent vacsorában az Ur Jézus Krisz
tus, a realitás hangsúlyozásában a legtovább
ment a róm. katli. egyház s a Krisztus valóságos
jelenlétét a végsó consequentiáig vitte. A laterani zsinat határozata szerint a megszentelt ke
nyér és bor elveszíti eredeti lényegét s lényegé
ben változik át a Krisztus testévé és vérévé az
igazi hússá és vérré. »Docetur, quod panis et
vinum, si consecrata seu benedicta fuerint in
sacro sancta Coena substantiam et essentiam
suam penitus amittant, et in substantiam corpo
ris et sanguinis Christi convertuntur. (Form.
Cone. II. Pars.) E tanítás annyira a tapasztalati
élet körébe vág, hogy helyessége a tapasztalati
tudás eszközeivel is megvizsgálható és ellen
őrizhető. Ám vizsgálja meg bárki a megszen
telt ostya és bor lényegét és arra a meggyőző
désre fog jutni, hogy az a consecratio után is
csak ostya és bor. nem pedig hús és vér. A jó
Isten pedig senkitől se kívánja, hogy merőben
téves, a ftTmészetes tudás által valótlannak mi
nősíthető dolgokat higyjen e1. Mert senkinek
sincs joga arra, hogy valótlan dolgok hirdetésé
vel mások lelkét terhelje. Az egyházak süppedékes talajra tévedtek, midőn olvan kérdést fesze
gettek. amihez nyúlni nem lehet és nem szabad,
de nem is szükséges, mert az Istenség hatáskö
rébe tartozik. Amit pedig az Isten leikétől meg
szentelt lelkem úgy lát mint gyarló emberi okos
kodást, mint ugyan hitbuzgó, istenfélő férfiak
egyéni véleményét, de nem mint örök isteni
igazságot: azt nem vagyok köteles elfogadni.
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Mert hit és vallás és az üdvösség dolgában min
den embert egyedül az örök isteni kijelentés
köti! A lényeg: a Krisztus kijelentése: »Ez az
én testem! Ez az én vérem!« Mihelyt ettől tá
voztam, eltávoztam az igazságtó!, mert eltávoz
tam a Krisztus kijelentésétől. Ezekhez a szavak
hoz se hozzá adni, se tőlük elorozni nem szabad,
mert megmásítjuk az Ur kijelentését és megha
misítjuk azok értelmét! — Üdvösségünk szem
pontjából nem az a lényeges tehát, hogy mi
képen van jelen az Ur a szent vacsoránál, ha
nem az, hogy jelen van, hogy vele egyesülök,
hogy nékem bűnbánó embernek bűneimet meg
bocsátja s az nékem elég!
Az Úri szent vacsora, mint Istennek ke
gyelmi eszköze bűneink bocsánatára és lelki üd
vösségünk munkálására, valamennyi kér. egyházfelekezet istentiszteletének köz.ponti cselek
ménye. Szentség, mely hivatva van arra, hogy
az Ur Jézus tanítványait és követőit testének és
vérének élvezése által az egész világon egyesítse.
Mert egy az Ur s annak az eg)’ Urnák testét és
vérét élvezzük mindannyian, aki mindnyájunk
váltságána szenvedett és halt meg. Valamennyien
hisszük és valljuk, hogy’ a megszentelt kenyér
ben és borban az ó testét és vérét élvezzük,
esszük és isszuk bűneink bocsánatára.
"Mfért van mégis szakadás ugyanannak az
egy testnek tagjai között? Miért versengés?
Miért gyűlölködés? Miért egymás elnyomása,
gunyolása és üldözése? Miér nem becsülik meg
egymást azok, akik ugyanezt az egy Megváltót
vaíják urukul? Miért nem munkálhatjuk, mint
annak az egy Urnák követői, annak az egy test
nek tagjai egyetértésben, egyesült erővel, Urunk
nak országát az igazságos, a szeretet, a béke
országát? Miért az ellenséges célkitűzés vala
mennyi kér. egyhá/feleke/etnél: a felekezeti ön
tudat mélyítése, holott a kér. öntudat ápolását
kellene sürgetnünk s a Jézus tanítása alapján s
igy munkálni a földön Istennek országát s a hí
vek lelki üdvét? Miért van küjpnbség emberek
előtt katholikus, r formátus, lutheránus, keresz
tyén és keresztény között, holott Isten felekezeti
különbségeket nem alakított és ilyeneket nem
ismer? Mindeme sajnálatos jelenségeknek egyik
fő előidézője és konzerva’ó oka a »miként?«
mely éket ver kér. és kér. közé, amely soha se
ápolta az emberek közötti békét inkább a gyűlö
letet. Nincs béke. nincs szeretet a földön, mert
a középkori scho'astikus fi'ozofia egy szőrszál
hasogató szerencsétlen kérdése átokképen üli
meg a lelkeket s kizár minden közeledést azok
között, akik együvé tartoznak! Igen, összetarto
zunk! A ki a Krisztust urának vallja, bármikép
neveztessek, a Krisztus egyházának, a kér. anyaszentegvháznak tagja. Római katholikust, refor
mátust, evangélikust ö^S'eköt egy közös szent
örökség: a Krisztus egyháza, egyesit egy szent
kötelesség: Isten országának munkálása! Vajha
ezt az igazságot mindnyájan átéreznénk s év
századok után letennénk mindazt, a mi közöt
tünk emberi okoskodás szüleménye, a mi ben-
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nünket elválaszt s visszatérnénk lelkünk pász1orához és Megtartójához az Ur Jézus Krisztus
hoz! Az volna a nagy ünnep e világon, ha pro
testáns és katholikus Urunk áldó jelenlétében a
béke jobbját nyújtanák egymásnak! A stockholmi
konferencia, vagy egyetemes kér. zsinat jó utón
halad — vajha sikerülne néki a kér. egyházak
között dogmatikai téren is a közeledést, majd az
áhított egységet létrehozni! Sikerülni is fog,
csak távozhassunk el mindezt tanításainkból, a
mi emberi nézet s ragaszkodjunk egyedül ahhoz,
aki tökéletesen kijelentette Istent és akaratát s
kiről igy szól a Mennyei Atya: Ez az én sze
relmes fiam — őt ha lgassátok!
Iklad, 1926. ápr. 17.
Mayer P á l
ev. lelkész.
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Kormányzói kitüntetés. A kormányzó dr.
Kovacsics Sándort, az Orsz. Közegészségügyi
Tanács tagját, Győrvármeg'ye tb. főorvosát, az
ujmálomsoki egyházközség felügyelőjét egész
ségügyi tanácsossá nevezte ki. A kinevezési ok
mányt lelkes ünnepségl keretében dr. Darányi
Kálmán főispán nyújtotta át a kitüntetettnek.
Kajpi Béla püspöknek a győri egyházmegye
gyülekezeteiben végzett körútja elejétől végig
bizonyságiát adta annak a szeretetnek, amellyel
a gyülekezetek, azoknak lelkészei, felügyelői, ta
nítói, elöljárói a fáradhatatlan és lángbuzgalmu
főpásztor iránt viseltetnek. A vármegye első állo*másán, Gyomorén, dr. Darányi Kálmán főispán
és dr. Némethy Ödön alispán üdvözölték! a püspö
köt, akinek látogatásai bizonyára áldásos nyo
mokat hagynak hátra a gyülekezetekben. Az
egyházlátogatások a győri egyházmegyében ősz
szel folytatódnak.
Zsinat. Az E. A. II. és III-ük részének átdol
gozására kiküldött a1bizottság május 31-től ju
nius 4-ig ülésezett Budapesten dr. Kéler Zoltán
elnöklése mellett. Dr. Pollner Ödön előadása
alapján elfogadja és megállapította a törvényja
vaslat szövegét, mely a nagybizottság elé kerül.
Felügyelőiktatás. Kapi Béla, a dunántúli
egyházkerület püspöke, a győri egyházmegye
gyülekezeteiben végzett egyház átogatása alkal
mával junius hó 4-én iktatta hivatalába dr. Szentiványi Gézát, a csikvándi egyházközség felügye
lőjét.
Lelkészválasztás. A laibachi evang. egy
házközségi május 30-án próbaszónoklatának meg
tartása után Lang János volt budapesti német
segédlekészt, Szlávik Mátyás professzor vejét
s jelenleg homcko i lelkésztestvérünket egyhan
gúlag lelkészének választotta. Lang lelkész az
ujverbászi zsinatnak is tagja vo't. Áldás és béke
kísérje uj állásában.
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Házasság. Szuchovszky Gyula budapesti
vallástanár junius 8-án tartotta esküvőjét dr.
Tinschmidt Ida tanárral a fasori evangélikus
templomban. Frigyükre Istennek áldását kérjük.
Meghívó. A Magyar Luther-Társ i<=ág i d e i
k ö z g y ű l é s é t 1926. évi junius hó 20-án, dél
előtt IO1/2 órakor Szegj e den, az evangélikus
templomban tartja, amely közgyűlésre a Társa
ság níindenrendü tagjait s az érdeklődőket tisz
telettel meghívjuk.
A közgyűlés főbb tárgyai: A titkár jelentése
és vele kapcsolatos intézkedések; a Lutherkönyvíár és Muzeum jelentése;munkaprogramm
pénzügyi javaslatok, számadás; esetleges indítvá
nyok. Kelt Budapesten és Szombathelyen, 1926.
május hó 22-én. Dr. P é k á r G y u l a vil. elnök.
K a p i B é l a püspök, egíyh. elnök.
Erkölcsi testületek, jogi személyek (egyházközségek, tantestületek, egyesületek stb.) a tár
saság tagjai közül választandó képviselőjük ne
vét jun. hó 10-ig a főtitkárnál jelentsék be. Meg
előző nap este a városház termében vallásos es
tély. Vasárnap a közgyűlés előtt istentisztelet.
Indulás Budapestről (nyugjati pálya-u.) 19-én dél
után 2 óra 20 p. Részletes programmot a jelent
kezőknek levélben küldünk s az egyházi lapok
ban is közzétesszük. A résztvenni szándékozók
az elszállásolás és vasúti kedvezmény véglett f.
évi junius hó 5-ig jelentkezzenek dr. Kovács
Sándor főtitkárnál (Budapest, V. kér., Hold-utca
29.), vagy a LutherJkönyvkereskedésben (VIII.
kér., Szentkirályi-utca 51/a). Költségekre 6000
koronát kérünk.
Dékánválasztás. A m. kir. Erzsébet tudo
mányegyetem Sopronban működő evangélikus
hittudományi karán, Stráner Vilmos eddigi dé
kán három egymásután következő, egy-egy évre
terjedő hivatali ciklusa az egyetemi szabályzat
értelmében letelvén, a f. hó 28 án tartott kari
ülés a jövő 1926—27. tanévre a fakultás dékán
jául egyhangúlag dr. Pröhle Károly egyet. ny.
r. tanár, eddigi prodékánt választotta meg. A
hivatal átadása a jövő tanév elején történik.
Prodékán az egyetemi szabályzat értelmében
Stráner Vilmos egyet. ny. r. tanár lesz. Ugyan
ezen alkalommal a kar az egyetem jövő tanévi
rector Magnificusának megválasztására a maga
kebeléből electorokul Stráner Vilmos, dr. Prőhle
Károly, dr. Deák János egyetemi ny. rendes és
dr. Kiss Jenő eglyet. ny. r en dk iv.^tanárokat
küldte ki. A rectorválasztás junius első hetében
történik Pécsett.
Felvétel a budapesti „Diákok Házá“-ba.
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet
ség diákotthonába, Budapest, VIL. Hársfa-utca
59/b. a felvételi kérvényeket az uj iskolai évre
julius hó 5-ig kell benyújtani. Egyházi tisztvi
selők gyermekei és tanári pályára készülő egye
temi hallgatók a felvételnél előnyben részesül
nek. Kérvény beadása előtt a folyamodni óhaj
tók kérjenek tájékoztatót az igazgatóságtól.
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O berlin. Oberlin János Frigyes halálának
centennáriurnát junius 6-án ünnepeltek az el
zászi Steinthalban. Oberlin lelkész több mint
hatvan esztendeig működött abban a hegyi fa
luban és csodálatra méltó tevékenysége a »gya
korlati keresztyénségnekx kiváló példája százegynéhány évvel azelőtt, mint a keresztyén szo
cializmus és a gyakorlati kereszt vénség kifeje
zéseket kitalálták. Oberlin igehirdető, lelkipász
tor, iskolamester, orvos, fiziognómus, freuológus,
botanikus, földműves, kertész, mérnök, utcsináló, hidépitó, ács, kerékgyártó, nyomdász, filo
zófus, könyvkötő, könyvelő és misztikus volt —
egy személyben. Valódi, bensőséges miszticiz
mussal olyan gyakorlatias érzék egyesült benne,
amely a mindennapi életnek minőin legapróbb
részletére kiterjedt. Leonardo da Vincitől elte
kintve aligha mutathat fel a történelem még
egy embert, akiben a szellem és anyag, a vallá
sosság és hétköznapiasság olyan csodálatos
kombinációban volt'meg. S jó lehet Oberlin tú
lontúl volt halmozva teendőkkel, mégis soha
sem felette e!, hogy neki mint az evangéliom
szolgájának fő fe'adata a lelkek gondozása. Szo
kása volt, hojjy nyájának minden egyes tagjáért
külön-külön imádkozott, és nagy kiterjedésű pa
ródiájának minden családját látogatta. Oberlinról legközelebb hosszabb cikkben szándékozunk
megemlékezni.
Tem plom avatás és hősök em léktáblájá
nak felavatása. Kapi Béla püspök egyházlátogatási körútja alkalmával junius hó 6-án adta át
rendeltetésének a fe'.péci gyülekezet renovált
templomát, amely egyike a Dunántúl legszebb
evangélikus templomainak. Ugyanakkor avatta
fel a világháborúban hősi halált halt gyüleke
zeti tagok emléktábláját, amelyen ötvenkét hősi
halott neve van megörökítve. Az emléktáblaava
táson megjelent a honvédség, a vitézi szék és
a csendőrség képviseletében egy tiszti küldött
ség, amely megkoszorúzta az emléktáblát.
Nagybörzsöny. A pünkösdi ünnepek alkal
mával a nagybörzsönyi evang. egyháznak ismét
egy külön ünnepe is volt, ha nem is oly díszes,
mint az iktatási ünnepély volt, de annál benső
ségesebb. Ekkor mutatta be ugyanis az egy
ház szeretett és nagyrabecsült lelkésze Péter
Henrik a hivek áldozatkészsége utján beszer
zett s neki ajándékozott uj Luther kabátot a
templomban híveinek. A Luther kabátot az Ecc
lesia r.-t. Budapest állította össze, természete
sen a legnagyobb tudással és Ízléssel. Kedves
meglepetés volt ez a mi szeretett lelkipászto
runknak, akinek legfőbb igyekezete az itt töltött
3 év alatt mindig az volt, hogy híveiben az egy
ház iránti hűséget, szeretetet ápolja és erősítse,
s hogy egyházépitő munkásságával rövid 3 év
alatt mennyit tudott elérni, mutatja a jelen eset.
Az aktiót a helybeli ev. nőegyesület indította
meg, élükön Szabó Istvánná, Kempf Oyörgyné,
Fleischer Jánosné és Trommer Andrásnéval. Az
ő érdemük, hogy dacára a jelenlegi szűkös vi
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szonyoknak, különösen Börzsönyt illetőleg (bor
termő vidék) a nemes aktió ilyen szépen sike
rült. Fogadják szives fáradozásukért ezen utón
is az egyházközség leghálásabb köszönetét.
Értesítés. Értesítjük a f. év január havá
ban e b. lap hasábjain általunk kibocsátott fel
hívásra jelentkezett kartársakat, hogy 50 éves
találkozónk napját a f. évi julius havának 7-re
tüztük ki. Ez a dátum szinte adódott, mivel erre
a napra van összeírna ugyancsak Sopronba az
Orsz. Evang. T a n í t ó e g y e s ü l e t köz
g y ű l é s e is, amikor néh. Kapi Gyula tanitóképzó-intézeti igazgató síremléke is felavatásra
kerül. A találkozás színhelye a tanítóképző-in
tézet auditóriuma; ideje d. e. 11 óra. A t a l á l 
k o z á s p r o g r a m m ja: 1. D. e. 9 órakor kö
zös istentisztelet. 2. Kivonu as a temetőbe Kapi
Gyula síremlékének leleplezésére. A síremlékre
koszorút helyezünk rövid beszéd kíséretében. 3.
A megjelentek üdvözlése. 4. Megemlékezés az
intézetről s a volt tanárokról. 5. Közös étke
zés. Szállást a tanítóképző-intézet igazgatósága
ád. A közös étkezés valószínűleg az alumneumhan lesz önköltségi áron. A mi aktusunknak a
közgyűlés keretébe való beillesztéséről K r u g
Lajos soproni igazgató kartársunk az Országos
Egyesület elnöke fog gondoskodni. Győr—Deb
recen, 1926. évi junius hó 1-én. H o r e c z k y
Bé l a , ny. ig. t. B e n e d e k V i n c e , ny. ig. t.
Külföldi tanulm ányutak. A Magyar Prot.
Diákszövetség ez évben is több tanulmányutat
rendez a külföldi országok nevezetességeinek
megszemlélésére. Az. első két tanulmányút julius
első hetében indu', melyek közül egy Parisba, a
másik pedig Olaszországba vezet. A párisi ut
programmja a következő: Indu'ás első hetében
(később meghatározandó napon), tartalma 15
nap. Ebből két nap esik az odautazásra, (Tirolon,
Svájcon keresztül), 10 nap a párisi tartózkodásra,
mely alatt Varseilles, Fontembleaui kirándulás,
a Louvre, Luxemburg, Cluny, Hugó Viktor,
Museé d’Arme, Rodin, Carnavalet, Trocadero
stb. múzeumok látogatása, Paris műemlékeinek,
templomainak, az Eiffel toronynak, a Bois de
Boulognenak, a Pere Lachaise. a Crematoire te
metőnek, a Pantheonnak, a Sorbónnenak, a
Nagy Operának, a nagy áruházaknak megszemlélese van programmon. Egy nap a visszauta
zásra Bécsig, egy nap Becs nevezetességeinek
(Burg, Schönbrunn) megszemlélésére az utolsó
nap a Becs—Budapesti hajóútra. Részvételi dij
2.850.000 korona vonatköltséggel, párisi és
bécsi ellátással (lakás, napi 3x étkezés), múzeumi
és kirándulási dijakkal együtt. Utazás alatt élel
mezésről mindenki maga gondoskodik. Másik
szintén julius elején induló ut Olaszországi 15
napos tanulmányút lesz, mely Budapest, Trieszt
Velence (2 nap), Firenze (2 nap), Róma (5 nap),
Nápoly (2 nap), Ancona, Fiume (1 —1 nap). Bu
dapest útiránnyal van tervbevéve a felsorolt vá
rosok összes nevezetességeinek megszemlélésé
vel. Részvételi dija: 3.250.000 korona. A tanul-
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many utakon nem diákok is részt vehetnek. (Je
lentkezni lehet a Magyar Protestáns Diákszövet
ség! helyiségében naponta 6—7-ig. Jelentkezés
kor a dij egyharmada fizetendő. Jelentkezési ha
táridő: Junius 15. Részletes felvilágosítás a hi
vatalos órák alatt nyerhető.) Ezenkívül mégi
több tanulmányút megrendezése van folyamat
ban, melynek megrendezése a jelentkezők szá
mától függ.
Pályázat. A Bethlen Gábor Szövetségi iro
dalmi szakosztálya ezennel pályázatot hirdet a
következő tétel kidolgozására: B e t h l e n Gá 
bor fejedelem nemzetiségi politi
ká j a. A pályaműben 1. le kell Írni Erdély nem
zetiségi viszonyait Bethlen Gábor fejedelemsége
idején; 2. ismertetni kell a fejedelemnek a nem
zetiségekkel szemben követett politikáját. A pá
lyaműnek 3—4 iv terjedelmű eredeti, tudomá
nyos kutatáson alapuló, önálló munkának kell
lenni. A pályamű jutalma Szabó Sándor dr. bu
dapesti ügyvéd, nemzetgyűlési képviselő ur, a
Bethlen Gábor Szövetség! társelnökének adomá
nyából 100 (egyszáz) aranykorona, mely egy ősz
szegben aranyban fizettetik ki. A pályázat határ
ideje 1926. december 1. A pályaművek idegien
kézírással vagy géppel írva, jelige alatt a jel
igés levéllel együtt a következő címre külden
dők: Bethlen Gábor Szövetség: Irodalmi Szak
osztálya, Budapest, VII.; Wesselényi-utca 52. sz.
A pályadíjnyertes mű kiadásának joglát a Szövet
ségi fenntartja magának. A pályázaton csakis
protestáns vallásuak vehetnek részt. Budapest,
1926. május hó 6-án. Dr. V á n y i F e r e n c , a
Bethlen Gábor Szövetség; Irodalmi Szakosztályá
nak elnöke.
Dobsina 600 éves jubileuma. E felsővidéki
bányaváros fennállásának 600 éves fordulóját
megcsonkított hazánkban is: Rudabánya-telepen,
Gvadányi szülőhelyén, megünnepelték junius 2.
és 3. napján. E lélekemélő ünnepély főbb sze^
replői voltak Görriöry Árpád Borsőd-Gömör vár
megye testnevelési felügyelője, dr. Szlávik Má
tyás és Lux Gyula tanár, valamint a helyi sze
replőkön kívül Nemes Karoly hegyaljai espe
res, Poputh V. dobsinai esperes és Ligeti Ede
sajókazai lelkész. Az ünnepély külső fényének
emelésében és külső lefolyásában a bányászok,
leventék és tűzoltók szereplésén túl a Borsodi
Bányatársulatnak is nagy része volt. Elemi is
kolája belső és külső állapotában elsőrangúnak
mondható.
A francia protestáns kiilmissziói mun
kát komoly nehézségek elé állította a frank ér
tékcsökkenése. A Société des Missions Evangeliques de Paris március 31-én 890.000 frank de
ficitet jelez, jóllehet a Társaság bevétele 450
ezer frankkal több, mint az előző évben. A La
Semaine Religieuse szerint abban az esetben, ha
junius 30. előtt 700.000 frankot nem kaphatnak,
a misszionáriusok nyári küldetése elhalasztódik,
vagy teljesen elmarad.
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D r. Stiegler Ernő, a south bethlehemi ma
gyar evang, gyülekezet lelkésze az Allentown
Conference előtt előadást tartod. Előadásáról a
National Lutheran Church lapja nagy elismerés
sel emlékezik meg. Stiegler dr. ismertette a ma
gyarságot, amelyből nagy gyülekezete összete
vődik, és meggyőzte hallgatóságát arról, hogy
a bevándorolt magyarság sok tekintetben példa
képül szolgálhat a bennszülött amerikaiaknak.
Gyülekezetében ötszáz családnak saját háza van,
ami bizonyítja azoknak szorgalmát és takarékos
ságát. Családi életük '’erkölcsi és vallási tekin
tetben felette áll sok amerikai család életének.
Mint ipari munkások a légimqgb izhat óbbak közé
tartoznak, kivéve, ahol agitátorok és kommunis
ták befolyása alá kerülnek, de ez utóbbiak jóré
sze benszülött amerikai. A magyarság gyorsan
amerikaiasodik. Amerikához való hűség|ét kimu
tatta, midőn a világháborúban fiait a harcme
zőkre küldte, ahol saját vérrokonait öldökölték.
A magyarok, mint amerikai polgárok, mindig
teljesitik kötelességeiket. A magyar gyermekek
az amerikai iskolákban kitűnnek tehetségükkel,
nagyobb tiszteletet tanúsítanak az idősebbek
iránt, mint az amerikaiak, s meglátszik rajtuk a
szülői fegyelmezés eredménye. A south bethle
hemi gyülekezet a lelkész mellett még egy ta
nítót is tart, aki az iskolás gyermekeket naponta
egy órán át tanítja a vallási tárgyakra, s ezzel az
amerikai gyülekezeteket megelőzte. Köszönet il
leti meg néhai Stiegler Gusztáv soproni lelkész
fiát, hogy ezzel az előadásával is felkeltette az
amerikaiak érdeklődését a magyarok iránt, s ez
zel jó szolgálatot tett hazai egyházunknak s egy
úttal az egész magyarságnak.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Hirdetés.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi
leánynevelő intézetébe-—mely gyönyörű park
kal körülvett régli kastélyban van elhelyezve —
a felvételért julius 1-ig; lehet folyamodni. Az in
tézet bennlakással kapcsolatos négy osztályú
polg. leányiskola, 1 évfolyamú háztartási ésjgazdasági irányú továbbképző tanfolyammal. E tan
folyamon az általános továbbművelés mellett,
gyakorlatot szereznek a növendékek a főzés-,
varrás, baromfigondozásban és a kertészetben,
az intézet 3 holdas kertjében. Tartásdij ev. vallásuaknak jelenleg havi 700.000 K. Bővebb felvi
lágosítást nyújt az Igazgatóság.
3 -1

Evangélikus vallásai, 10 éves, diplomás
óvónő nevelőnőnek vagly házikisasszonynak
ajánlkozik. Szives ajánlatokat e lap kiadóhivatatalába kér.
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Gond.

Istent a világnak a gondok hordozásában tanú
sított kevélysége távolítja el a világtól. A világ
„Minden gondotokat ő reá vessétek.“ maga akarja megkeresni ruházatát, táplálékát;
1 Péter. 5. 7.
maga akar gondoskodni békéjéről. Rengeteg
Az apostol az előző két versben az aláza terhet munkát vállal magára; verejtékezik, töp
tosságot ajánlotta az olvasónak, s az alázatos reng, tervez. Gátakat emel, tetőket rak. menheságról tér át a gondokra. Finom lélektani ösz- lyeket épit, búvóhelyeket kutat. Megrakja ma
szefijggés van a kettő között. Ha őszintén alá gát gondokkal, hogy biztosíthassa magát a gond
zatosak volnánk, kevesebb lenne a gondunk; ha ellen. És kevély ön bizakodásának minden műve
gondunkat Istenre vetnénk, mégi/lelnénk az alá ott hordja magán a gonddal leplezett félelemnek
zatosság édességét A gond az. emberi lélek ke bélyegét. A kevély világot állandó remegésben
vélységéből születik, s csak az alázatosság tudja tartja a holnapi napról való aggságoskodás.
azt Istenre vetni. Az embernek a kevélység súgja
Isten az alázatosoknak ád kegyelmet. Az
a fülébe, hogy’ vegye teljesen kezébe sorsának alázatosoknak, akik bebizonyítják alázatosságu
vezetését, intézze maga a saját életét. A kevély kat azzal is, hogy minden gondjukat Istenre
ség utalja az embert a saját eszéhez, mint leg- vetik. Akik nem fütik önérzetüket és nem emelik
icüóbb fórumhoz, a rr;kor arról van szó, hogy öntudatukat azzal, hogy akár csak a legkisebb
a lehető legjobban berendezkedjék e világban gondjuk elintézésé: is t g ^ J ü l m. g kb.m vlüaJ
és minél több oldalról biztosítsa be magát a nák, hanem minden gondjukat teljes egészében
csapások, csalódások, veszteségek ellen.
Istenhez utalják. Alázatosságukban azt is örö
»Isten a kevélyeknek ellene áll.« így tanít az mest elviselik, hogy könnyelműeknek, egyapostol. Azoknak a kevélyeknek, akik elbizako ügyüeknek, gyámoltalanoknak nevezi és bélyegzi
dottságukban egymagáikban veszik fel az élet- őket a gondokkal Laokoon módjára tusázó világ.
harcot és nem szívlelik meg az Üdvözítő sza Igen, mert tudják, hogy az az Isten, akire ők
vait: »Vegyétek magatokra az én igámat,« és gondjukat vetik, bölcsen, hatalommal és szere
nem hiszik el, hogy’ Nála nélkül semmit sem cse tettel gondoskodik róluk. »Néki gondja van Teá
lekedhetnek. A kevélyek tüntetnek gondjaikkal. tok.«
Mennyire megnövekedtek a világ gondjai!
Szeretnék a világ előtt úgy feltüntetni önmagu
Az
úgynevezett
civilizációval, a kultúrával együtt
kat, mintha az egész világnak minden gondjáthaját hordoznák vállukon. A gondokkal való küz nőttek és szaporodtak a gondok. A világ akárdelemben akarják megmutatni erejüket, ügyessé hova fordítja tekintetét, mindenünnen jjondok
güket, leleményességüket, türelmüket, kitartá sápadt orcája mered felé. Miért? Mert a »hala
sukat, jel lem szilárdságú kát. Dehogy mondaná dással« lépést tartott az emberi kevélység tará
nak le gondjaikról! Isten helyett a gondot kere jának növekedése és Isten a kevéjyeknek ellene
sik. Luxust űznek a gondokkal való vívódással. áll. Emelkedésünket az életben, elhaladásunkat
Nem ezekhez az akrobatákhoz, ezekhez az pályánkon azzal szeretjük mérni, hogy mennyi
önteltékhez, hanem az alázatosokhoz szól Péter vel vettünk több gondot a nyakunkba, mennyi
apostol: »Minden gondotokat ö reá vessétek.« vel nagyobb felelősséget a vállunkra. Pedig:
Azokhoz fordul, akik Jézustól megtanulták, hogy »Ime az Istennek ama báránya, aki elveszi a vi
ö szelíd és alázatos. És akik az alázatosság álla lág bűneit!«
Előmenetelünket, fejlődésünket abban kell
potában megtanulták, hogy akiknek Istene van,
keresnünk
és megtalálnunk, hogy hovatovább
mindene van. Hogy egy a szükséges dolog. A
mind
jobban
eljutunk a tökéletes alázatosságra,
világot a világi gondok távolitják el Istentől.
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194._____ _________ e v a n g é l ik u s o k l a p ja
amelyben minden gondunkat, kicsinyeket és na
gyokat könyörgéssel és hálaadással tárjuk fel Is
ten előtt és vetjük ő reá, aki gpmdot visel rólunk.
»Ha olyanok nem lesztek, mint a kis gyer
mekék . . .«

Levél a szerkesztőhöz.
Nagy tiszteletű Uram!
Az Ev. Lapja legutóbbi számában egyik cikk
végién a szerző azt a kérdést intézi dr. Deák Já
nos professzor úrhoz, mi az oka annak, hogy az
evangélikusok nem tudnak olyan eredményeket
elérni, mint az üdv hadseregének a tagjai?
Hogy dr. Deák professzor mit teleit a kér
désre, majd meglátjuk. De engedje meg Nagytiszteletű uram, hogy én is felelni próbáljak a
kérdésre. A feleletet u. a. lap Hírek rovatában
foglalt rövid tudósítás váltotta ki telkemből,
mely tudósítás úgy szól, hogy a bányai egyház
kor. által kiadott »Jöjjetek én hozzám« cimü lap
bejelentette pünkösdi számában, hogy legköze
lebb októberban fogj megjelenni. így közli azt
Nagytiszteletüséged minden kommentár nélkül.
Engem azonban elmélkedésre késztetett ez a hir.
S részemről megtaláltam a feleletet a fenti
»miért«-re.
Azért, mert mi nem szervezett »hadsereg«
vagyunk, hanem egységes irányítás nélkül bo
lyongó jámbor nyáj. Nekünk csendes áknodo*
zásra hajtó tilinkót fújnak, nem pedig harcra
riasztó trombitát. »Pedig ha a kürt bizonytalan
zengést teszen, kicsoda készül a harcra?!
Nekünk nincs egységes vezérkarunk, négy
féléi dirigálnak vagy nem dirigálnak bennünket.
Megy mindenki a maga utján, csinálja azt, a mi
jól esik, használja azt a lobogót, amely a kezeügyébe esik. így vagyunk az úgy nevezett evan
gélikus sajtó üggyel is. Mint gyerekkorunkban
tettük, — most is csinálnak mindenféle papiros
ból kis sajkákat, kibocsátják az élet háborgjós vi
zére, zászlót tűznek rá ezzel a felirattal: Eváng.
sajtó!----S egy kis szellő félrelibbenti a gyönge
bordákat s a viz eláztatja a hajófeneket s az
egész kis ügyből csak a zászló felirat marad
meg s mered ki a sárból. Megmosolyogják az
arra járók. Evangélikus sajtó ...
Üti figura docet. — Tizenhét év óta van
nekünk egy derék néplapunk, mely a Dunántúl
ról kiindulva lassanként elterjedt az egész or
szágiban, megbecsülhetetlen szolgálatot téve az
ev. öntudat ébren tartására a szórványok gondo
zására. Ha egy kissé melléje állottak volna a
többi egyházkerületek és egyházfők — és az or
szág tollforgató evangélikusai — olcsó, tartal
mas, hiterősitő lap kopogtathatott volna be
százezer példányban minden héten az evangéli
kus házakba. De hát mi történt? A bányakerület
nek is kell egy néplap, hamár a Dunántúlnak
van — ezt a határozatot hozta az egyházker. köz

gyűlés. Ingyen indult. Majd tízezer koronáért ad
ták. A neve szép biblikus: Jöjjetek én hozzám ! —
de én hozzám az én falusi paróchiámba már
nem igen jutott el, vagy gyűrötten, összerongyolődva, olyan silány papirosra nyomták. Nagy
kép a címlapon, nagy kép a belső oldalon, öreg
betűk, ritka szedés, hirdetések... s a tartalmát
egy szuszra elolvastam s tovább éheztem és
szomjuhoztam az igjazságot. A kis lap csak pün
kösdig birta az iramot, egyelőre lihegve félre
állt. — Nyugodjék békével! — De ez a kis la
pocska mégis nyomot hagy maga után. Egy
csomó evangélikus újság nélkül való házat.
Azokat az újságolvasókat, akik miatta lemondtak
a Harangiszó előfizetéséről akik mostanában
egész bizonyosan nem fizetnek elő evangélikus
újságra. — Aggódom, hogy az Önök lapja,
a másfél év óta Dunántulol szerkesztett és
kiadott Evangélikusok Lapja is megérezte ezt
a sajtóvizi kis kirándulást!*)
Hát Nagy tiszteletű Szerkesztő Uram, igy lá
tom én a fenti m i é r t-nek az ügyét s tisztelettel
kérdem: lehet ez, szabad ez?
Akiket illet, elmélkedhetnek róla pünkösd
től októberig. De majd ha újra összeülnek sajtó
konferenciára s miegymásra, hivják meg oda az
Urat, s kérdezzék meg tőle: Mester, mit csele
kedjünk?!
Attól tartok, ezután a cim nem az lesz: Jöj
jetek én hozzám, — hanem egészen más. Hogy
mi, az is megvagyon írva.
1926. junius.
T estvéri üdvözlettel
Egy öreg falusi pap.

Üzenetek Oberlin életéből.
Halálának száz éves forduláján.
1826—1926.
jun. 2.
Mikor fogjuk mi már megbecsülni az üze
neteket, melyeket egy ember-életbe Isten belérejtett? Ünnepeljük a nagy embereket, de megmerjük-e szólaltatni őket? Annyiszor kell ma
napság! is átszenvedni a jajt, melynek az g kez
dete: építitek a próféták sírjait és ékesitgletitek az igazak síremlékeit«, — a folytatása pedig
az, hogy elzárjátok a belőlük kitörni akaró,
drágán megszült bizonyság tételek s tanulságok
útját.
Ez a kis megemlékezés Oberlin halálának
száz éves fordulóján, nem akar sirékesités, ha
nem termékenyitő üzenetleolvasás lenni.
1. Kik hatottak reá? Aki életrajzokat tanul
mányoz, e kérdés elé néz mindenekelőtt nagy
*) A k i a d ó m e g j e g y z é s e : A cikkíró helye
sen aggódik! Sokan visszaküldték lapunkat azzal,
hogy két lapra nem fizetnek elő s növelték a 60 milliós
hátralékot.
■
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várakozásokkal. Isten Országa embereinél külö
nösképen. Az tűnik ki itt is, hogy nincs autogenezis, csak biogenezis. Élet életből származik.
Lorenz Zsigmondnak, egy strassburgi prédiká
tornak, templomába vezette el őt egyszer
az édesanyja s ettől kezdve rendes hallgatója
lett e lelkész igehirdetéseinek. Apja a hires
Stürm-féle gimnáziumnak volt az igazgatója, ahol
az akaraterő nevelésének hangoztatása mellett
a racionalizmus, az emberi erükből való élés
szelleme uralkodott. Mit jelentett már most az,
hogy az ifjú Oberlint nem elégítette ki ez, s nem
tudták megragadni őt a racionalizmus város
szerte ünnepelt szónokai sem! Mit jelentett a/,
hogy a Steinhal későbbi »Atyját«, a falu kul
túrájának századokra szóló úttörőjét, az egye
temes belmisszió egyik legnagyobb alakját; azt,
akinek nevére emlékeztetnek a vi'ág összes gyer
mekóvói, — azok is, amelyek vannak, azok is,
amelyek még meg sem épü.tek, azt akinek nevét
Berlin mellett az Oberlin-ház, Amerikában az
Oberlin-főiskola hirdeti, — igen. mit jelent az,
hogy ezt az Oberlint az első rangú strassburgi
igchirdetók s a világ minden nagy sze.lerne he
lyett egy Lorenz Zsigmond ragadott meg, az
akit sokan megvetettek, mert pietista volt, mert
Spener és Francke szellemében hirdette az igét.
Vajha megértenénk, hogy mit jelent ez, és en
gednénk az Isten Országa történetének bizony
ságtétele előtt!
Oberlin ifjúkora arra az időre esik, mikor
Zinzendorf j>róf áldott munkája mind távolabb
tájakon érezteti határát s Strassburgban is van
már a herrnhutiaknak egv kis testvérközössége.
Obcrlinnek ide is be kell kerülnie. Egyes hivő
személyeken kivül, ez a kis komoly közösség
is nagyban formálhatta. »Ime, a lelki hatások
csodálatos menete és irányítása!« Igv kiált fel
e helyen Oberlin egyik magyar életrajzírója.
Valóban csodálatos. De az Ur igy vezet. S aki
ket nagy dolgokra akar felhasználni, azokat öszszeköttetésbe hozza hivő személyiségekkel, akik
e világ szerint lehetnek jelentéktelen egyének —
s beviszi őket olyanok közé, »akik nem vitatkoz
nak az isteni kijelentés felett, hanem igyekeznek
aszerint élni és munkálkodni.«
2. Húsz éves korában valami olyat tett, ami
sok evangéliumi gondolkozást! embernek viszszatetszó. Fogadalmat, írásban; melyet aztán tiz.
évenként megújított. ‘Egyik naivnak, másik ka
tolikusnak, harmadik féilcngős iziinek mondja
ezt. De nézzünk csak bele az írásba s engedjük,
hogy szólhasson hozzánk egy-egy részlete:
»hallgasd meg Uram, az én beszédemet és írd
be könyvedbe, hogy- én a Tied vagyok; megta
gadok minden más urat, kit eddig szolgáltam:
a világ örömeit, a test vágyait. Isten lesz az én
mindenem. Neked szentelem mindazt, amim van:
lelkem erőit, testem tagjait, időmet, vagyonomat.
Segíts Atyám, hogy mindent a Te dicsőségedre
cselekedjem és parancsolatodra használjak fel.
Az legyen a vágyam, hogy a Tied maradjak és
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másokat Hozzád vezéreljek; adj bátorságot és
erőt, hogy bátran tegyek valiást Terólad. Add,
hogy ne csak én szenteljem magamat szolgála
todra, hanem másokat is rábírjak erre. A Krisz
tus vére által tisztíts és erősits Uram!«
Mi ez? Imádság? Igen, ha imádság az, ami
a Lukács 15. 17-tól olvasható a tékozló fiú ajkán-.
Mi volt ez? Obcrlinnek a legtitkosabb, legelrejtettebb,
de leghatározottabb állásfoglalása.
Életátadása, szövetség re lépése Istennel, melyet
kénytelen volt valamikép kifejezésre juttatni, s
melyet aztán folyton szeme előtt óhajtott tartani.
Nem pótolhatta ezt semmi nyilvános és templomi
szertartás közt lefolyó hitvallástétel. Áldás dús
életének ez volt a központi titka, valami, amire
legtöbbször gondolt s ami válságos órákban fé
lelmes, szentséges erejével állt eléje s hatott
döntöleg. S Oberlin itt üzen. Üzen és beszél ar
ról, hogy mindenkinek, aki szolgálatot vállal az
Ur egyházában, át kell mennie a titkos ordinánáción Vajha lennének most is sokan, akik min
den kevélységet félretevő szívvel közvetlen ki
törő szavakkal ajánlják fel életüket Istennek. Oly
sokan csodálják Oberlint. Sóvárognak a nagy
sága után. De bemennek-e úgy, mint ö, a titkos
kamrába.«
3.
Kevesekre várt a nehézségeknek nagyobb
áradata, mint Oberlinre. Van neki tehát bőven
üzenni valója azok számára, akiknek gyülekezete
csupa »nehézségekéből áll. Városi fiú volt. Köny
vek közt ringatták bölcsőjét s kiképzésében is
nagy helye volt a tudományoknak. És kimegy
a városból faluba, az. akkori fogalmak szerint
nagyszerű kultúrából egy* zordon tájra.-ftol az
éghajlattól és a három nyelvű nép tudatlanságá
tól, a terméketlen talajtól s az emberek topron
gyos koldus voltától kezdve egészen addig, hogy
nvolc falura terjedő gyülekezetei kel! gondoz
nia, a nehézségek összes tonnája teivonult el
lene. Előtte minden lelkész csak átmenetnek te
kintette az állást, honnét a sanyarú jövedelem
miatt az ember kénytelen megszökni. S ó nem
csak kibirta ott 1767-től 1826-ig. egy ben 59 esz
tendőn keresztül, hanem szinte elvarázsolt min
dent s anyagi, szellemi és lelki téren megismét
lődött rajta Ábrahám áldása.
A nehézségek nem maradtak el akkor sem,
amikor Steinthal kéjpe a régihez képest paradi
csommá változott. Jött 1789. s vele a francia
forradalom rémes korszaka a nvomáhan zajló
háborúkkal. Aki nehézségekről panaszkodik s
azok alatt megbénítva érzi magát, annak Ober
lin üzen. Ez volt a jelszava: »Riens sans Dieu,
tout an Sauveur!« Semmit se Isten nélkül, min
dent a Megváltóért! Oberlin óta nincs joga sen
kinek »szerencsétlen« közül mennyekre, a falusi
nép tudatlanságára. a terméketlen talajra, a for
radalom és háborúk nyomán megtvá'tozott kor
szellemre hivatkozni és csüggedten nézni s men
tegetni magát, hogy: nem lehet, nem lehet.Ober
lin üzen. Lehet.
Bámulatos volt önmegtagadása akkor is, mi

196.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

kor meghívják lelkésznek Steinthaiba, épen sósvízbe áztatott kenyérből álló vacsoráját készí
tette. Egy rozzant »pátkányfészek« papiak, hova
ment, fizetése körülbelül havi 50 korona, ‘de azért
háromszorosan is ki tudja szolgáltatni a híveket,
akkor is, mikor mar egy híjával tiz gyermeknek
atyja. Oberlin üzen és keresi vamnák-e még, tu
dói annak, amit a 700 éves évfordulón Assisi is
hirdet, hogy van a szegénységnek bizonyos for
mája, amelytől előbbre vitetik Isten Országa.
Keresi, hogy vannak-e még, akik az Ur ügyéért
készek mindenről lemondani, csak egyről nem:
az önmegtagadásról.
4. Oberlin példát adott a belmissziónak egy
sokak által kétségibevont formájára: a falusi belmisszióra. Semmi kétségl, hogy a belmisszió, úgy
amint előállott, a nagyvárosi élet terméke. De
akik ma még a falusi belmisszió lehetőségét és
szükségét vitatják, azok gondolják meg, hogy az
európai belmisszió egyik legnagyobb alakja 8
falu lelkipásztora volt s amit ő magja is először
csak Strassburg városában látott, sohasem mon
dotta arra, hogy az a nagyvárosba való. Példát
adott aztán Oberlin arra is, hogy hogy lehet a
lelki s anyagi dolgokat egymással párhuzamosan
munkálni. Valóságos gazdasági lángelme, nagy
szerű szervező tehetség,, aki a burgonyaterme
léstől a takarékpénztárig, az újabb takarmány
fajtáktól a tüzifecskendőigj, a szövőszéktől a
gyermekóvóig, a talajtanulmányozástól a szabad
oktatásig, a hidépitéstől a népkönyvtárakig év
tizedekkel sőt századokkal megelőzte a kort. Mi
kor fog még mindenütt odafejlődni a testi és
lelki ríépgiondozás, ahova Steinthalban ezt Ober
lin juttatta!
De ami a legnagyobb volt nála, hogy nem
vált a szó köznapi értelmében kultur-apostollá.
Vannak nekünk nagy kulturhőseink, akiknek éle
tében nem volt fontos a személyes hitélet. Ober
lin Jézust látja mindenütt. Neki magának is a
Megváltó a fontos, mások életében is Öt akarja
fontossá tenni. A végcél nem az, hogy a termé
ketlen föld meg legyen hódítva a nép számára,
hanem, hogy a nép meglegyen hódítva annak a
számára, Akire nézve mindenek teremtettek, öh,
hogy üzen itt is Oberlin! Azoknak, kik csak gaz
dasági tevékenységgel akarják boldogítani a né
pet s a kulturális és szövetkezeti életbe élik bele
erejük legjavát. És azoknak is, kik csak a szellemi
részt nézik s megelégesznek azzal, hogy évrőlévre végig legyenek prédikálva a perikopák.
5. Futólagos szemlélet mel’ett is megragad
bennünket Oberlin sokoldalúsága. Valóban sok
oldalú életet kell élnie annak, aki az imádság
gyermekének mondta magát s volt érzéke ahhoz,
hogy a strassburgi nagytőkések kitelepedjenek
Steinthaiba megélhetési forrásokat nyitni á sze
gény lakosság számára, Sokoldalú életet kellett
élnie'annak, akinek volt ideje a nyolc falura ter
jedő gyülekezetről imalajstromot vezetni s hí
veit naponként a titkoskamfában névszerint is
Isten elé vinni, de meg a faluvégi hidépitésriél
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sajátkezüleg segédkezni. Értett áhhoz, bár sen
kitől sem tanulta, hogy kell hitelszövetkezetet
szervezni s ahhoz, hogy mint lehet a lelkeket
feddéssel is az ég felé ostorozni. Értett ahhoz,
hogy mint kell a sok gyermekkel túlterhelt csa
ládokat az otthon lábatlankodó gyerekektől mentesiteni s hogy az evangéliumot nem elég a tem
plomban, házankénti istentiszteletekben is kell
hirdetni.
Oberlin sokoldalúsága azonban szervezett
sokoldalúság volt. Ma is vannak nagyon sokol
dalú emberek. Értenek ehhez is, ahhoz is, de a
sokoldalúságuk nem egységes. Sokoldalúságuk
eglyik oldala egy négyoldalúnak indult hasáb
egyik oldala, a másik egy ferde gúla haránt met
szete, a harmadik egy konkáv tükör legerősebb
görbülete, a negyedik egy szabálytalan csonkakúp fedele. Sok sokoldalúság borzasztó nagy
luxus, nincs belőle haszon, nem válik szolgála
tivá. Oberlin sokoldalúsága a szolgálatból folyt.
Egy kristály rendszerbe jegecesedett s egy ez
a szükségszerint sokasuló sokoldalú, szabályos
gúlába tornyosult, miinjdenestől egy pont felé tör
vén, oda, hol Jézus áll. Életének Krisztocentrikus
egysége vajha sokaknak adna ma is indítást, kü
lönösen a fiatalabb generációban, hogy merje
nek egészen ráhelyezkedni minden sokoldalúsá
gukkal arra a fundamentumra, melyen kívül más
nem vettetett.
Mi azonban a legjkiemelendőbb Oberlin sok
oldalúságában? Az, hogy egészen bent élt eldu
gott gyülekezetében s mégis rész tudott venni az
Isten országa országokat átfogó mozgalmaiban.
Egészen lehajolt a szegény néphez, egészen
ben élt a Steinthal-i völgy hajlásvonalaiban s
még|is figyelmét nem kerüli el az 1804-ben alapí
tott Britt és külföldi bibliatársaság, felismeri en
nek nagy jelentőségét s a kontinens lelkészei
közül az elsők közt szegődik melléje. Mikor
pedig egy külmissziói intézet alapításáról van
szó, Lutherre emlékeztető módon egy kanál ki
vételével egész ezüst készletét felajánlja a kilencgyermekes steinthaJi lelkész. Milyen sokan van
nak, akiket ma úgy lefoglal a saját gyülekezetük
gondja, hogy semmi egyetemesebb missziói átte
kintéssel nem törődnek s igjy elvesztik azokat a
felséges látásokat, melyekkel Isten Országa mai
nagyvonalú jelölése gyülekezeti szolgálatokat
termékenyithetrré. Viszont az, hogy Oberlin
maga sohasem kelt utra s nem lett világjáró
vándor apostollá, szintén rejt magában finom
üzeneteket. Ez az igazi sokoldalúság'. Berítélni
egly gyülekezetben a szivünk minden szeretetéVel és mégis kontaktust találni azokkal a hatal
mas manifesztációkkal, melyeket Isten Lelke ma
a világ szántóföldjén s az egy közönséges ke
resztyén anyaszentegyhá z egész színterén felsé
ges erővel kiáraszt!
6.
Egy pont van még, amit nem szabad el
hallgatni. Aminek őszinte leolvasásához a leg
több alázatosság szükséges. Nem csoda, ha a bélmisszió első nagy úttörői közül némelyiknek is
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hiányai voltak. Hiszen mindent nem láthattak
tisztán. Nem láthattak annyira, mint a XIX. sz.
nagy belmissziói hősei. Oberlin atyjává lett egy
magas fokú lelki és gazdasági életet élő vidék
nek, de nem lett atyjává, úgy mint közvetlen
elődei, vagy utódai Isten Országában, az egy
házban valami nagy belmissziói telepnek, vagy
intézménynek. Az odaadásnak, a lázas tevékeny
ségnek, a mindenre kész szolgálatnak káprá/atos
pályáján nem látta meg kellő bibliai világítás
ban a világot. Ezért téveszthette meg a forra
dalom kora, ezért mosódott el az általa ve/etett
gyülekezeteknek missziói ereje. Az emlékező
szentséges félelemmel állapítja meg ezeket, de
aki tanulmány tárgyává teszi a rész’eteket, va
lóban kénytelen elcsodálkozni, hogyan, hogy
Francke és Zinzendorf, kiknek szelleme pedig
Oberlint érintette, aránylag nem több szervezőtehetséggel s kevesebb idő alatt tudtak plántálói lenni hatalmas intézményeknek s az ébredést
munkáló folyamatoknak. Oberlin pedig a világot
>csak( az óvódák megalapításával ajándékozta
meg. Pedig szinte szeretnénk, mondani, hogy
volt idő, amikor al»g néhány lépes választotta el
Oberlint attól, hogy a vasárnapi iskolánakj> le
gyen atyjává.
Sajátságos, hogy Oberlin egy hivó közös
séget vezető lelkészen s magán a hivő közös
ségen keresztül kapta életének Lgtensőbb áldá
sait. azt. amit élete legdrágább kincsének tartott
s amit a történelmi távlat is élete legtöbb tit
kaként konstatál s ő mégis munkájában erre
nem törekedett. A józan hivő közösség hiányának
kell betudnunk azt hogy’ neje halála után a svéd
misztikus Swedenborg irataival foglalkozott,
úgy, hogy már holmi spiritiszták is tarlózhatnak
Oberlin élete mezején, ha nem is jogosan, de
nem is egészen alaptalanul. Hadd vegyünk ki
ebből is egy üzenetet! Nyugodt lehetsz, akinek
nincsen másban dicsekedése, hanem a mi Urunk
Jézus keresztjében, aki á ’tal én megfeszittettem
a világnak s a világ is nekem, — aki minden
ben ahhoz a drága árhoz igazodik, melyről Lu
ther a második hitágazat magyarázjtában olyan
felségesen szól, amely is Krisztus vére, — annak
életén hiába tarlóznak spiritiszta és teozófus
szekták.
Oberlin jelentőségét azért ez nem szállítja
le. Sót — a küzdő egyház számira inkább csak
fokozza. Vajha adna az Ur nekünk magyar Oberlineket: az ö odaadásával s életének minden ta
nulságával! A róla való őszinte, mély megemlé
kezés hozzájárulhat ahhoz, hogy az Ur valóban
adhasson.
Gáncs Aladár.
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ÉRTESÍTÉS.
Mindazon hátralékosokat , akik Lapunk
múlt évi előfizetési dijával hátralékban vol
tak, újév táján külön levélben szólítottuk fel
tartozásaik kiegyenlítésére. — Nagyon sokan
nem fizettek, de a lapot továbbra is elfogad
ták. Azóta félévi hátralékukkal növekedett
tartozásuk. Külön levelezőlapon ismételten
kértük a hátralékok befizetését azzal, hogy
a nem fizetőknek a Lap küldését júliusban
beszüntetjük. Itt is kérjük. Hatvan milliós
hátralékkal nem tehet lapot fenntartani.
A kiadóhivatal.

Értesítés
I oyirí evangélikus Szeretelház leányinternátusáról.
A győri evangélikus egyházközség tudatá
ban az evangélikus nőnevelés fontosságának, in
te rnátust rendezett be azon vidéki tanuló lányok
számára, akik a helybeli iskolák valamelyikében
akarják folytatni tanulmányaikat vagy a kenyérkereső pályára készülnek. A leányinternátus la
kói a Szeretetház igazgatójának, két diakonissza
nővérnek felügyelete és gondos nevelése alatt
állanak. Hozzájuk bizalommal fordulhatnak min
den ügyükben. Szeretetházunkban az istenféle
lem és komoly munka által áthatott szellem ural
kodik. őszinte vallásosság, egymás szeretető,
tisztaság, szorgalom és rendszeretet által kell a
növendékeknek is beleilleszkedni abba a csalá
dias hangulatba, amely a serdülő leányoknak
idegenben olyan jóleső és szükséges, a szülőkre
pedig olyan megnyugtató.
A teljes ellátási dij havi 1 millió korona,
mely havonkint előre fizetendő az egyházközség
pénztárába. Beiratási díjul és szerek használa
táért 200.000 korona, esetleges zongora haszná
latért havi 1 aranvkorona fizetendő. Zongoratanitási dij csoportos tanulás mellett óránként 1
aranvkorona. — Betegség esetén az orvosnak
külön kell fizetni. — A gazdasági viszonyok sze
rint az igazgatóság az ellátási dijat felemelheti,
vagy leszállítja. A bennlakók rende kezesére áll
négy hálóterem, két nappa'i dolgozó szoba,
ebédlő, fürdő és mosdó szobák, zongoraterem,
játszótér és kert.
Az intemátus növendékei a következő isko
lákat látogathatják:
1. Evangélikus osztott e’emi iskola.
2. Állami po'gári leányiskola.
3. Állami leánygimnázium.
4. Tanitónőképző.
5. Négy évfolyamú felső kereskedelmi is
kola.
6. Női kézimunka tanfolyam, a polg. leány
iskolával kapcsolatban.
Mindezen iskolák nagy látogatottsága miatt
szükséges, hogy azon szülök, kik leányaikat ide
akarják adni, őket az illető iskola igazgatósági-
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nál m i n é l e l ő b b e l ő j e g y e z t e s s é k , illető
leg beírassák. Az iskolai felvételhez az iskolai
bizonyitvány, születési bizonyítvány és oltási hizonyitvány szükséges.
A Szeretetház internátusálba leendő felvétel
végett minél előbb, de legkésőbb julius 15-ig
kell jelentkezni. A felvételről augusztus 10-ig
értesítést küldünk.
A győri ev. Szeretetház igazgatósága.

V á la s z .
Az Evangélikusok Lapja junius 6-iki szá
mának a bányakerület »Jöjjetek én hozzám« cimü
szórványgondozó lapjával foglalkozó cikkét nem
hagyhatjuk válasz nélkül. Már csak azért sem,
m erta cikk olyan türelmetlen, szeretetlen hangot
üt meg1, amely nem lehet javára az evangélikus
sajtónak. A cikk maga egy hevenyészett Írás be
nyomását teszi. Érvelése — mint az alábbiakból
ki fog világiam — a tájékozatlanság kártyavára.
Szinte magától omlik össze az a vádja, hogy
a »Jöjjetek én hozzám« olvasóit valahogy be
csapta, mert teljes évfolyam helyett csak csonka
évfolyamot adott. Ezzel szemben az az igazság,
hogy lapunk megindulása előtt körlevél tájékoz
tatta a lelkészi és tanítói hivatalokat s viszont a
szószék és katedra a híveket, hogy olyan lapot
adunk népünk kezébe, mely a nyári dologidő
alatt szünetelni fog!- A szerkesztő tehát nem kénye-kedve szerint járt el, hanem egy előre meg
állapított programúihoz tartotta magát, midőn a
lap szünetelését bejelentette. De megdől a cikk
nek az a vádja is, mely szerint lapunk szünete
lése »pláne ismételten fordult« volna elő. Bocsá
nat, tévedés! A »Jöjjetek ón hozzám« mint ad
ventkor megindult lap most szünetel először!
A bevezetés után a cikkíró hirtelen kanyaro
dással a Harangszóhoz jut el, melynek érdeké-f
ben irta tulajdonképen — a mint magja is bevallja
— harcias cikkét, hangsúlyozottan kiemelve, mi
szerint nincs értelme, hogy akár az egyetemes
egyház, akár egy egyházkerület a Harangszó
mellé más néplapot állítson.
Erre válaszul csak ennyit: A bányakerület
nem azért indította meg szórványgondozó lap
ját, mintha eddigi sajtószerveink buzgó mun
kásságával szemben érzéketlen lett volna!, hanem
azért, mert meggyőződése szerint a szórványt
csak szórványlappal szolgálhatjuk igazán. Szór
ványlappal, melynek a diaszpóra-gondozás nem
mellék-, hanem főcélja, a mely kimondottan né
pies, illusztrált és mindenek felett o1csó. Ezzel
az elgondolással indult útjára a »Jöjjetek én
hozzám« mint az egyházkerület ajándéka. Első
számainak homlokán hiába keressük ezt a! szót:
»előfizetési díj.« A későbbiekre is csak azért
került, mert a m. kir. posta (furcsa, de igy van!)
nem expediái olyan lapot, melynek előfizetési
dija nincs feltüntetve. A »Jöjjetek én hozzám« te
hát nem kellemetlen konkurrensként jelent meg
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a porondon, hanem mint az irdatlan őserdő: a
szórvány gondozója. És felemelt fejjel mondhat
juk, hogy a »Jöjjetek én hozzám« rövid félév
alatt olyan városkapukat nyitott meg1, olyan fal
vakba jutott el, a hová még soha semmiféle ev.
lap eddig be nem tette a lábát.
Mig a hivatkozott cikk 'állításai nagyobb
részt tájékozatlanságon alapulnak, némely kité
tele mellett nem lehet fejcsóválás nélkül elmenni.
Nem veszített, hanem csak nyert volna értékében
a cikk, ha elmaradtak volna belőle az alábbi
bántó kifejezések: »baklövések«, »kötelességmu
lasztások«, »nem tett jó szolgálatot az evangé
likus névnek«. Sőt ezeknél is nagyobbat üt raj
tunk annak a megállapításával, (az ember szinte
nem mer a szemeinek hinni!, hogy lapunk »csor
bát ejtett az egész egyházon és minden evangéli
kus emberen«. Megütöttek. De mi nem akarunk
visszaütni, hanem bántalmazónktól a szenvedő
Krisztussal szomorúan csak azt kérkezzük: »Ha
gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonosz
ságról, ha pedig jól, miért versz engem?«
Dr. Varsányi Mátyás.

Felhívás
a gyűri evang. diakonisszaképzö intézetbe való belépésre.
Ha valamikor, úgy napjainkban különösen
fontos kötelessége egyházunknak, hogy a nehéz
életharcban veszélyeztetett tagjait fölkeresse,
szükségükben segítségükre legyen, a szeretetben munkás hittel gyakorolja az élő keresztyénséget s erősítse Isten országát. Fokozottabb
mértékben van tehát 'megfelelő munkásokra
szükség. Ilyenekül önként kinálikóznák a diako
nissza1 testvérek. Az az áldásos munka, melyet
ők a betegápolás, szegénygondozás^, gyermekneí vetés, s az evangelizálás körül kifejtenek, nagy
’ szolgálat a lelkészeknek, gyülekezeteknek s
egész anyaszentegyházunknak. Ma tulajdonké
pen minden nagyobb gyülekezetben kellene
lenni diakonisszának. Hogy ezt a célt valaho
gyan megközeiitsük, a győri ev. gyülekezet
nagy áldozatkészséggel s az időket megértő lé
lekkel elhatározta, hogy magyarhoni egyete
mes egyházunk számára Szeretetházában diakonisszaképző-intézetet állít fel. Istenben bízva vál
lalja a kezdeményezéssel járó nehézségeiket.
De, hogy az intézet sikeresen működhessék
s minél előbb bocsáthasson ki diakonisszákat, —
egyetemes egyházunk és buzgó híveink támoga
tására számit. Kériük mindenek előtt, foglalják
buzgó imádságukba közös szent ügyünket, hi
szen mindenek felett Isten megsegítő kegyel
mére szorulunk. Aztán támogassák adományaik
kal az intézetet! Tudjuk, hölgy a szeretet soha
el nem fogy! Végül, az arra hivatást érzők je
lentkezzenek az intézetbe való felvételre. A lel
kész urak hiviák fel a hívek' figyelmét erre a
munkára, küldjenek hozzánk munkásokat.
Tájékozásul megemlítjük, hogy csak olyan
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hajadonok és gyermektelen özvegyek vehetők
fel diakonisszáknak, akik 18. életévüket betöltöt
ték s negyven évnél nem idősebbek. A próba idő
alatt, mely 1—2 évig tart, a növendékeket az
intézet élelmezi díjtalanul, de ruházatukról ma
guk gondoskodnak. A ruházat egyszerű, sötét
szinti, egyszerű szabású legyen. A kalapot és
munkaköténvt Győrött utasítás szerint kell be
szerezni. Megkívántainak lehetőleg a követke
zők: 3 ruha, ezek között egy fekete, — b egy
szerű ing, — 12 pár harisnya, 12 zsebkendő, 3
hálókabát, 4 színes alsószoknya, néhány kötény
s egy ünnepi fekete kötény, esernyő, 2—3 pár
cipó, s az évszakoknak meglelek) egy -egy felöltő.
A.fölvételre v o n a tk o zó kér vényeket
j u 1i u s h ó 15-ig k e l l b e n y ú j t a n i a S z e r e t e t h á z i g a z g a t ó l e l k é s z é h e z . A bélyegtelen kérvényhez mellékelni kell: a) a folyamodó
magairta rövid életrajzát, b) keresztieveiét, c)
a szülők vagy a gyám beleegyező nyilatkozatát,
d) az utolsó iskolai bizonyítványt e) lelkészi bi
zonyítványt a folyamodó vallásos és erkölcsi éle
téről, f) orvosi bizonyítványt az illetőnek testi
épségéről és egészségéről. Az összes iratok egy
házi belkezelésre bélyegmentesek.
A jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a
diakonissza hivatás gyakran nehéz munkával jár,
kitartást és ép testi erőt igényel. De legfőbb tel
tétele az Isten iránti hálával eltelt s z í v , Krisztus
hoz s az emberekhez való őszinte, nagy szere
tet. Szükséges, hogy aki diakonisszává akar lenni,
annak egész egyéniségét áthassa az az evangé
liumi igazság: kegyelemből üdvözűlünk a Krisz
tusban való hit által. Csak úgy lehet az Urnák
alázatos, hűsége«, önmegtagadó, készséges szol
gálója, csak úgy vezethet másokat is a Krisztus
hoz. Ne indítsa az illetőt valami mellékes ok —
nehéz viszonyok, csalódás, bánat, elhagyottság,
— a diakonissza hivatásra, egyedül a Krisztus
ban tapasztalt kegyelemért érzett hála. Ez nagy
erőforrás s nagy boldogság lesz számára. Neki
kiváltképcn fel kell venni a Krisztus gyönyörű
séges és könnyű igáját, úgy járni az () nyomdo
kain! Neki szolgálónak — a diakonissza szó ezt
jelenti — kell lenni, önként, szabad akaratból.
Nem tesz apácaszerü fogadalmat. Visszatérhet
elaggott, beteg szüleihez, ha szükség van rá, —
magánvagyonával szabadon rendelkezik, férjhez
mehet. Munkáját természetesen díjtalanul végzi*
De ellátást, riíházatot,"betegség esetén gondozást
az intézettől kap s ha mindvégig hűséges marad,
aggkori ellátásban is részesül.
Aki úgy érzi, hogy ez a hivatás leikével ro
kon s be tudja tölteni egész életét, az jöjjön kö
zénk, szolgáljon velünk együtt az Urnák, szere
tett anyaszentegyházunknak, beteg, elhagyott
testvéreinknek s az Ur kicsinyeinek: az árvák
nak!
Intézetünk két diakonisszanővérr.ek s egy
lelkésznek vezetése alatt áll. Betegápolásra kór
házban készülnek elő a növendékeié, lakásuk a
Szeretetházban lesz.
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A jelentkezők a u g u s z t u s hó 15-ig kap
nak értesítést, hogy felvehetők voltak-e, vagy
nem. Közelebbi felvilágosítást szívesen ad Pál
mai Lajos, lelkész, Szeretetházi igazgató.

HÍREK.
A közelgő harmadik negyedév kez
detén az előfizetések megújítását kéri
a kiadóhivatal.
A tállyai egyház felügyelőjének k itü n te
tése. A tállyai egyház felügyelőjét szirmabessenyöi Szirmay László szőlőbirtokost a kormányzó
a köz terén kifejtett áldásos munkálkodásáért
kormány főtanácsosi címmel tüntette ki. Benne
egyházunk is nagy aktivitású vezéregyéniséget
ismer tisztelni. A/ áldozatos munkával kiérde
melt emberi kitüntetéshez járuljon az Ur áldása.
Egyházunk büszke lehet, heg)’ tagjai az élet más
terén is elől futnak és célt érnek. Egyházunk kül
döttségét Zémann Zoltán lelkész vezette s benső
örömmel biztosította a fiatalos energiájú fel
ügyelőt további hűséges szeretőiéről és ragasz
kodásáról.
Püspöki kérdőpontok a tiszai kerület
ben. Gedujy. Henrik tiszakerületi püspök a kerü
leti közgyűlés legfontosabb tárgyául egy olyan
összefoglaló jelentést tűzött ki, amely hű ké
pét tárja fel az egyházkerület népmozgalmi, belmisszioi, hitéleti, és erkölcsi állapotának. így
akarja keresztülvinni, hogy' a kerületi közgyű
lés ne csak száraz közigazgatási összejövetel le
gyen, hanem közelebb kapcsolódjék az igazi
egyházi élethez. E célból kérd< pontokat küldött
szét a gyülekezeteknek, amelyek nemcsak a nép
mozgalmi adatokat kutatják, hanem pl. azt is,
hogy hány vadházasság van, milyen belmissziói
egyesületek működnek, a rendes istentisztelete
ken kivül milyen összejövetelek vannak, hány
előfizetője van az egyházi lapoknak a gyüleke
zetben, hány utat tett a lelkész a szórványba,
hány lelkipasztori látogatást végzett, hány elő
adást tartott, mit tett a reverzálisok és a szektáriusok ellen, mi a megfigyelése az egyházfe
gyelem terén stb.
G yám intézeti hir. A győri egy ház megyei
Gyámintézeti bizottság junius 15-én tartotta ülé
sét. Mihály István elnök egy millió koronás ala
pítványt tett szórványgondozási célokra. Az öszszes bevétel 12 millió korona. A szabad rendel
kezésre álló összegből a győri diakonissza-inté
zetnek 1,500.000 K-t, a jgyőrszem erei, nagybarátfalui és győrsági gyülekezeteknek egyenként
600.000 K-t szavazott meg a bizottság.
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A »Fébé» konferenciája. A »Fébé« Evang.
Diakonissza Nőegylet junius 2, 3, 4. napjain tag
jai számára megjáldott konferenciát rendezett a
pilisklotildligeti diakonissza-anyaházbani, Béthelben. A konferencia négy főtémája a tavalyi kon
ferencia folytatásaképen: A keresztyén ember
1. alázatosság;a, 2. igazságai; 3. bölcsessége; 4.
szentsége voltak. A konferenciát szeretetvendégség vezete be s hálaadó összejövetel zárta be.
3-án délután számos vendég) jelenlétében evangelizáló ünnepély volt. Előadókként szerepeltek:
Pauer Irma főnöknő, Vargha Gyuliáné, Mohr
Henrik, dr. Molnár Gyula és Gáncs Aladár.
A Luther-Társaság közgyűlése, jun 19 és
20. napján lesz Szegjeden. A közgyűlés ez alka
lommal felújítja Szegedi Kis István magyar re
formátor emléjkét ünnepi előadással s a XVI. szá
zadi Magyarország lelkét tükröző énekei bemu
tatásával. Egyúttal lerója a kegyelet adóját II.
Rákóczi Ferenccel szemben, a kinek szobrára
koszorút helyez. A közgyűlésen az egész Város
és minden kultúrintézménye részt vesz, a mi
szép bizonysága a túlnyomóan kath. többségű
város emelkedett gondolkodásának. Az elnökség
szombaton, 19-én d. u. 2 óra 20 perckor indul
a budapesti nyugati pályaudvarról. Este Sora
kor kulturestély a városházán, vasárnap 9 órai
kor istentisztelet, fél 11 órakor Rákóczi-szobor
megkoszorúzása, utánna közgyűlés a városháza
termében. A jelentkezők elszállásolása biztosítva
van. A kedvezményes jegyek szétküldése május
14-től fogva. Az istentiszteleten és közgyűlésen
a lelkésztestvérek Luther-köntösben jelennek
megL
A Baidácsy-alapitvány jubileuma. Az el
múlt napokban tartotta rendes évi közgyűlését
a báró Baldácsy-féle alapitvány igazgatósága
Zsigmondy Jenő dr. főrendiházi tag elnöklete
alatt. Az ügyvivői jelentést dr. Benedek Zsolt
mutatta be. E szerint az alapitvány ezévi költ
ségelőirányzata kb. négy és fél milliárdra rúg.
Ez év őszén lesz egyébként ötven esztendeje an
nak, hogy báró Baldácsy Antal hétezer holdas
vagyonát a magyarországi protestáns egyhá
zakra hagyta. Ez évfordulót az igazgatóság októberban ünnepélyes közgyűléssel kívánja meg
ülni és dr. Patay Pál theol. tanárt bízta meg az
zal, hogy az alapi tó életrajzát és az alapitvány
történetét megírja.
A „Bethlen Gábor Ház“ sorsjegyeknek hú
zása a pénzügyminisztérium engedélye alapján
november 29-re halasztatott el. Az eddigi eladá
sok u. i. nem érték el azt a határt, amely mellett
a Bethlen Gábor Szövetség kitűzött céljainak
megfelelhetett volna. Az áldozatkész protestáns
társadalomhoz fordul azért a Szövetség; s reméli,
hathatós segítséggel megteremtheti a hajlékot
a szegénysorsu és árva ifjainlknak. Támogassá
tok azért — szeretett atyánkfiái — a Bethlen Gábor Szövetség ezen nemes akcióját.
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„Anyák napja.“ Amerikában junius 24-én
van az édesanyák napja. Millió és millió amerikai
ember küld ezen a napon üdvöziő lapot az édes
anyjának. Nem lehetne ezt a széj> szokást minálunk is bevezetni? A piliscsabai diakonisszák
nyomdája tudna készíteni megfelelő képeslapo
kat, amelyek sok gyermekeitől távolélő édes
anya szivének vinnének örömöt, boldogságot.
SZERKESZTŐI

ÜZENETEK.

Cs. G.-né, Gyömrő. Nem tudom, hogy le
velezőlapján mire tetszik célozni. Levelét nem
kaptam meg. Kérem szíveskedjék újból Írni. — .T
Gy. Kiskőrös- Magamat is rendkívül kellemetle
nül lepett meg. Most már nem lehet rajt segíteni,
lepett meg. Most már nem lehet rajt segíteni.
S zív . üdvözlet. — N. G. Bpest. A sorsjátéknak,
mint minden szerencsejátéknak lényege az, hogy
véletlenből jut valaki pénzhez, illetve a vélet
lenre bízzák, hogy kié legyen a pénz; ez nem
egyeztethető össze a társadalmi s ennélfogva a
valláserkölcsi igazsággal sem. A keresztyén
ethika kell, hogy elitéljen minden sorsjátékot,
tekintet nélkül arra, hogy milyen célt szolgál és
mekkora összegék szerepelnek. Maga az alapelv
ethikátlan. Hogy mégis úgy van, ahogyan van,
az elégi szomorú dolog.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Hirdetés.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi
leánynevelő intézetébe — mely gyönyörű park
kal körülvett régi kastélyban van elhelyezve —
a felvételért julius 1-igj lehet folyamodni. Az in
tézet bennlakással kapcsolatos négy osztályú
polg. leányiskola, 1 évfolyamú háztartási és gaz
dasági irányú továbbképző tanfolyammal. E tan
folyamon az általános továbbművelés mellett
gyakorlatot szereznek a növendékek a főzés-,
varrás, baromfigondozásban és a kertészetben;
az intézet 3 holdas kertjében. Tartásdij ev. vallásuaknak jelenleg havi 700.000 K. Bővebb felvi
lágosítást nyújt az Igazgatóság.
3-2
A kőszegi ev.leányközépiskola internátusáhan a jövő isk. évre bővítés folytán 30 teljes
fizető és 15 kedvezményes hely kerül betöltésre.
A teljes ellátás évi dija e z e r p e n g ő , kedvez
ményes helyeken ö t—k i 1e n c s zá z pengő. Pá
lyázati határidő junius 30. Bővebb tájékoztatást
az intézet igazgatósága ad.
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A rothadandóság rabsága.
„A teremtett világ ír mogRzn
hadul a rothadandóság rabságá
tól“ Róm. 8.. 21.

Nem mindig vagyunk képesek átgondolni a
Szent Ige szavainak tar.almi gazdagságát. Elsik
lunk gyermeki gondatlansággal, vagy a versek
számát számon tartó gondossággal szédítő mély
ségei felett s a völgy ekben kanyargó ösvényeken
andalogva kerüljük meg a titáni ormokat. Felejt
jük, hogy itt a nappal hirdet igazságokat a nap
palnak és mélység kiált a mélységhez. Az Ige
‘sokszor nem talál lelkűnkben mélységeket, ame
lyeket megtölthetne és nappalokat, amelyekben
fénye sugározhatna. A kéregről visszapattan a
nyílvessző, amelynek bele kellene fúródni a
törzsbe; s élettengerünk vizei sekélyek ahhoz,
hogy a benne megtört sugarak az ég boltozatát
kéken verjék vissza.
Milyen hatalmas szavakat vet Pál a|x>stol lel
künk tavába! S mégis, ezek a kövek nem mindig
jutnak le a tó fenekére, hogy ott hindamentomai
legyenek egy meginduló uj élctalakulatnak.
Mindegyik szó az idézett helyen egy-egy hósköltemény, tragédia, himnusz és egetverő jajkiáltás.
Együtt véve egy a mélységekből diadalmasan fel
törő hit. Kapcsolataiban a legnagyobb titokba be
hatoló szívnek és elmének, a Szentlélektöl ihle
tett géniusznak nagy vallási és erkölcsi távolsá
gokat átfogó ölelése.
»A teremtett világ.« Ki értette meg valaha a
terem tést kicsoda tudja mi a világ? Két miszté
rium, két nagyságos titok ad ebben a szókapcso
latban találkozót egymásnak. Az egyik az isteni
munkálkodásnak szent titka: a teremtés. A má
sik a realitásnak, a valóságnak, a létezésnek kifürkészheteJen titka: a világ. Ha az emberi lélek
nek olyan szárnyai volnának is, mint a hajnalnak,
s az egektől az egekig szállna, akkor sem derít
hetné fel ennek a két titoknak lepecsételt redőit.
S az isteni kijelentésnek egyik nagyon nehezen
elért és soha teljesen nem biztosított eredménye,
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hogy ezt a két fenséges titkot a hivő ember lel
kében és hitében egybekapcsolja és megtanít
hogy a világ Istentől teremtetett s ezzel a felis
meréssel uj vonásokat rajzol az istenségnek az
emberi lélekben tükröződő képébe, uj oldalról
látja meg és értékeli a világot és, ami ezekkel
egyenlő fontosságiujjj helyet állapit meg magá
nak a világban és uj viszonylatba került Istené
vel. Az embernek méltósága, a világnak értéke,
Istennek szentsége ezen a hiten függ: a világot
Isten teremtette. »Isten teremtett engem minden
teremtményekkel együtt.« Eltávolodik a közép
ponttól az Én, lefokoztatik a végtelennek jelentő
ségéről a világ; s megmarad az Isten annak,
aki az ő dicsőségét senkinek nem adja.
S ime, midón az első két szóban a Teremtő
és a teremtettség a S/entk;lektól álhevitett em
ber hitében megcsókolják egymást, ugyanakkor
a vallásos és erkölcsi világszemlélet és világböl
cselet odadobja elénk azt a két szót, amely jajveszékelve kiáltja bele a mindenségbe a nagy
bukásnak, a terheit'égnek, a tehetetlenségnek
tragédiáját: »a rothadandóság rabsága.« Rettene
tes két szó. Az egyik az elmúlást hirdeti. He
nem azt a csendes, kiengesztelő és megnyugtató
elmúlást, amely úgy tűnhetne fel, mint a küz
delmekben elfáradt és kimerült hősnek révpartra
jutása. Nem. Itt valami aljas, undorító és meg
gyalázó vég ásít felénk: az elrothadás. Amikor
az élet ellen fordulnak és undorító melléktermé
keket produkálva rombolják azt, amit korábban
alkottak. És ennek a szörnyen aljas és méltatlan,
ennek a rothadt végnek nincs vége! Ez az elmú
lás tartós állapot. A rothadandóság létezési for
mává lett. A rothadandóság a világ börtöne.
Rabság. És ebből a börtönből vájjon van-e sza
badulás? Hiszen nem önként vettetett a terem
tett világ hiábavalóság alá, hanem azért, aki az
alá vetette! A rothadandóság rabsága egy Íté
letnek a végrehajtása, végbemenése a világon.
Azon a világon, amely kitermelte magából a bűnt,
s amely azért, mert nemcsak bűn van, hanem
szent Isten is van, a rothadandóság rabságában
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nyög. Oh, nem önként! A világ' nem a rothadandóságot választotta. A világ a bűnt választotta.
De az Istennek magasságai lecsaptak a világ: al
jasságaira s igy állott elő a világ; rothadásának
állandó rabsága. »Az egész teremtett világ egye
temben fohászkodik és nyög.. Mi magunk is fo
hászkodunk.«
. A szavak esztergályózói és kuruzsilói, a nagyképű gondolathulla mosók arra a vi ágszemléletre, amelynek az apostol itt kifejezést ad, ráhúz
zák a »pesszimizmus« szónak elnyűtt, de azért mégl
mindig divatos köntösét. Azt a »férget, amely
soha meg nem hal« bekenik egy vánnyadt filozó
fiának vazelinjával, hátha valamiképpen ők nyel
hetnék simán le azt, ami őket elnyeli s az erköl
csi indifferentizmus és a vallási agnoszíicizmus
parfümjeivel akarják legyőzni a rothadás bűzös
szagát. A determinista materialisták a suszterszékeken ülve el akarják hitetni a Világgal, hogy
az ,a fátum, amelyet ők hirdetnek s amely a csirizestál tartalmának minden ismérvét magán
hordja, megjegyezik azzal, amely alatt Hellasz hő
sei vívták Ilion falait.
De, hogy az apostolt senki össze ne téveszt
hesse a csacsogó filozófokkal, a szavak kötéltán
cosaival és az üresagyu szappanbuborékfuvókka 1,
azért találunk itt egy szót, amelynek jelentését
mindenkor csak kevesen ismerték s. ma is keve
sen ismerik. Egy szót, amelytől sokan féltek és
ma is félnek. A világ megszabadul! A világ! rab
ságának rothadását és a rothadásban való raboskodását semmivel sem mérhetjük meg| talán job
ban, mint ezzel az egy szóval: szabadság. Mert
a rothadó világ semmitől sem retteg annyira,
mint a szabadságtól. És a mi világunknak rot
hadtságát semmi sem mutatja jobban, mint
agyoiihallgatása azoknak, akik a szabadságot el
tiporták és vérpadra hurcolták. Megszabadul!
Szabad lesz a lelkiismeret, szabad lesz a polgjár,
szabad lesz a haza, szabad lesz a valíásgyakorlat! A rothadt világ1 fél a szabadságtól. Azon
ban a teremtett vi lági sóvárogva várja a szabad
ságot. Mert nem csak világ van, Teremtő is van.
Nem csak rothadás van. Élet és üdvösség! is van.
És vannak Istenfiak. Szabadok. Hősök. Bátrak.
Szentek. Látók. S ami a rothadó világiban az
Istené, az vágyva, sóvárogva, fohászkodva nézi
ezeket az Isíenfiakat és szabadságukat. A világ
megszabadul. A rabságtól és a rabtartóktól. Mert
a világ mindennek ellenére is teremtett világ,
amely nem Isten nélkül van, hanem Isten által
van.
Pál apostol nem pesszimista, ő próféta és
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szolga. Isten titkainak sáfára. Isten követe. Is
tennek munkatársa. Tudja, hogy egy rothadó
viliágnak beszél. De nem felejti, h ;gy ezt a világot
Isten teremtette. Vrágismerete és Istenismerete
együtt tanította meg arra, hogy a viliág rab s
hogy a világ felszabadul.

A mohamedánizmus mai világhelyzete.
Szemünk láttára csoda megy végbe. Amit
néhány esztendeje csak kis mértékben lehetett
remélni, valósággá lett és még a vi 1ágiorgalom
tól távoieső vidékeken is egyik napról a másikra
bennünket gondolkodásra és cselekvésire indító
erős mozgolódás észlelhető. Uj nap kezdődik.
Alapjában megingott az a dogmatikus bizonyos
sággal unos-untaian ismételt tétel, hogy a Kele
ten a viszonyok nem változnak. A mohamedán
országok egykori elzárkózotíságla s vallási és tár
sadalmi berendezkedésüknek sajátossága követ
keztében úgy tűnhetett fel, hogy a Kelet csak
ugyan megmarad állandó változatlanságban. De
most azt látjuk, hogy a nyugati kultúra gondo
latvilágának és erőinek hatása alatt az egész
mohamedán világ belesodortatott a politikai és
szociális ébredés árjába. Ez azonban az állami
és vallási életnek az izlamban fennálló szoros
kapcsolata melleit a va 1lásrendszernek is súlyos
megrázkódtatását jelenti. Abba a tarka képbe,
amelyet az izlamnak ébredő, modern gondola
toktól és törekvésektől mozgatott világa mutat,
minden nap uj vonásokat rajzol és gyakran fel
támad bennünk a kérdés, hogy mely cél félé ha
lad ezeken a modern utakon az izlam viíiágja és
milyen képet fog; ölteni a mohamedán népek
egyes nemzeti csoportjaiban. A leggyorsabb ira
mot ezen az utón kétségkívül Törökország mu
tatja, ahol Musztafa Kemal basának diiktátori,
tisztán nemzetileg orientálódott akarata a török
népet és bennünket egyre uj tények d é állít egé
szen a svájci polgári törvénykönyvnek néhány
héttel ezelőtt történt bevezetéséig, amely tény az
utolsó állomás a modern köztársasági állam
forma felé vivő utón, amikor az állam különvá
lik a vallástól, a fajnak és a saját népiségnek ér
deke a mérvadó szempontok.'
Ez a fejlődési folyamat, amely feszült figye
lemre méltó, már a háború előtt megindult, a
háborús években és a háború után mind gyor
sabbá és intenzivebbé lett s a vége beláthatat
lan. Az uj korszak akkor kezdődött, mikor or
szágok és népek a távolságok legyőzése követ
keztében egyre közelebb jutottak egymáshoz. Ez
a fejlődés évente óriási léptekkel halad előre.
Egyetlen ország, még Arábia belseje sem, ma
radhat meg elzárkózottságában. Az utóbbi évek
ben Északafrikában és Kisázsiában, egészen In
diáig hány ezer kilométer vasutat és automo
bil utat építettek! Még a Szaharán keresztül is
automobilok járnak és Damaszkusztól Bagdadig
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a sivatagon át verető ut ma csak 19 órát vesz
igénybe a korábbi fáradságos, nyo'cnapi tevehá
ton való utazás helyett. Milyen meglepetéseket
fog még hozni a légi közlekedés! A Kairó—
Bagdad Pcrzsa-öböli légvonal már ma is tete
mesen megrövidíti a postajáratot Európa és In
dia között.
Ha azonban a / iz!ám világa térbeliieg anvnyira közelségünkbe kei ült. hogy a legfélieesőbb helyeken is találunk nyugati turistákat,
tudósokat, kutatókat kereskedőket, má-felöl pe
dig a keleti országok fia is nyugatra utazik. —
már ma is egy évben több mohamedán láto
gatja meg Parist, mint ahányan a politikailag
békés időkben Mekkába zarándokoltak — akkor
elmaradhatatlan a nyugati kultúrának és civili
zációnak roppant lökése és hatása. Ha már a há
borúban is a világ különböző tájairól jövő moha
medán katonák idegen országot láttak és ide
gen környezet hatása alatt állottak, viszont ma
ez a mozgalom más vonalban tovább folytatódik,
mert hiszen nyolc mohamedán közül hét ke
resztyén felsóbbségnek van alárendelve s így a
mohamedán országok geográfiai gazdasági és
szellemi feltárásának tempóját nem ők szabják
meg, hanem az rájuk van kényszerítve.
Itt is, mint mindenütt, különösen termékeny
talajra talált a népek önrendelkezés! jogának
gondolata, amelyet a háború befejeztével min
den oldalról belekiáltottak a vi'ágba és most
apránként olvan hatásai mutatkoznak, hogy a
felidézett szellemektől rém egy*z r szeretnének
megszabadulni. Ezt a mozgómat, amelv még a
nubiaiakat is magával sodorta, feltartóztatni im
már nem lehet; további fejleményei a gyarmati
és mandatárius ham’makat egyre megújuló éles
összeütközéseknek teszik ki. Azonban, ha a faj,
a nyelv, a népiség foglalják el az első helyet,
akkor az izlám szolidaritásának és erkölcsi egvségének egv darabja Icmorz^oVSdik. Az ilyen irá
nyú fejlődésnek Törökország valóságos iskola
példáját szolgáltatja: ellenben Indiának 68 mil
lió mohamedánja, jóllehet a szellemi mozgoló
dás ott nagyon e’even, megőrizte az izlám má
sik világával való összetartozásának érzetét, amint az a kalifa elűzésében spontán kifejezésre
jutott és a mohamedán népek belső egységének
álmából még nem ocsúdott fel.
Ha a nemzeti momentum erősebben érvé
nyesül, akkor mindegyik nemzeti c-onort szá
mára magától adódik az a kényszerű következ
mény, hogy a nyugat eszméiből és intézményei
ből átveszi azokat, amelyekről azt gondolja,
hogy azok tették napgvá és viragoztatták fel a
nyugati országokat. Kényte’enek az álamban
működő eszméket és erőket összehasonlítani a
nyugattal és felismerik, hogy az iz*am a nem
zeti,' szociális és mélyebb szivbeli igényeket és
követelményeket nem tudja k :e!égiteni. Innen
ered az erős vágv a nyugati müveltcég után
modern iskolák és modem irodalom által. Az
indiai mohamedánok közül 30 évvel ezelőtt 3°/o,
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ma 13"o jár iskolába. Egyiptomban egy kor
mányrendelet értelmében minden falu, még a
távol Nubiában is, köteles iskolát építeni, egy
előre fiuk részére. Kairóban 217 nyomda van,
Bagdadban egy tucatnyi napilap cs folyóirat je
lenik meg. Egyiptom félreeső falvaiban látni,
amint fiatalok és öregek összeülnek és feszült
figyelemmel hallgatják, amit az olvasáshoz értő
társuk a legaljább kairói újságból felo!va\ Ez az
után alkalmat ád nekik arra. hogy országuknak
és a világpolitikának napi kérdéseit behatóan
megbeszéljék. Hogy a nyugat szellemét megért
hessék és gazdaságilag felvehessék a versenyt,
világnyelveket tanulnak és idegen nyelvű köny
veket vásárolnak. így Bagdadban kél év alatt
36 péklányban tudták eladni arab vevőknek a
több kötetes britt Enciklopédiát. — A nők vi
lága is mozgásba jött. Mindenfelé nyílnak meg
leányiskolák. Pekingben mohamedán nők szá
mára három iskola van. Követelik az egynejüséget és még a Koránnal is alá akarják ezt a kö
vetelést támasztani. Igiz hogy a Korári megen
gedi a férfiúnak, hogy két, három vagy' négy
felesége legyen, de csak igaznak. Mive! azonban
a Koránban van egy mondás, amely szerint senki
sem lehet igaz, ennélfogva a tobbn jiiség nincs
megengedve; így lesz az egynejüség a Korán pa
rancsa.
Természetesen visszafejlődés is mutatkozik,
például Délafrikában. Vagy például Indiában az
asszonyok nem fogadják el fenntartás nélkül a
nyugati eszméket, nem vetik le a fátyolt. azon
ban mégis ha’adás és műveltség révén jobb hit
vesek és anyák kivannak lenni.
Ránk nézve különös fontossággal bir az,
hogy az izlam milyen álláspontot fogta’ el a jelen
kor irányában. E tekintetben a legnagyobb kü
lönbségek mutatkoznak. A jámbor öreg muzul
mánnak, aki mélységes rezignációval vallására
semmi jót nem vár, mert a materializmus ára
data mindent elsöpör, bizonvára igaza van, ha
világának bizonvo; m d 'm Vöre t viz gál a Más
felől, különösen Indiában, emelkedő vallásos ön
tudatot találunk. Az uj eszméket uj emelkedés
eszközeivé akarják tenni. Az iz.lamot a tradíció
elvetésével akariák megérteni. Vbsza Mohamed
hez. és a Koránhoz: ez a jelszavuk. Igv az izlam
modern értelemben szinkretiszt kusan kitágittatik — Snouck Rurgronje joggal beszélt az izlam
egyetemes ösztönéről — s éppen Ind’ából kiin
dulva modern missziói módszerekkel terjesztik a
mohamedánizmust, mint az emberiség vallását.
Mekkora fokozatbcli különbség az extremista
vehabitáktól a mozgékony indiai ahmedijeig!
Ilyen körülmények közt nem csodálkozhatunk
azon, hogy egy konstantinápolyi újság hét hóna
pon át folytatott diszkussziót Krisztus személyé
ről.
Milyen lehetőségek nvi'n ’k me^ a ldü'miszsziő előtt egy ilyen minden hatásnak hozzáfér
hető, alapokig megrázkódott világban! R:zonyos
az, hogy a jelenlegi helyzet megszüntette azt a
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moratóriumot, amely alatt Krisztusnak missziói
parancsa az izlám világát illetően állani látszott
és a krisztusi megbízatás i!lő engedelmességet
követel. De ne ringassuk magunkat abban a csa
lódásban, hogy a mohamedán világ erjedéséből
és oszlásából, bármennyit lehet is abból Jézus
szolgálatára nyerni, fáradság nélkül gyümölcsök
érnek. Gondolkodóba ejthet, hogy a hellenizmus
által megipuhitott judaizmus nem lett Krisztushoz
vivő hid. Csak az egyetlen Apolloszról tudjuk,
hogy a hellenisztikus judaizmusból megtalálta az
utat a Krisztushoz. Azonban kétségjkivül a nii
vállainkra rakta Isten azt a súlyos felelősséget,
hogy egy világnak, amelynek hiányzik az ereje
a valódi újjászületéshez, elvigiyük a Krisztus
evangéliomát, hogy Krisztus által ujjáteremtessék. Vájjon be tudunk-e menni az Isten által nyi
tott ajtón, vagy pedig egykoron siránkoznunk
kell az elszalasztott alkalom felett?
Schaefer H. E.
Szudáni Úttörő Misszió

A Magyar Luther Irodalmi Társaság szegedi
ünnepségei.
A szegedi kicsi, de lelkes gyülekezetnek ör
vendő napjai voltak junius 19-ike és 20-ika, ami
kor is a Luther Társaság közgyűlését Szegleden
tartotta. A vendéglek legnagyobb része 19-ikén
délután Budapest felől érkezett városunkba a
gyorsvonattal, amely hozta körünkbe dr. Raffay
Sándor püspök urunkat is. A megérkezteket Kiss
Ferenc egyházi felügyelő üdvözölte az állomámáson. 7 órakor a városháza disztermében nagy
vallásos estély folyt le. Első számként az Ev.
Férfikar adta elő a Térj magadhoz drága Sión
c. éneket Fichtner Sándor karnagy vezetése mel
lett. Utána Raffay püspök felolvasta Pékár
Gyula elnök levelét, amelyben elmondja, hogy
Londonba kellett utaznia országos ügyben s igiy
csak lélekben lehet együtt az ünneplőkkel. Raf
fay püspök tömören fejtegette a Luther Társa
ság^ magyar jellegét és nemzetfeltámasztó hiva
tását. Dr. Pröhle Károly soproni egyetemi ta
nár nagyszabású előadása következett, Vallás
és emberség címmel. Rámutatott a naturalista
emberre, aki nem ig'azi ember. Csak az idealista,
csak a vallásos érzést ápoló lehet ig'azán em
ber. Mozart G-dur trióját három szegedi mű
vész adta elő és pedig! zongorán Csornák Ele
mérné, hegedűn Perényi Pál. gordonkán Fied
ler Walter. Nagy hatást keltett dr. Weisz Tiva
dar szavalata, aki Végvári: Az óriás c. lutheri
versét mondotta el. Szántóné Ladányi Mária
énekmüyésznő Fichtner Sándor katonai karnagy
harmonizálásában és kíséretével énekelte Sze
gedi Kis István három egyházi énekét. Ezen éne
kekhez kapcsolódott dr. Kovács Sándor egyetemi
tanár előadása Szegedi Kis Istvánról. A refor
mátor szegedi szülők gyermeke, de nem itt, ha
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nem a környéken, főleg Mezőtúron működött
s Ráckevén halt meg mint ref. superintendens.
Rex Mária középiskolai tanuló Szabolcska Mi
hály Szegedi Kis István c. versét szavalta hatá
sosan. Majd Fodor László énekművész énekelte
Rákóczi Ferenc imádságát és Petrőczy Kata
Szidónia: Kiáltok te hozzád c. énekét. A termet
zsúfolásig megtöltő közönség' a nagy hőség da
cára türelemmel élvezte a két órás műsort, amely a Nemzeti Hiszekegy el éneklésével ért
véget.
Másnap vasárnap virradt reánk. 9 órakor
már megtelt az ev. templom. Az oltári szolgála
tot Kovács Andor esperes látta el, míg Kutas
Kálmán zalaegerszegi lelkész Ezékiel 40t—2 ver
sek alapján beszélt a belső látásról, amely min
den nagy tett inditó oka. Szeged az élet városa,
ezt mutatja a nagiyárviz utáni fellendülése. A
Luther Társaság azért jött ide, hogy további
serkentéseket adjon. Az istentisztelet alatt az
Ev. Férfikar előadta Szegedi Kis István: Jövel
Szentlélek Isten c. énekét. Templomból a tömeg
a városháza előtti térre vonult a Rákóczi szo
borhoz. Itt az egyetemes egyház nevében Kál
mán Rezső orosházi lelkész beszélt Rákóczi ha
zaszeretetéről és elhelyezte a talapzatra a*Lu
ther Társaság koszorúját. Dr. Weiss Tivadar
Farkas Imre Cinka Panna c. versét szavalta el
s a többszázfőnyi tömeg a Himnuszt énekelte
el. Utána 11 órakor a városháza disztermében
a Luther Társaság! közgyűlése kezdődött. Az
elnöki széket dr. Polner Ödön egyetemi tanár,
a szegedi egyházm. felügyelője foglalta el és
Kovács Andor esperes, a Luther Társasági álelnöke. Világi elnök felszólítására a termet tel
jesen betöltő közönség felállással hódolt Sze
gődi Kis István, Bercsényi Dániel, Rákóczi Fe
renc és Deák Ferenc emlékének. Következtek
az üdvözlések. Fodor Jenő városi szenátor a
város nevében, dr. Csengery János egyetemi
prorector a Ferencz József Tudományegyetem,
Móra Ferenc iró a Dugonics Társaság', Bugy
Antal tanár a Mikes Irodalmi Társaság, Pa illik
János a Mele, Saguly János esperes a Csanádcsongrádi esperesség, Kiss Ferenc, felügyelő a
szegődi gyülekezet, Tátrai Károly lelkész a sze
gedi ev. leány, Nőegylet, bibliakör és Luther
Szövetség nevében üdvözölték a Társaságot,
Bakó László ref. lelkész pedig! a helybeli ref.
egyház nevében. Az üdvözlésekre Kovács An
dor felelt, hangsúlyozva az irodalom nemzetne
velő és országmentő hivatását. Dr. Kovács Sán
dor főtitkár bejelentette, hogy a Luther Tár
saság újból meginditja az Ösvény c. folyóiratot
és fokozottabb ütemben ad ki vallásos irányú
irodalmi termékeket. Előterjesztésére1 a Társa
ság tiszteletbeli tagokul választotta: Szontágh
Tamást, Gajdács Pál és Jeszenszky Károly lel
készeket. Az üdvözlő iratok felolvasása után Ko
vács Andor lelkészi elnök megköszöni a sze
gedi gyülekezet és a város vendéglátását, be
zárta a gyűlést. Az elnöség tisztelgő látogatá

1926.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

sokat tett a főispánnál, polgármesternél, az egye
temen, a dandárparancsnokságon, a ref. és ev.
egyház vezetőségénél. Délután a Kass s/álló
ban 50 terítékes bankett volt, amelyen Kovács
Andor a kormányzóra ürítette poharát. Még
vagy 10 szebbnél szebb felszólalás hangzott el.
Közebéd után a szegedi Múzeumot látogattuk
meg, ahol is Móra Ferenc igazgató kalauzolt
bennünket.
A Luther Társaság szegedi ünnepségei két
ségtelenül sikert értek el. Mi, szegediek nagyon
szerettük volna látni és hallani Kapi Béla püspö
köt és Pékár Gyula világi elnököt. Azoknak a
lelkészeknek és világi uraknak, akik messze föld
ről elfáradtak hozzánk, köszönetét mondok. Kö
szönet illeti az előadókat, a szereplő művészeket
is. Adja Isten, hogy a Luther Társaság ünnep
ségei a szegedi gyülekezetben el nem múló lelki
hatásokként éljenek tovább.
T átrai Károly.

J eg y zetek .
A chikágói eucharisztikus kongressnissal
kapcsolatban a római katholikus sajtópropaganda, amelynek jólszervezettségérő! egyébként
a legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznünk,
— rendes szokása szerint szuverén könnyedség
gel dohálódzik a számokkal és bejelenti, hogy
az utolsó encmü kongresszusnál eppen tízszer
lesz nagyobb a chikágói. Vedercino. Addig is
hadd álljon itt a Semainc Religieuse ezen közle
ménye: »Tudva van, hogy’ o'asz kathoükusok
igen nagy’ számban vándorolnak ki Amerikába.
Talán kevésbé ismeretes, hogy a kivándoroltak
•közül sokan áttérnek a protestáns egyházakba.
Tény az, hogy magában New-York városában
több mint 60 protestáns olasz templom és miszszió van, holott 35 évvel ezelőtt csak egyetlen
egy volt. Nemrégiben egyik ilyen gyülekezet
egyszerre 95 olaszt vett fel kebelébe, akik kilép
tek a római katho'ikus egyházbó1. Ncw-Yorkban
egy theológiai főiskola 4f) volt római katholikus
lelkészt, illetve szerzetest vett fel. akik lelkészi
pályára készülnek Az Egyesült Államokban ma
304 olasz protestáns gyülekezet van, ezelőtt 15
esztendővel pedig csak 215 volt.«
• "
Felhívom az olvasó szives figyelmét Schae
fer misszionáriusnak az Allgem. Ev.-Luth
Kirchenzeitung junius 11-i számából átvett cik
kére: »A mohamedánizmus mai világhelyzete.«
Sok minden gondolat ébredt bennem, mikor a
cikket olvastam és fordítottam. Gondoltam a ta
nyai magyarság helyzetére, ahova a Falu-Szövet
ség előadása szerint kéthetenkint egyszer megv
a posta, ahol nincsenek iskolák, templomok,
nics orvos, nincs gyógyszertár. Gondoltam a ma
gyar tu ran izmusra. Gondo'tam a magyarság fe
lekezeti harcaira, erre a rettenetes és átkos önfertözésre. Gondoltam arra. hogy Nubiában iskolákat építenek, a Szaharában autók száguldanak,
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Bagdad felett repülőgépek szállnak, én pedig ta
vasszal és ősszel alig tudok kimászni a faluból
a sár miatt s tőlem néhány kilométerre vannak
falvak, ahova hetenként kétszer megy a posta
— Gyű miegyében. S gondoltam an a, hogy ilyen
»kurzus« (vagyismagyarul »futás«) mellett kulturfölénvünknek mesterségesen táplált hiede me i>
végkép odalesz. Ki fogja ezt a nemzetet álmából
felrázni? Jöjj cl Uram Jézus!
•

Junius 11-én, déli 12 óra után, mikor arra
várakoztam, hogy ebédhez hívjanak, bekapcsol
tam a budapesti rádiót. A beszélő már beszélt.
Mielőtt azt adta volna tudtomra, hogy a Szent
István-hetet Budapesten különösen nagyszabá
súvá fogja tenni az is, hogy hazánk fővárosa a
városligeti Mezőgazdasági Muzeum tájékán elen
gedi a borfogyasztási adót. valami riportot olva
sott fel egy kínai kirándulásról, amelynek cél
pontja Mukden volt. A riporter megemlékezett
arról, hogy járt egy buddhista templomban, ahol
a tömjénfüst könnyeket facsart a szeméből (ne
felejtsük, hogy buddhista tömjénről van szó) s
ahol 500 buddhista bálvány között ott van Marco
Pólónak a szobra is. Ezután következett az a
szellemes mondás, amelynek kedvéért ezeket a
sorokat irom. Azt olvasta fel ezután a rádió be
szélője, hogy a szegény buddhisták nem tudják,
vagy elfeledték, mit köszönhetnek Marco Po’onak: a puskát, az alkoholt, az angol ópiumot és
az amerikai- bibliát. Ilyen szellemes felsorakozta
tására a kínai importinak csak az a rádióleadó
állomás képes, amely a magyar kulturfölényt
van hivatva istápo'ni a Budapest és Csonkamagvarország körül terpeszkedő ku!tu rál t anságbán.
1
Angliában egy római katholikus lap: The
Universe, plakátot adott ki ezzel a szöveggel:
»A kathoükusok vallásszabadságot követelnek.«
Akinek van történelmi érzéke, vagy vau vala
melyes érzéke a humor ira'nt. az tudia értékelni
ennek a plakátnak zamatát. Hogy a római k a t o 
likusok milyen vallásszabadságot követelnek, azt
meg lehet tudni a római kathol kus államokban,
például Itáliában, Spanvolországban. A római
katholikus módra értelmezett vallásszabadság
valószínűleg ugv értendő, hegy Ang’iában is az
utkaparótól kezdve a miniszterelnökig minden
közalkalmazott római k ato lik u s vT ásu legyen.
Azon alul ezek az urak nem aduik. Addig hevíti
őket a szabadságvágy, am g minden nemrómalkatholikust ki nem túrnak állásából és meg nem
fosztanak a bo'dog dári. sát megélhetési lehető
ségétől. S ezt nevezik k a t o ’ic'zmusnák keresz
tény kurzusnak é-- va^á^szabadságnak. Aki nem
tagja a szakszervezetnek, az pusztuljon. Az angol
protest ín okn^k rende’k ‘zé^ér? álhnak legalább
a Gyarmatok arra az időre, amikorra a római
k ato lik u s vallásszabadság fája te!je«en kivirul.
De hová menüink mi, magyar protestánsok?
Erre feleljen Jászi Oszkár.
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O lv a s ó in k h o z !
Lapunk 26-ik számával az első félév végére
értünk. A kiadóhivatal e szám cimszalagiján jelzi,
hogy ez évben mikor járt le vagy jár le az
előfizetés, melynek figyelembevételével kérjük a
mellékelt csekklapon az előfizetési dijak vagy hát
ralékok sürgés beküldését, mert különben a kiadóhivatal nem tudja biztosítani a lap zavartalan
küldését.

í Wagner G usztáv Adolf. | Evangélikus
egyházi közéletünknek egy kimagasló, fáradha
tatlan tevékenységű jelese dőlt ki az élők so
rából Wagner ü . A. ujverbászi lelkész, volt bácsegyházmegyei esperes, a jugoszláviai evangéli
kus zsinat elnökének május 28-án történt elhunytával. A juglosziáviai nagy nehézségekkel
küzködő, a megjszervezés stádiumában levő egy
háznak április 15-én Ujverbászon összeült zsi
nata dr. Roth Vilmos világi elnök mellé őt vá
lasztotta egyházi elnöknek. Nem csoda, ha a
közbizalom egyértelmüleg mellette nyilatkozott
meg!, hiszen a hajdani Nagymagyarországi ev.
egyházban is vezéri rátermettségének bizony
ságait adta és sokan vezérszerepet szántak neki.
Valószínű, hogy a zsinati munkálatokkal járó iz
galmaknak és fáradalmaknak is nagy része van
hirtelen, agyvérzés következtében beállott halá
lának. Rövid életrajzi adatai a következők: Szü
letett 1868. augusztus 22-én Rucorán, mint az
ottani evang. tanítónak fia. A népiskolát és al
gimnáziumot Ujverbászon, a főgimnáziumot
Szarvason végjezie. Pozsonyban négy évig hall
gatta a theologi!á t tanult továbbá a göttingeni,
hallei és jénai egyetemeken. 1900-ban Ujpáznlába választották meg' lelkésznek s még ugyan
abban az évben Ujverbiászra került. 1911—1923
években a bácsi egyházmegye főesperese. 1923ban az újonnan szervezett egyházkerületnek
egyházi elnöke lett. Temetése május 30-án volt.
Lelkészértekezlet. A soproni alsó egy
házmegye lelkészegyesű’eie junius 9-én tartotta
tavaszi értekezletét Beledben. Az értekezleten
megjelent az egyházm. minden lelkésze és dr.
Ajkiay Béla egyházm. felügyelő. Több, a lelké
szeket és az egyházat érdeklő ügy mellett tár
gyalta az értekezlet Borhidai Miklós rábaszentandrási,' gályarab lelkész emléktáblája leleple
zésének ügyét s úgy határozott, hogy a lelep
lezés jun. 27-én vasárnap történjék s hogy erre
főtiszt, mélt. Kapi Béla püspök ur kéressék fel.
Az értekezletre a lelkészegyesületeknek kiadott
témák közül egyet Balogh Ernő nagygeresdi lel
kész dolgozott ki. Az értekezletet megelőzőleg
a lelkészeknek az úri szent vacsorát ugyancsak
fenti lelkész osztotta ki.
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A vallásszabadságért. A protestáns szabadegyházak (igy nevezi a sajtó a magyarországi
methodistákat, baptistákat, adventistákat stb.)
képviselői junius 18-án Budapesten értekezletet
tartottak, amelyen elhatározták, hogy azokat a
sérelmeket, amelyeket az alantas hatóságiok irá
nyukban elkövettek, memorandumba foglalják s
átnyújtják a miniszterelnöknek. Elhatározták,
hogy junius 23 án, ,a linzi béke évfordulóján Bu
dapesten a Böcskay-szobornál emlékünnepélyt
rendeznek.
A pestm egyei felsőegyházmegye lelké
szei és egyházfelügyelői Ászodon konferenciá
jukon gyülekezeteik válságos anyagi helyzetével
foglalkozván, megállapították, hogy az egyes
gyülekezetek háztartásának mérlegét: 1. az adó
alapisegély, 2. a tandíj pótló áll. segély elmara
dása, és 3. az iskolai kiadások óriási módon
való emelkedése borította fel. Tekintettel arra,
hogy az áll. segély első sorban az egyház-isko
lái adóteher enyhítésére lett megszavazva (lásd
a vkm. levele egyet. gyűl. jk. 1906. 7. old);
továbbá tekintettel arra, hogy egyetemes egy
házunknak juttatott áll. segély 1909—1918. az
ezen levélben foglalt irányelvek figyelembevé
telével osztatott fel (lásd egyet, jkvek költségvetései) és csak az 1920—1921. évben kezd a
közig, költségekkel szemben az adóalaipi segély
háttérbe szorulni, mígnem a múlt évben a nyug
díjintézet, az adóalapsegély és a városi és miszsziói egyházak 200—200.000.000-ási segélyével
szemben a közigjazgiallási költség! már 889.600.000
koronára emelkedett 14o/0, 27%, 59%, eredeti
leg 4595%, 3333%, 2072% a konferencia elha
tározta: 1. hogy a testvér egyházmegyéknek
figyelmébe ajánlja e kérdés tanulmányozását., és
annak az em-i közgyűlések napirendjére váló
kitűzését. A konferencia kivánatosmak tartja,
hogy az egyházmegyék kerületeik utján az egyet,
közgyűléshez azzal a kéréssel forduljanak, hogy
az államsegély jövőben a hivatkozott bizalmas
levélben foglaltak értelmében a hármas cél kö
zött oly arányban osztassák fel, mint a,z 1918.
évet megelőzőleg történt. 2. Kérjék az egyház
megyék az egyetemes közgyűlést, hogy az egye
temes gyűlés jövőben ne tegyen különbségét
városi és nem városi gyülekezetek között, mert
az áll. seglély felajánlásánál a vkm. ilyen meg
különböztetést nem ismert. A lényeg, hogy azok
a gyülekezetek részesüljenek adóalapi segély
ben, amelyeknek hívei egyház-iskolái adóval
túl vannak terhelve. Ezért az e célra kiutalt
összeg vagy az 1918-ban érvényben volt kulcs
szerint osztassák fel vagy az egyetemes közgyű
lés uj összeírást rendeljen el. 3. A konferencia
kéri a testvér egyházmegyéket, hogy a tulmag!as tanítói nyugdíj járulék ellen állást foglalja
nak és annak taríhatatlanságát konkrét adatok
kal iglazolják (v. ö. lelkészi és tanítói járulék),
egyúttal egyet, egyházunk elnöksége u4ján hoz
zák a vkm. tudomására, hogy e járuléklnlak bár
minemű emelése ellen már most óvást emelnek.
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(Lásd: vkm. 1926 febr. 10-én 15000 1920. IX ü.
o. körlevelet?) 4. Forduljanak az összes egyház
megyék kerületeik utján az egyetemes közgyű
léshez azzal a kéréssel, hatna oda az elnök
ség, hogy a vkm. azoknál az iskolafenntartók
nál, amelyeknél a régebbi javadalmi jegyző
könyveket helytelenül vették fel, hitettérd emlő
okiratok alapján a téves minősítések helyesbí
tését esetről-esetre rendelje el. (Can. vis. jegy
zőkönyvek, eredeti hiványok, kát. birtokivek,
úrbéri egyezségek stb.) 5. Forduljanak az egy
házmegyék kerületeik utján az egyetemes köz
gyűléshez, hogy a vkm.-óál az 1908 évi 40. t.-c.
alapján kiutalt tandijpótJó államsegélyek teljes
értékükben valorizáltassanak.
Kapi Gyula sírem lékének leleplezése.
Magyarország evangélikus tanítósága nagy ha
lottjának, Kapi Gyula ág. hitv. ev. tanítóképző
intézeti igazgatónak síremlékét f. évi julius hó
7-én, a következő programul keretében le|>Jezi le: Délelőtt 9 órakor istentisztelet az evang.
templomban, mely alkalommal Pölt-ehickcr Ist
ván lelkész mond beszédet; Altdorfer Viktor,
egyházi karnagy, Bach Sebestyén egy fugáját
játsza orgonán; a Soproni Magyar Férfidalkör
pedig Kapi Gyulának 100-ik zsoltárját énekli.
10 órakor kivonulás a temetőbe. Itt Krug La
jos, mint az Országos Evangélikus Tanítóegye
sület és az emlékbizottság elnöke, beszéd kísé
retében átadja a síremléket rendeltetésének. Koszoruelhelyezés. A Soproni Magyar Férfidalkör
Hamar Gyula tanítóképző intézeti igazgatónak
Kapi Gyula emlékére irt szerzeményét és Kapi
Gyulának egy karát adja elő. Végül Ziennann
Lajos lelkész imát mond és megáldja a sírem
léket.
Az O rsz. Evang. Tanítóegyesület rendes
évi közgyűlését a soproni evang. elemi iskola
vizsgatermében julius hó 7-én délelőtt 11 óra
kor tartja. A közgyűlés tárgysorozata a követ
kező; 1. Elnöki megnyitó. A gyűlés megalaku
lása. 2. A kegyelet adójának lerovása. 3. Kapi
Gyula életrajza. Felolvassa: Hamar Gyula ev.
tanitóképö intézeti igazgató. 4. Titkári jelen
tés. Beterjeszti: Steiger Imre dr. 5. Az uj tantervről tart előadást: Somogyi Béla igazgató
tanító. 6. Státuszrendezésünk ügye. Előadó:
Grieszhaber E. Henrik igazgató tanító. 7. Hatá
rozati javaslat a népoktatás igazgatósága és fel
ügyelete tárgyában. Előadó: Kiss József. 8.
Tanítói üdülóház létesítése. Előadó: Szom bath
Ernő igazgató tanító. 9. Pénztári jelentés. Be
terjeszti Kiszely János igazgató tanító, az egye
sület pénztárosa. 10. Indítványok. 11. A köz
gyűlés bezárása.
G ályarabok em léke. A rábaszentandrási
gyülekezet egykori lelkészének, a napo'yi gálya
rabságban vértanúhalált halt Borhidai Miklósnak
emlékét a templom falába illesztett kőtáblán
örökíti meg. Az emléktábla leleplezési ünnepélye
junius 27-én lesz, amelyen az ünnepi beszédet
Kapi Béla püspök tartja.
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A pesti evang. Veres Pálné intézetnek
báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő 5 mil
lió koronát adományozott felszerelése gyarapí
tására, ugyané célra dr. Mesterházy Ernő, egyházker. felügyelő, kinek két leánya végezte a
lyceumot, 3 millió koronát ajándékozott. Bár
sokan követnék nemes példájukat szép cseleke
detüket, mely egyúttal elismerése is az intézet
ben folyó egy házépítő munkának.
Kőszeg. Ünnepet ült a kő szegj gyülekezet.
Hatvan évvel ez előtt alakult meg a határszéli
városban a jótékony nóegylet Magyarország
egyik legelső evangélikus nőegylete. Most ju
bileuma alkalmából buzgó fáradozását avval ko
ronázta, hogy a gyülekezet egyik régi vágyát
teljesítette, renováltatta a templomot és a / uj
mezbe öltözött templom falába igen szép mű
vészies kivitelű emléktáblát illesztett, amely
tábla azt hirdeti, hogy* a kőszegi gyülekezetnek
49 hősi halottja van. Erre a kettős ünnepélyre
a nóegylet 61) éves jubileumára és a hősök em
léktáblájának a leleplezésére eljött Kapi Béla
püspök és Zongor Béla esperes. A presbyterium
élén már a vasútnál fogadta a vendégeket az
egyház elnökség és a város polgármestere. A
templomba az iskolás gyermekek és a leventék
sorfala között vonuit be a püspök vezetése a'att
a lelkészi kar és a nőegylet hölgy bizottsága.
Az oltári szolgálatot Zongor Béla esperes vé
gezte, az avató beszédet a püspök mondotta oly
közvetlenséggel és oly melegséggel, hogy az
egész gyülekezet mély m g,iletódér9ei hal gat a
a mélyreható fejtegetéseket. Amikor a lepel le
hullott a városi zenekar rázendített Körner
csataimájára. Nem maradt akkor szem szárazon.
Unger Elekné gyászdala is megindította a kö
zönséget. A szószékről németül beszélt a he
lyi lelkész dr. Tirtsch Gergely mély érzelem
mel és sok lelkesedéssel. Kitűnt szép énekével
a templomi énekkar is. A város polgármestere
a város közönsége nevében szép koszorút helye
zett a táblára. A püspök azután még német
nyelvű imát mondott és megáldotta a gyüleke
zetét. A Himnusz eléneklésével ért végett a
szép ünnep.
Lelkészi kongrua Csehszlovákiában. A
prágai parlament ele a lelkészi kongrua tárgyá
ban terjesztett törvényjavaslat lényege, hogy a
lelkészek alapfizetése 9.000 korona. Minden har
madik évben 1800 korona korpótlék jár, úgy,
hogy 15 évi működés után 18.000 korona lenne
a leíkészi fizetés. Tizenöt esztendő után követ
kező minden harmadik évben 900 koronával
emelkedik a fizetés, mig eléri a 28.000 koronát.
Ez a legnagyobb fizetés (hatvan millió magyar
papirkorona). Ehhez járul még gyermeknevelési
pótlék: egy gyermek után 1800 korona, két vagy
több gyermek után 3000 korona. Kapnának még
a lelkészek helyi pótlékot is, és pedig minimá
lisan "2148 koronát (Pozsonyban például 3.900
koronát).
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Az egyetemes nyugdijíntézeíi bizottság
Alkoholfogyasztás Magyarországon. Az
dr. Raffay Sándor püspök elnöklete alatt junius 1923 24. évben (kincstári év) a borból a belső
17-én ülést tartott. A Lorge Róbert mathematikai fogyasztás 5,539.390 hl., tehát fejenként átlag
szakértő által készített tervezetet a bizottság el 30.36 1.; sörből 368.218 hl., vagyis fejenként 5.99
fogadta, s a dr. Mikler Károly által készített 1. volt. A belső fogyasztás sörből, borból és pá
alapszabálytervezettel együtt megküldi az egy linkából, teljes szeszre átszámítva fejenként átlag
házkerületeknek, s egyúttal felkéri az egyházke 4.90 1. Pénzértékre átszámítva 5—600 millió
rületi elnökségeket, hogy az egyházkerületi köz aranykoronát iszik meg! Csonka-Magyarország
gyűléseken megbízott előadók révén ismertessék lakossága.
az uj lelkészi nyug|dijintézet tervezetét. Meg
küldi egyúttal a kerületi elnökségeknek azt a
kimutatást is, amelyben az illető kerület minden
SZERKESZTŐI ÜZENfcT
egyes gyülekezetére és lelkészére vonatkozólag
W. V. Kecskemét. — A küldeményt hálá
megtalálhatók az uj alaptőke létesítéséhez szük san köszönöm. A szemrehányást igazán nem ér
séges járulékok. Ezeket a járulékokat a gyüleke demiem meg sem én, sem a többi evang. egy
zetek huszonöt éven, a lelkészek tiz éven belül házi lapok szerkesztői. Meg vagyok győződve,
kötelesek befizetni. Az évenkénti fenntartói és hogy velem együtt valamennyien a legnagyobb
tagsági járulék a nyugidijösszegnek 8 százaléka, készséggel közölnek minden közérdekű hirt. A
amelyet felerészben az egyházközség1, felerész baj sajnos az, hogy nem kapunk értesítést igenben a lelkész fizet. A nyug|dij 50 százalékig van igen sok eseményről.
valorizálva pengőértékben. Az uj nyugdíjintézet
tagjai csak a Csonkamagyarországion tényleg
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
működő lelkészek lesznek, tehát nem lesznek
tagjai sem a jelenlegi nyugdíjasok, sem a meg
szállott területeken működő lelkészek. Az uj
A kőszegi ev.leányközépiskola internátunyugdíjintézetbe való belépés a lelkészekre fe
sában
a jövő isk. évre bővítés folytán 30 teljes
gyelmi büntetés terhe alatt kötelező. Felette kí
fizető'és
15 kedvezményes hely kerül betöltésre.
vánatos, hogy a bizottság által elfogadott sí min
den lehetséges könnyítés tekintetbe vételével A teljes ellátás évi dija e z e r p e n g ő , kedvez
készült tervezetet, amelyért köszönet illeti meg; ményes helyeken ö t—k i 1e n c s z a z pengő. Pá
dr. Mikler Károly előadót és Lorgie Róbert szak lyázati határidő junius 30. Bővebb tájékoztatást
értőt, az idei egyetemes közgyűlés elfogadja, az intézet igazgatósága ad.
s ezáltal a nyugdíjintézetnek régóta vajúdó kér
dése dűlőre jusson, mert a jelenlegi bizonytalan
Négy középiskolát végzett 30 éves, evangéli
helyzet közegyházi szempontból is hátrányos, kus leány, aki a varrásban is jártas, gyermekek
A verbászi zsinat a jugoszlávia-i ev. egy mellé mint házikisasszony ajánlkozik. Cim a ki
házat két kerületre osztotta. A nyugati kerület adóban.
hez tartoznak Szlovénia, Bosznia, Muravidék,
Horvátországi és a Szerémségi esperességei
Közép vag(y főiskolát látogató leányt a követ
(58 ezer lélek). A keletihez a bácsi, bánáti és kező iskolai évre teljes ellátásra, külön szobába,
beográdi esperességek (62 ezer lélek). A szlová szeretettel elvállal evang|e!ikus úri család. Kívá
kok nem tartoznak ide. Változatlanul megfagyta natra német társalgás.
Oroszy Gyuláné, Budapest, VIII. Szigletvária zsinat azt a fundamentális alkotmánytételt,
utca
18., III. em. 2.
hogy »minden jog forrása az egyházközség.«
A Lutheránus Világkon vent végrehajtó bi
zottsága junius végén tiz napos ülésezésre jön
össze Drezdában. A bizottság nem csupán a lu
theránusok egységének ki építéséről fog tanácsa
kozni, hanem nyilvános előadások tartásával és
istentiszteletekkel közvetlenül is érintkezésbe
lép a gyülekezetekkél. Félreértések elkerülése
végett újból hangsúlyozza a bizottság, hogy itt
nem valamely uj kísérletezés forog szóban, mert
ez az ülésezés egyenes továbbfolytatása mindan
nak, amit az 1923-ban Eisenachban tartott Lu
theránus Világikonvent megkezdett: az ötven esz
tendeje munkálkodó Allgemeine Evang. Luth.
Konferenz teljes együttműködésben van az
amerikai Lutheran Council-lal. A lutheránusok
egysége megvalósult.

Hirdetés.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi
leány nevelő intézetébe — mely gyönyörű park
kal körülvett régi kastélyban van elhelyezve —
a felvételért julius 1-ig lehet folyamodni. Az in
tézet bennlakással kapcsolatos négy osztályú
polg. leányiskola, 1 évfolyamú háztartási és jfazdasági irányú továbbképző tanfolyammal. E tan
folyamon az általános továbbművelés mellett,
gyakorlatot szereznek a növendékek a főzés-,
varrás, baromfigondozásban és a kertészetben,
az intézet 3 holdas kertjében. Tartásdij ev. vallásuaknak jelenleg havi 700.000 K. Bővebb felvi
lágosítást nyújt az Igazgatóság.
3-3
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Vetés és aratás.
„Ha a földbe esett gabonama^
el nem hal. csak e g y m a g a ma
rad ; ha pedig elhal, sok gyü
mölcsöt terem.“ Ján. 12. 24.

Jézus arra tanít, hogy az élet olyan, mint
a gabonamag. Ha a magot beskatulyáz/uk nem
sarjad belőle növény. Ha eltemetjük a földbe,
ott kibontakozik ereje. így vagyunk a / életünkkel
is. Gyatra és önző zárkózottságban déde'gethetjük és akkor gazdagsága soha nem nyilvánul
meg. Másfelől odaáldozhatjuk életünket s akkor
olyan lesz dicsőségének gazdagsága, mint a
nyári szellőben hullámzó aranyszínű gabona
tábla.
Az Isten Igéje sokféle formában állítja elibénk, hogy egyéniségünket el kell temetnünk
Isten megtermékenyítő életébe. Ott van például
a Miatyánk. Mindegyik gigantikus mondatát ki
lehetne fejezni azzal a hasonlattal, hogy a magot
a földbe kell temetni. Az énnek el kell merülnie
az Isten életében. Vegyük néhányát sorra. »Mi
Atyánk, ki vagy a mennyekben.« íme, a mag ke
resi a földet, amely neki megfelel, amelyben gyü
mölcsöt teremhet. Az atyánál a mennyekben. A
lélek vágyódik a forrás után. amelyből élete zu
hog. »Szenteltessék meg a Te neved.« íme, a lé
lek megalázkodva elveszti önmagát az Isten
szentségének imádatában. »Jöjjön el a Te orszá
god.« A lélek megfeledkezik a maga törpe biro
dalmáról, mert mennyei látomások végtelensé
gei tárulnak fel előtte. »Legyen meg a Te aka
ratod.« A lélek akarata belehalódik az Istennek
akaratába.
Ha Jézus közvetlen tanításaitól Pál apostol
hoz fordulunk, megint csak azt tapasztaljuk, hogy
ö is százféle formában fejezi ki az Urba való
beletemetkezést. Hányszor előfordul nála az a
kifejezés »a Krisztusban!« És mit akar ezzel mon
dani? Temetkezzünk bele az Urba, hogy ke
gyelmi ajándékokkal megrakodva, szellemi erők
kel felruházva jöhessen elő az uj ember.

Mit mond Luther a Kiskátéban? A vízzel
való keresztelés azt jelenti, hogy az ó-ember
mi bennünk naponkénti bünbánat és töredelmesség által megfojtassék, hogy meghaljon minden
bűnnek és gonosz kívánságnak s viszont naponta
uj ember jöjjön elő és támadjon fel, aki igaz
ságban és tisztaságban éljen Isten előtt mind
örökké.«
Lássuk a legújabb időkből Sántha Károly
egy énekét:
'
Isten lelke, áldott Lélek,
Lelkem mélységéből kérlek:
Láss meg szomorú ügyemben;
Formálj uj emberré engem!
Édes Jézus, téged kérlek:
Te bennem, én benned éljek!
Így föllelem egykor nálad
Fonnyadatlan koronámat!
Azt hiszem teh át joggal mondhatjuk, hogy
Megváltónk és apostolaink tanításaiban, a hitvállási iratokban, énekeinkben mindenütt megtalál
juk ezt a gondolatot, hogy az emberi szív és
lélek az Istenbe* való temetkezésből várja éle
tét. Az emberi gabonamag az isteni szántóföldbe
esik; azután a feltámadás, az erőnek és szépség
nek meghatványozódása, az aranyos aratás.
Azonban az az élet, amely Istennek szivébe
és akaratáha van eltemetve. Ahol ez a kettő el
különül, ahol azt vallja valaki, hogy élete el
van temetve Istenben és mégis fagyos közönyt
tapasztalunk az emberek iránt, ott az az előbbi _
eltemetkezés csak illúzió, s a látszóla^^n m ost
lélek gőgös felfuvalkodottságga! keresi -vm miszgyarapodását. Istennek életadó közösségna erőmetkezni annyi, mint az emberek életerőse? kerémunkálni. »Szeresd Uradat Istenedet és f e | ^ esen'
tódat, mint magadat.« Ez a két aktus Uig*} késére
nak a lelki folyamatnak két mozzanata. A genciát
namag, ha elhal, sok gyümölcsöt terem; a z ;tó is
tás kettős: gazdagabb lesz a lélek szellemi ékolabeli
és gazdagodik az emberiség élete.
,t is
Mikor Péter, a galilei halász, azzal a vall
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mással: »Én bűnös ember vagyok, Uram!« bele
temetkezik Krisztusba, azonnal ezeket az igéket
hallja: »Ne félj; mostantól fogva embereket
fogsz.« A Krisztusba temetkezett Piál apostol
(élek, de többé nem én!) igy ir: »Kívánnám,
hogy én magam átok legyek, elszakasztva a
Krisztustól, akik rokonaim test szerint;« és »Mind
a görögöknek, mind a barbároknak, mind a böl
cseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok.«
Mindegyik apostol tudatában van annak, hogy
a Krisztus testének építésére, az emberek meg
mentésének szolgálatára hivatott el. A keresztség által Krisztus halálába való temetkezés je
lenti egyúttal a feltámadást is az uj életre, amely
annyit jelent, hogy amiként Jézus Krisztus olyan
volt közöttünk, mint aki szolgál, a megkeresz
teltek között is aki első akar lenni, mindenkinek
szolgája legyen.
Krisztus egyházának növekednie kell ebben
a szolgálatban,. Krisztus, mielőtt áldozati halálába
ment, a szakramentális vacsora után »leveté felső
ruháját és egy kendőt vévén, körülköté magát.
Azután vizet tölte a medencébe és kíezdé mosni
a tanítványok lábait és megtörténi a kendővel,
amellyel körül vala kötve.« »Mert,« úgymond,
»példát adtam néktek, hogy amiképen én csele
kedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek.« Az
egyház, amelynek lelki élete a kegyelmi eszkö
zökben, az Igében, imádságban, a szentségek
ben mint az isteni élet talajában gyökerezik, ar
ról a munkakötényről kell, hogy megismerhető
legyen, amelyet maga elé köt, hogy a kegyelmi
eszközökben nyert erőkkel szolgáljon az embe
reknek. Az egyház sokszor kimentette erejét
a gyűlésekben, zsinatokban, szervezetekben s
elmulasztotta vérét ontani a világnak Krisztus
számára való meghódításáért. Szükség van olyan
keresztyénekre, akik járják az élet poros ország
ú já t és a világ rabjait foglyul ejtik Krisztus
megváltó szeretetének és kegyelmének. A szerzcvezetek, szövetségek, egyesületek, tömörülések
ossZt 'í^-^ükségesek. De ha gyűléseinkre összekoznT^aj /a^ menny ^ n^ szeme az Urnák és Kiistentiszb tekintetét lesse, valamennyien ujitsuk
lép a gyresztségbe’i fogadalmunkat s úgy távozvégett uj gyűlésekből, mint akik az Úrral ültek
nem valutáinál s most széjjelmennek, hogy jobbá,
ez az ük szabadabbá tegyék ezt a világot.
naK, ai
j
therárUe ha azt akarjuk, hogy ennek a világnak
tende.ztus legyen a királya, akkor az önzésnek
Konfg! kell halnia. A gabonamagnak akkor van
.gyümölcse, ha elhal. Az élet először áldo
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zat, sacrificium, azután csoda, miraculum. Az Ur
a beléjetemetkezett és benne feltámadott telkek
kel nem együtt pihen, hanem együtt munkál
kodik. (Márk. 16, 20.)

Nevelés- és oktatásügy.
Tanév elején és végén a figyelem fokozot
tabb mértékben terelődik az iskolák felé. S ezzel
együtt az iskolák munkája: a nevelés és oktatás
felé. Szembeötlő jelenség!, hogy a közvélemény
általában véve a tanulmányok és különösen a
vizsgák terén könnyebbitéseket óhajt s egyúttal
fokozottan hangsúlyozza az életre való nevelést,
ami alatt életpályára, kenyérkeresetre való neve
lést, vagyis szakoktatást kell értenünk. Mindkét
kivánalom megérthető úgy a szülők, mint a ta
nulók szempontjából. Mindamellett mindkettővel,
az utóbbival is szembe kell szállamunk. Főleg az
utóbbit, t. i. a szakoktatás^ a ‘kenyérkereseti pá
lyára való nevelés kérdését kivárjuk itt tárgyálni.
A szakoktatás szorgalmazása két okra vezethető
vissza. Egjyik ok áz a helyálló vélemény, hogy
minden munka elvégzéséhez bizonyos ismeretek
és gyakorlati ügyesség: szükséges. A másik az
a téves vélemény, hogy az iskolának, a tanítás
nak egyetlen feladata ezeknek az ismereteknek
és ügyességeknek közvetítése és elsajátíttatása.
A nevelésnek a szakoktatással való azonosítása
veszedelmes és téves.
Az iskolai szakoktatás megyalósitása lehetet
len azért, mert a jelenlegi tanügyi berendezés
mellett képtelenség annyiféle tipusu iskolát fel
állítani, ahány foglalkozási ág van. A szákokta
tás keresztülvitele teljesen széjj eltépné az ifjúság
nak nemzeti egységét, kasztrendszerhez vezetne,
vagy pedig minden iskolát túlterhelne speciális
kurzusokkal, aminthogy ez utóbbiak már most
is veszélyeztetik az iskolák munkáját a tanulók
ismeretének elaprózásával és széjjelszórásával.
Ne felejtsük azt sem, hogy az iskolában tanultak
nak ig'en nagy részét elfelejtjük s ennélfogva a
szakoktatás jórészt csak időpocsékolás lenne.
Ennél is fontosabb azonban az, hogy a
munka elvégzésének mikéntjét csak munkaköz
ben tanulhatják meg1. A munkának az a része,
amit az iskolában tanítani lehet, nem a leglénye
gesebb rész, sok esetben alig számba vehető
rész. Sőt a tanultakból sok mindent el kell felej
tenünk. Kézen fekvő példa a könyvelési szakma.
A közvélemény azt kívánja, hogy szakiskola ta
nítsa meg a tanulókat könyvelésre. Azonban
minden cég könyvelése,' hogy úgy mondjuk
egyéni. Azért a cégek szívesen alkalmaznak
olyan könyvelőt, akinek gyakorlata van s nem
olyant, akinek kitűnő iskolai bizonyítványa van.
Mert a kitűnő bizonyítvány nem mérvadó, el
lenben a jártasság a döntő. Ez egy elemi és ek
latáns példa, mert hiszen a könyvelés volna egy
olyan speciális szakma, amelyre a kereskedelmi

1926._________

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

szakiskola a közvélemény szerint még legkönvnyebben kiképezhetne. S ilyen példa van száz
meg száz. Tény az, hogy a munka nem azáltal
lesz értékessé, hogy annak végzését tanuljuk,
hanem azáltal, hogy elvégezzük. S a munka tár-*
sadalmi értéke attól függ, hogy miként végezzük
azt a munkát. A szakoktatásnak megvan az a
hátránya is, hogy már a gyermeket ráneveü arra,
hogy az egész életét kenyérkeresetnek tekintse;
soha se kérdezze: mit tudok én adni az emberi
ségnek, hanem csak azt: mit tudok én kapni az
emberiségtől. A társadalmi organizmust a szol
gálat tartja fenn, nem a kenyérkereset. A szak
oktatás a gyermeket a társadalom materialistikus értékelésére neveli, vagyis megmételyezi.
Nevezetes ebben a vonatkozásban a »ke
nyérkereseti pálya« kifejezés is. Egy életpálya,
amely kimerül a kenyérkeresetben! Egy élet,
amelynek céljává lett a fizetési osztályokban
való emelkedés, és a nyugdíj! Negyven eszten
dőt eltölteni az Íróasztal mellett, kenyérkereset
ből, s hogy teljes fizetéssel mehessek nyugdíjba.
Szánalmas lefokozása a lelki élet standardjainak,
a munka erkölcsi jelentőségének, s a hivatás
méltóságának. Mert az életpálya és az életmunka
kellene hogy elhivatáson alapúkon. Milyen nyo
masztóan nehezedhetik egy egy ideálokért hevüló ifjú lelkére az a gondolat, hogy őt mérnök
nek, pénzügyőrnek, vagy könyvelőnek taníttat
ják. Ismertem valakit, akit szülei mészárosnak
szántak, s aki azt mondta váltig, hogy ó ember
akar lenni. Ez a hétéves gyermek az angyalok
nyelvén beszélt. Az ember hivatása nem az,
hogy halász, vagy vámszedő legyen. Emberré
kell lennie, aki Isten üzenete egv élet álta! a
világnak. Mindenkiben megvan a szívnek elrej
tett embere s ezt az elrejtett lá'hatatlan embert
felfedezni, kifejleszteni: ez a feladata az iskolai
nevelésnek és tanításnak. Az iskolának elkorcso
dását jelenti a «hasznos ismeretek egyoldalú
közlése. Tanítsa meg a növendéket a vallás,
a művészetek a történelem, az irodalom, a
trmészettudománvok révén az élet különböző
nvilvánulásainak meg’á'ására és felbecsülésére
Tanítsa meg erre az iskolának közszelleme ál
tal is. A kenyérkeresetbe való neve’és találja
kielégítőnek a magánviz^gák letételét, ezt a
humbugot, amely ellen minden pedagógusnak
az iskola és a nevelői munka becsülete érdeké
ben tiltakoznia kellene. A tanulónak a tanulók
társadalmában kell megtanulnia a nagy társada
lomban való keresztyén és becsületes élet sza
bályait.
A kenyérkereseti pályára nevelés hazug frá
zis azért is, mert abból a felfogásból indul ki,
hogy az embernek csak teste van. hogv az em
bernek csak kenyérre van szüksége. Fontos a
te st mert a Szentlélek temn'oma de ha ez a
templom üres, templom-e akkor? Az embernek
lelke is van. S a lélek igazságot, szépséget, jó
ságot szomiuhozik. Ezek nélkül a lélek elsorvad.
A világot az éhező lelkek teszik boldogtalanná.
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A lélek, amely az igazságtalanság, a rútság, a
kegyetlenség uralmat látja, nem talál nyugtot,
ha testének megvan is a kenyere. Az emberek
erdön-mezőn, művészetekben és történelemben
látni akarják Istennek mosolyát. S ezt a mo
solyt, a jóságos Isten arcán lebegő mosojyt
joga van meglátni minden teremtménynek és se
államnak, se társadalomnak, se szülőknek nincs
joguk ahhoz, hogy az élet ragyogó szépségeit
kenyérre kenve etessék meg a tanulókkal. Ezek
a szépségek nem üres cfra ságok, hanem az élet
elrejtett isteni örök lényegének kisugárzásai. S
ezeknek meglátására nem a szakiskola képesít,
hanem az isteni behatások és a lélek ajtainak
feltárása. A szakiskoláztatás megöli a lelket.
Megöli az életet. Megöli a társadalmat. Kultú
ránkat visszadobja azokba a távo’i évezredekbe,
amikor a kenyérkereset gondjaiból kellett a
barlanglakó embernek lassan-lassan felemelkedni
annak a méltóságnak tudatára, hogv* ó az Is
tennek képére teremtetett, s az ő öröksége az
Istenfiuság.

A lipcsei Kiilmissziói Egyesület gyűlése.
A Lipcsei Misszió idei közgyűlése különösen
nagy látogatottságnak örvendett. Magyarorszá
got Scho'tz Ödön, a mi kiilmissziói egyesületünk
elnöke képviselte. A gviilésezések máius 26 és
27 voltak. Az első nap. szerdán délelőtt a zsidó
misszió tartotta évi ünnepélyét, utána pedig
Ihmeis püspök elnöklete alatt a Kirchliche Kon
ferenz gyüiésezett. amelyen Hilbert tartott elő
adást, dr. Ihmeis szuperintendens pedig indiai
tapasztalatairól számolt be. Aznap este volt az
ünnepi istentisztelet amelven Gocsch egvházfőtanácsos prédikált Ján. 8, 12 és Máté 5, 14 alap
ián: »En vágyók a vi'ág világossága.» Utána dr.
Ihmeis misszióigazgató terjesztette elő évi jelen
tését. Megemlékezett arról, hogy az utóbbi há
rom esztendő milyen nagv változásokat hozott.
Három esztendeje a mimkamezőkről el voltak
tiltva, a missziói ház majdnem teljesen elhagya
tott volt, anyagi eszközök alig ásottak rendelke
zésre. A bevételek évről-évre emelkedtek, s bár
a tavaivá bevétel még mindig kevesebb a béke
belinek felénél, mégis nagv a haladás. A misszio
náriusképző szemináriumban 21 fiaíalember ké
szül a hittérítői pályára, közülök kilencen most
husvétkor léptek be. Keletafrikában három miszszionárius do’gozik. A keresztyének száma erő
sen megnövekedett. A lélekszám jelenleg keré
ken 10,000. A Kilimanad«aro vidékén élénk ke
resztyén mozgalom indult meg. Természetesen
nehézségek is merülnek fel. Ezeknek leküzdésére
a misszionáriusok szeptemberben konferenciát
tartottak, amelyen néhány amerikai hittérítő is
részt vett. Fontos határozatokat hoztak az iskola
ügy terén. A kormány isko’ai célokra pénzbeli
segélyt ajánl fel, de ezáltal a felügyeleti jogot is
biztosítja magának. Minthogy a nevelési célt a
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kormány elfogadhatóan tűzte ki, a Lipcsei Miszszió is' elfogadja a segélyt. Ennek folytán az
egész iskolaügy reformon megy át s ennek meg
valósításához uj erők beállítását kívánja. Azon
Egyke és kettőke. Dr. Hoffa, barmeni gyer
ban ebben sincs hiány, mert Afrikában a misszio mekorvos igy nyilatkozik erről a kérdésről: »Ré
náriusok száma tízre emelkedett és a hittérítők
feleségei is derekasan kiveszik részüket férjük gebben az volt a mondás: »Sok gyermek, sok
munkájából. Maranguaban a szeminárium újból áldás«; ma ellenben az egykének és kettőkének
megnyílt. Az amerikai Augustana Synod Iramba szószólói azt mondják: »Minél kevesebb a gyer
fennsíkjának kivételével az egész missziómezőt mek, annál gondosabb ápolásban, táplálásban,
visszaadja a Lipcsei Missziónak, amely igy visz- nevelésben részesül.« Az orvosi, valamint az ál
szakapja a Kilimanadsarot, Merut és a Para
hegységet. India is uj munkát jelent. Dr. Ihmels talános emberi tapasztalat azt tanítja, hogy ez
Indiában járt a svédekkel és tamulokkal egyetér a nézet téves. Az olyan ember, akinek gyermek
tésben folytatandó munka megbeszélésére. Meg korától kezdve minden útját elegyengetik, min
látogatta a tamul gyülekezeteket. A gyülekeze den kivánságát teljesitik, az életben sokkal könytek élete általában kielégítő; az istentiszteletek nyebben elbukik, mint az, akinek ellenálló ere
látogatottsága sok gyülekezetben határozottan jét kifejlesztette, akaratát megacélozta a kemény
fényes; az áldozatkészség állandóan erősödik;
szegény páriák 2 rúpiát (34,000 K), gazdagab életiskola. Az »egyes« gyermekek rémei a taní
bak 4 rúpiát is adnak az egyháznak. A keresz tóknak és törzsvendégei az orvosok rendelőszo
tyének száma tavaly több mint ezer lélekkel nö báinak. Egyáltalán nem véletlen, hogy markáns
vekedett; most összesen körülbelül 25 000. 1925. személyiségek, vezéregyéniségek, teremtő mű
január 3-ig tartotta tanácskozásait Madrasiban a vészek és kutatók többnyire sokgyermekü csa
Pánindiai lutheránus Konferencia. Különböző
nemzetek 300,000 lutheránusa 120 delegátussal ládokból származnak. Händel, a kiváló zenész,
képviseltette magát ezen a konferencián. Ennek _ valamint Fraunhofer, a nagy természettudós^
igen fontos határozata az, hogy Madrasban kö f f mint szegény üvegeseknek tizedik gyermekei
zös theológiai intézetet állítanak fel. A missziói születtek; Bach János Sebestyén tizenkettedik
munkának Indiában most igen kedvező talaja gyermeke volt szüleinek, Lessing a tizenharma
van. A madrasi és a londoni kormány immár dik, Franklin Benjámin, a villámhárító feltalálója,
nem gördít akadályt a Lipcsei Misszió útjába.
A svédek is azt óhajtják, hogy indiai munkánk egy szappanfőzőnek volt a tizenhatodik gyer
nak nagyobb részét ismét vegyük át. Ez óriási meke. W. von Siemensnek 12, Dürer Albrechtmunkát jelent.
'
i.
nek 13, Luthernak 6, Haydnnek 11 testvére volt.
Másnap, csütörtökön volt a Misszió közgyű Az a beszéd, mintha a gyermekek számának
lése, D. Paul elnöklete alatt. A pénztáros jelen csökkentése a minőséget javítaná, a történelem
tése szerint a Misszió tavalyi bevétéle 277,513
márka, közel ötmilliárd korona volt. Az anyagi itélőszéke előtt teljesen üres, egészen légből»
ügyek elintézése után a Misszió köszönőirato kapott frázisnak bizonyult.«
kat intézett a Svéd Egyházi Misszióhoz, az
Augustana-Synod-ho'Z, a Jova-Synod-hoz és az
amerikai National Lutheran Council-hoz, akik a
Vass József kalocsai nagyprépostnak kö
háború alatt és a háborút követő években igen szönhetjük a primhegedüről szóló hires szálló
nagy^ szolgálatokat tettek a Lipcsei Missziónak.
Azután dr. Ihmels ismertette a misszióügy állá igét. Legújabban, pontosan: junius 24nén, »zi
sát úgy a missziói munkamezőn, mint idehaza. zegő perglamenek«-ről beszélt, szólván imigyen:
Döntő jelentőségű pillanat volt, amikor a köz »Az ezeréves katholikus pap beszél a négyszázgyűlés az afrikai és indiai munka újból való fel éves protestáns papokhoz... szólok hozzátok is
vételét elhatározta. Ez a határozat nagy pénz protestáns paptestvéreim. Zizegő pergamenek
ügyi kötelezettséget is jelent s a közgyűlés be ne legyenek közöttünk válaszfalak, mikor arról
hatóan megtárgyalta azt a kérdést, hogy mi mó
van szó, hogy élni akarunk ezen a földön.« A
don lehetne a bevételeket fokozni.
Este ünnepély volt, amelyen dr. Ihmels és politikai része a beszédnek engem igazán nem
Kanneg’ieszer ismertették az indiai viszonyokat. érdekel. Egyéb tekintetben pedig sem Vass Jó
zsef nincs ezeréves, sem Harsányi Pál ref. es
peres nincs négyszázéves, sem a zizegő perga
A győri ev. Szeretetház leányinternátu menek nem alkotnak közöttünk válaszfalat. A
sába felvesznek tanulókat felekezeti különbség zizegő pergamenek, nos hát azok a zizegő per
nélkül havi 80 pengő teljes ellátási d’jért. Jelent gamenek őseink kardjával és vérével kivívott bé
kezni a Szeretetház igazgatóságánál lehet.
keszerződések és törvénycikkek, amelyek Ma-
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gyarországon a vallásszabadságot, az egyházak
között az egyenlőséget és viszonosságot bizto
sítják. S amikor arról van szó, hogy ezen a ma
gyar földön élni akarunk mi protestánsok is,
hivatkozunk ezekre a zizegő peigamenekre, ame
lyek a nemzeti érzületnek, a hazafiságnak és a
fajszeretetnek dicsőkorszakát jelzik, mint ami
lyen a mai. A primhegedü különböző húrokon
szólhat, de én erről a zizegésról is megismerem
a régi prímást. Aki szónoklataiban ezeresztendös, de egyébként, mint maga mondja, reálpoli
tikus.
Múlt számunkban irt im e rovatban, hogy
a magyar rádió tudtára adta a magyar glóbusnak,
hogy’ a kínaiak Marco Pólónak a puskát, az al
koholt, az ópiumot és az amerikai bibliát kö
szönhetik. Amig akad valaki, aki elviszi Kínába
a harminckétlevelü, Regnum Marianum-fceli »ma
gyar bibliát«, álljon itt, hogy mit köszönhet ez
a .Marianum az amerikai Bibliásoknak. Mit kö
szönhet az amerikai Bibliáink ez a nemzet, ahon
nan hercegi komornyikok küldik gyermeküket
Hollandiába. Adataimat dr. Gonda Dezsőnek a
Pesti Hírlap junius 25-iki számában megjelent
cikkéből veszem. E szerint az. Atnerik ii Segélyzó
Misszió 1919. őszétől 1921 őszéig 110.331 magyar
éhező gyermeknek juttatott kb. 13,000.000 pót
étkezést. Ez az akció állította fel és látta el a
gyermekkonyhákat, az egyetemi ifjú ág diákasz
talait az ó müve volt a tápszercsomagok kiosz
tása, a terhes és szoptató asszonyok, csecsemők
és 1—3 éves kisdedek étkeztetése, 1050 baba
kelengyének és 97,344 gyermek részéi e 153,576
darab ruhadarabnak juttatása és 29,000 gyerek
nek magyarországi nyári táborokban való üdül
tetése stb. így megy tovább a felsorolás egy sű
rűn telenyomatott hasábon végig. És mindezek
után, mindezek elenére meii a budapesti rádió
leadóállomás az alkoholt, a puskát, az ópiumot
és az amerikai Bibliát egy sorba helyezni és a
világba ezt a szériát kikürtölni.
9

Dr. Gonda Dezső értékes cikkének olvasása
közben az jutott eszembe, hogy nem szabad-e
egyházunk vezetőségének valamiképpen nyilvá
nosságra hozni azt a kim uttást, amelyből meg
tudhatnánk azt, hogy mit köszönhet a mi egyhá
zunk és annak tagjai a külföldi segélyakciónak?
Én még ilyen kimutatást nem láttam. Ha van
bocsánatot kérek. Ha nincs, többekkel együtt én
is szeretném látni. Tulajdonképpen azt hiszem
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egészen természetes óhajtás ez és nem olyan
külpolitikai titok, amelyet a külföldi hpok révén
lehet csak megszerezni.
•

Olvasom, hogy a m. ki r. honvédgyalogság
védöszentjévé Szent Lá>zló királyt választják. A
tüzérségnek Szent Borbála, a huszárságnak pe
dig Szent György a védőszentje. Bizonyára az
ezerév jogán. És a protestánsok délutáni szunyókáiása idején.

Papnék konferenciája.
Mint minden kezdet, úgy ez a mi kedves
eszménk is nehézségekkel küzdve lassan halad
előre. Ha valamikor, úgy napjainkban kell, hogy
a hitélet megerősítésére, a piotestáns öntudat
fejlesztésére, szeretett egyházunk kiépítésére
irányuló minden mozgalmat felkaro junk, a m ik
sikerét magunkévá tegyük. Mert nemcsak édes
magyar hazánk, de protestáns egy házunk is ellen
ségektől van körülvéve, melyek minden esz
közzel igyekeznek annak fundamentumát meg
lazítani. Á régi, hithü protestáns családokban
rést ütni. Csak az összetartásban, csak a kar
öltve haladó munkában van a mi erőnk.
Nincs társadalmi állás, ahol a feleségre oly
nagy és magasztos feladat hárulna, mint éppen
a papnéra. A valódi papné az ó megértő finom
leikével, melegen érző szivével, ezekben a ne
héz időkben is segítő társként ott áll férje olda
lán s ha mással nem is. de családjának tiszta vi
lágitó példájával követésre buzdítja a híveket.
Nagyon kérjük azért lclkésztestvéreinket
szívleljék meg kérelmünket, az egyetemes gyű
lésre hozzák fel magukkal hűséges élettársai
kat, hogyr a közös munkát megbeszélve, egy szeretetben szoros tábort a'kothassunk az Ur di
csőségére.
A részletes programmot szeptemberben kö
zölni fogjuk. Most csak tervszerűen megemlítjük,
hogv ezt az első konferenciát két napra gon
doljuk beosztani. Az első nap csak papnéknak
szólna, ahol ók egymásközött, egymással néhány
fölvetődött fontos kérdést meg árnyalnának. En
nek az első napnak estélyen szeretet vendégség
gel összekötött vallásos estélyt tartanánk, világi
uraink és családjaik bevonásával. A második nap
papnék és minden érdeklődő protestáns jelenlé
tében, oktató jellegű lenne, vasárnapi iskola if
júsági egylet, stb. szemlé'tctő bemutatásával.
Nagvon kérőik lelkész!estvére:nket beszél
jék meg otthon ezt a tervet, s ha talán egy-egy
idevágó jó eszméjük van. vagy a kétnapos pesti
tartózkodást soknak tartják, közöljék azt velünk,
hogy a részletes programm kidolgozásánál fi
gyelembe vehessük a többség vélem ínyét. Ked
vezményes vasúti jegyekről és olcsó ellátásról
gondoskodunk.
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Miután Raffayné Öméltósága csak augusztus
végén jön haza, arra kérem testvéreinket, legye
nek szívesek a konferenciára vonatkozó indítvá
nyaikat címemre küldeni, hogy az előkészítés
munkája a nyári szünet miatt fönnakadást ne
szenvedjen.
Cink óta, Pest megye.
Blatniczky Pálné.
A keresztyénség! szenvedélyes ragaszkodás
Jézushoz, aki mint élő vezér áldozatos és szol
gáló életre hiv el bennünket. Kezdhetjük azzal,
hogy szeretjük Őt mint barátunkat és Megvál
tónkat, de aztán mejgszeretjük azt az ügyet is,
amelyért m eghal és örökkön él. Kossuthnak,
Garibaldinak, az emberiség; majdnem valamennyi
nagy vezérének olyan volt az egyénisége, hogy
ezereket tett hűséges barátaikká. De nem lehe
tett soká sütkérezni bárátságuk verőfényében a
nélkül, hogy nem kellett volna szükségképpen
megérezni, hogy ezzel a barátsággal együtt jár
nemes és szent ügyekhez való csat akozás, ame
lyeknek vezérei ők voltak. Ugyanígy áll a dolog
Jézussal is. Ha barátaivá leszünk, reájövünk,
hogy ez a barátság tág munkamezőket nyit meg
előttünk. Barátunk vezérünkké lesz, aki igy szól:
»Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg
magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen
engem.«

H Í R E K .
Olvasóinkhoz! Technikai akadályok miatt
a múlt számban jelzett csekklapot nem mellé
kelhettük Lapunkhoz. Most küldjük, azon kére
lemmel, szíveskedjenek előfizetésüket megújí
tani, hátralékukat letörleszteni. Akik még múlt
évi hátralékukat se törlesztik le, azoknak a lap
küldését beszüntetjük s névjegyzéküket átadjuk
a laptulaj do ".os Luther-Szövetségnek további el
járás végett. Tisztelettel a k i a d ó h i v a t a l .
— A győri ev. egyházmegye közgyűlése.
győri esperesség régi szokás szerint jun. 2i9-én,
Péter-Pál napján tartotta rendes közgyűlését.
Tárgysorozatának kiemelkedő pontja volt Csemez István gazdasági főtanácsos, téti földbir
tokosnak felügyelői beiktatása. A beiktatáson
résztvett dr. Darányi Kálmán Győr—Moson—
Pozsony e. e. vármegyék főispánja, továbbá a
vármegye nevében Skultéty Miklós vm. főjegyző
'■
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és Csemez Béla főszolgabíró, Győr szab. kir.
város képviseletében Erdélyi Iván és Koller Jenő
városi tanácsosok. A beiktatott ejgyházmegyei
felügyelőt tartalmas és szép beszéde után a
lelkészi kar nevében Pálmai Lajos tb. esperes*
a felügyelői kar nevében Mihály István egyház
községi felügyelő, a tanítói kar nevében Kiss La
jos egyhmegyei tanitóegyesületi elnök, igazgatótanító, a felpéci egyházközség nevében — mely
nek a beiktatott felügyelő évtizedek óla fel
ügyelője —, Győrffy Béla felpéci lelkész üd
vözölték, továbbá a vármegye és Győr város
megjelent képviselői is. Kapi Béla püspök sürgönyileg üdvözölte a felügyelőt és fejezte ki
jókivánatait. Az esperesi jelentésből örömmel
vette tudomásul a közgyűlés, hogy a hívek
önkéntes adományai különböző jótékony célokra
a tavalyi összegnek háromszorosára, 51 millióra
emelkedtek, a gyülekezetek saját céljaira tett
adományok pedig 90 millió koronát tesznek ki.
Örömmel üdvözli, hogy a lelkészi és felügyelői
kar az elmúlt közigazgatási évben két közös
értekezletet tartott és hogy a jövő évben a fel
ügyelői, lelkészi és tanítói kar a júniusi érte
kezlet alkalmával közösen fog Úrvacsorához já
rulni. Véleményadás végett a gyülekezetekhez
terjeszti le azt a javaslatot, hogy a gondnokok
és lehetőleg a presbiterek bevonásával is tar
tassák egy egyházmegyei értekezlet Az iskolalátogatások terén az iskolák munkájának egy
séges ellenőrzése és felülviz jgjálása céljából egy
házmegyei iskolafelügyelőnek megválasztotta
Kovács Zsigmond tárnokréti-i lelkészt, az isko
lákat vizsgálat szempontjából öt körbe osztotta
be és az iskolafelügyelő mellé mindegyik kör
ben egy-egy világi és tanító iskolalátogatót vá
lasztott. A pestmegyei felső egyházmegye fel
ügyelőinek és lelkészeinek lapun* múlt számá
ban megjelent mind az öt javaslatát elfogadta
és fölterjeszti az egyházkerülethez. A közgyű
lést megelőzőleg! gyámintézeti istentisztelet volt,
amelyen Ihász László egyházmegyei jegyző
prédikált.
Házasság. S í k o s Kálmán kispéci lelkész
junius 23 án kötött házasságot H a m m e r Gyön
gyikével Bonyhadon.
Gimnáziumi felügyelő iktatás. A szarvasi
ev. gimnázium junius 17 én iktatta hivatalába
újonnan választott felügyelőjét, dr. M el ic h Já
nos egyetemi tanárt, a m. tud. Akadémia tagját,
európai hirü nyelvtudóst, Szarvas város szülöt
tét. A beiktatást a felügyelőbizottság; nevében
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Kaviczky László bizotts. alenök végezte. A hiva
tali eskü letevése után, a felügyelő nagy figye
lemmel hallgatott, tartalmas székfoglaló beszé
dében visszaemlékezéseiből s a jövő feladatáról
mondott értékes dolgokat. A beszéd közölve lesz
az értesítőben. A feliigyelóbizottság ezután le
tárgyalta a többi kitűzött tárgyat, még folytató
lag délután is ülésezve s munkáját csak este fél
hét órakor fejezte be.
Lelkészválasztás. A B ö h m Richárd elhalá
lozásával megüresedett gálosi lelkészi állásra
O e i s z t l i n g e r Frigyes némit-já;falui lelkész
választatott meg. Beiktatása junius 13 án volt.
C ím zetes igazgató. A szarvasi gimnázium
nak 42 év óta működő tanárát, K u 11 i k Endrét,
a felügyelöbizottság még további szolgálatban
óhajtja megtartani; ilyen kérelemmel fordult a
VK. miniszterhez, egyszersmind az érdemes ta
nár áldásos működését méltatva, ót címzetes
igazgató« cimmel tüntette ki. Tanári hivatásával
kapcsolatos működésén kívül festészettel is fog
lalkozik a tanár ur s legutóbb a gimnázium ta
nácskozó termét két sikerült festménnyel gazda
gította, az egyik dr. Raffay Sándor püspököt, a
másik Mokcsonyi József ezelőtt volt főgimnáziumi igazgatót ábrázolja.
A neuendettelsaui diakonisszaintézetnek
872 felavatott diakonissza és 191 próbanövér
tagja van.
Szeged. A Csanád—Csongrád egyházme
gyei Ev. Tanítóegyesület junius hó 24 ikén Sze
geden tartotta évi rendes közgyűlését. Elnöki
megnyitót mondott Országh József szegedi tanitóegyesülcti elnök, amelyben rámutatott a ta
nítóság fizetési sérelmeire. Huszák József szen
tesi tanító az uj népiskolai tantervet fejtegette,
amely újat alig hoz, sőt amikor a tankönyv hasz
nálatát tiltani kívánja, vét a gyermek könyvsze
rető természete ellen s a tanitás sikerét kockáz
tatja. Szebedinszky Mihály nagy bán h egyesi ta
nító az énektanításról értekezett. Az éneket a
gyermekkel meg kell szerettetni olyformán, hogy
a szöveget mondatonként megmagyarázom pél
dákkal. Egy órán át csak egy ének tanítandó.
A választmány kiegészíttetett Huszák József tag
gal. Az Egylet átiratilag üdvözölte Krug Lajos
országos elnököt s fölirt a főhatóságokhoz az
egyházi énekdallamok egységesítése érdekében.
A gyűlésen az egyházközség elnökségén s az
érdeklődőkön kívül megjelent Fabriczy Pál oros
házi tanító is, mint a békési Ev. Tanítóegyesü
let kiküldöttje. Agyülést istentisztelet előzte meg.
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„Anyák Napja“ D ebrecenben. A debreceni
ev. egyházunk közgyűlése a nyugati népek s leg
utóbb a szepességi községek mintájára elhatá
rozta, az »Anyák Napjá«-nak megtartását s ha
sonló állásfoglalásra felkérte az egyházmegyét
és egyházkerületet is. A múlt évben 3 tanerőssé
fejlesztett iskolájának, helyettes tanerő alkalma
zásával 4 taneróssé való fejlesztését határozta cl.
A katonai gyülekezetek. A katonai gyüle
kezetek szervezése ügyében a református konvent a következőket mondta ki: »midőn egy
részt általánosságban nem kíván észrevételt
tenni az ellen, hogy a m. kir. honvédség prot.
vallásu egyéneinek egyházi megszervezése sza
bály rendeletileg eszközöl e-s.k, másrészt, mivel
a ref. egyháznak törvény á tál biztosított önkor
mányzati jogából következik, hogy ennek az egy
háznak hozzájárulása és megegyezése nélkül
egyházi szervezetet senki más nem rendszeresithet, az egyetemes konvent ez alkalommal tudo
másul veszi ugyan a honvédség protestáns val
lásu egyéneinek szervezetére vonatkozó intézke
déseket, azonban mindezeket csupán ideiglenes
jellegüeknek tekinti. Ebből folyójag mel ő z h e ti
lénnek tartja, hogy tárgyalás indittassék meg a
végből, hogy a két prot. egyház, továbbá a kor
mány és a tábori püspök részvételével egy, a
fentebb érintett célra szolgáló szervezet alkottassék. Evégböl a maga részéről három tagból álló
bizottságot küld ki és biz meg azzal, hogy az
evang. egyház, a kormány s a tábori püspök
együttes közreműködésével készítsen a honvéd
ség prot. vallásu egyéneire egy, az egyházi tör
vényekbe beilleszthető szervezeti javaslatot. Ez
a javaslat annak idején mindakét egyház prot.
főhatósága elé terjesztendő. A végleges rendezés
természetesen az országos zsinat által fog tör
ténni. A bizottság tagjai: dr. Baltazár Dezső,
dr. Bernáth Géza és dr. Kun Béla«.
Iglói diákok. Ugyebár sokszor volt szó
utóbbi időben az iglói öreg diákokról? Néha
úgy emlitődött a jeles középiskolánk, hogy col
legium, néha pedig úgy, hogy lyceum. Sok jeles
dolgot mondtak el a tanárairól, a benne uralko
dott kiváló szellemről, azt azonban soha sem
mondták sehol sem, hogy ez a gimnázium »pre
montrei«, akarom mondani ág. 'h. ev. egyházi is
kola. Ez már a mi sorsunk. Dicsérik intézmé
nyeinket, de azt eltakarják, hogy kié?
Értesítés hirdetések felvételéről az 1927.
évi Luther N aptárba. Olvasó közönségünk kö

216.

EVANGÉLIKUSOK LÁPJA

réből sűrűn hangzott fel az az óhajtás^ hogy me
reven ne zárkózzunk el a Luther Naptárban hir
detni szándékozó cégiek hirdetéseinek a közlésé
től és adjunk módot olvasó közönségünknek e
tekintetben is a megfelelő tájékozódásra. A közóhajnak engedve az irodalmi résznek nemcsak
megrövidítése nélkül, hanem inkább megl annak
lehető gazdagításával kisérletképen módot nyúj
tunk egyes megfelelőknek mutatkozó hirdetések
felvételére annak hangsúlyozásával, hogy a
hangjukban és eljárásukban nyilvánvalóan meg
tévesztésre szánt és vásári fogásokra alapított
hirdetéseket kizárjuk. A hirdetések előzetes meg
felelő felülbi tálasának biztosítása céljából a szo
kásos hirdetési irodák mellőzésével azért a Lu
ther Naptár előállítását végző nyomda vezetősé
gét: Székely és Társa könyvnyomdái céget, Sop
ron, Várkerület 66 sz. bíztuk meg a helytálló
hirdetések felvételével. Az 1927. évi Luther Nap
tárban hirdetni szándékozó hitfeleink figyelmét
tehát ezúton hívjuk fel, hogy esetleges hirdeté
seik feladása céljából a közelebbi feltételiek dol
gában a fentebb megnevezett céghez fordulhat
nak. Sopron, 1926. junius 24. A L u t h e r N a p 
tár szerkesztősége.
SZERKESZTŐI ÜZENET
Egyházi gyűléseink elnökeihez. Kérelem.
Ismételten ért már szemrehányás, hogy egyházi
gyűléseinkről, fontosabb egyházi eseményekről
nem jelenik meg tudósítás lapunkban. Kérem az
egyházi gyűlések tisztelt elnökségeit, szivesked‘jenek intézkedni, hogy valaki küldjön tudósítást
e lap szerkesztőjének. Kérem arra is, hogy a
gyűlésekre szóló meghívók egy-egy példányát
küldenék meg a szerkesztőségnek. Segítség, köz
reműködés nélkül legjobb igyekezetem melleit
sem szolgálhatom kellően egyházi közérdekein
ket.
A. B. A lelkészek öltözékéről majdnem
minden értekezleten esik szó. A lapban való tár
gyalásra ezt a kérdést nem tartom alkalmasnak.
Kérek más tárgyú cikket. S zív . üdvözlet.
M. F. A kronológia nem közölhető. Köszö
net.
Gy. I.-né. Blatniczkynénak e számban meg
jelent cikke a közlést feleslegessé teszi.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

1926.

PÁLYÁZAT.
A győri evangélikus egyházközség nyug
díjaztatás folytán megüresedett 2' férfi tanítói
állásra pályázatot hirdet. K ö t e l e s s é g : egy
vagy több elemi isk. vezetése, az egyházközség
belmissziói munkájában, énekkarban való közre
működés, — a kántor esetleges helyett esi tése.
J a v a d a l o m : törvényes fizetés államsegéllyel,
természetbeni lakás vagy törvényes lakbér. —
Pályázati határidő: augusztus 1. — Szükséges
okmányok: oklevél, keresztlevél, politikai maga
tartásáról és működéséről szóló bizonyitványok.
Az i s k o l a s z é k i e l n ö k s é g . Győr.
2—1 .
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SzcrfctszflsAg: LÉBtMY (Mossa a.) Ilapitetta: DR. R1FFIYSÍIDOR püspök. Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ár: Egész évre 80. félévre 40
Kiadóhivatal: GYÚR. ev. konvent-épület.
S i t i k « u U . r r l Iclalóa
negyedévre 20, egyes szám 2 ezer I.
’ Kisdia :l LUTHER-SZÖVETSÉG.
Psstatakarékpénztári csekkszámla: 1290. NÉ ME T H KÁROLY esperes.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

A gályarabok.
Irta é s Káb&szeutandráson a vértanú gályurab
Horhldal Miklós em léktáblájának lelep lezések or
elm ondotta Kutas Kálmán.

Évszázados, ködös, nagy messzeségben,
Hová busultan néz a látomás:
Örök bánattal fényes szép szemében
Fejét lehajtva ül a néma Gyász —
Körötte századoknak bérces orma, —
A bércek alján könny- és vérpatak ...
— Mit őrizel, Gyász, itten elborongva?.. —
>Holtak nyugosznakx — szól — »a föld a la tt. . «
— Mutasd meg őket kérlek, búm nevében!*
Rögön, ködön, homályon lássak át! —
S im látom ott vak földalatti térben
A gályarabok vértanú hadát.
Sugártalan síroknak tágult mélyén
Holt némasággá dermedett a csend.
Süppedt koporsók elkorhadt szegélyén
Komor homály időtlenül mereng.
Sötét — oszolj! Mozduljatok ti árnyak!
Ébredj te kínban holtra vált világ!..
Mily oldhatatlan égi szent varázslat
Tart bűvöletben zordon ném aság!?..
E dermedt lét mily földi szóra mozdul?*
Hiába súgom: h it... em lékezés...
Ébredj tehát a sírva zengő szótul —
Harsogj hatalmas ige: Szenvedés!...
És hirtelen mozdulnak titkos árnyak,
Omolni látom sírok kőfalát.
Szive zokog a zordon némaságnak,
Zendülni hallom holtak kardalát.
Szellemcsapat vonul fel énekelve
— Véres jel ül a holtak homlokán — *
És száll a hang, megkinzottak keserve,
Mint mély dörej felbiígó orgonán.
Sóhaj kering mély, tébolyult erővel,
Mint gyors iramban zugó forgatag;
Bilincs-csörgés, panasz, vád menydörög fel
Holtak dalában felviharzanak.
S amint a dal zeng: látomásba' látom:
Ártatlanon törvényt a bosszú ül —
Börtön telik — hithősök szalmaágyon —
Kopár sziklák közt holló holtra gyűl —1
A hős rabszolga-sorban küzd a gályán —
Vér fest bíborra vakító habot —
«

Zengő zsolozsma kél tenger dagályán,
Merül mélyébe s eltün egy halott —
Ostorcsapás, betegség, gyilkos örvény,
Vihar fogyasztja hithósök hadát
De mindhiába’! — Fel, magasba törvén:
Hallom, hallom a vértanuk d a lá t...
. . . A látomás világa tűn előlem.
A vértanuk alakja ködbe v é sz ...
Fog sejtelem: daluk harsog időtlen* —
Időtlenül: gyász, h it vád, szenvedés..
S amíg, ocsúdva, elborulni látom
A mozdulatlan bérces ormokat:
Reám tekint a Gyász még haloványan..
— Mondd, meddig ór/öd itt e sírokat? —
»örökké őrzöm « — szól «a holtak álmát, <
A halhatatlan ötven vértanút,
és — tudd meg azt! — e hősök egyre várják,
Ha volna még: ki épp igv halni tu d ..

Békesség.
„Hagyd ott az oltár előtt a
te ajándékodat, és menj el,
elébb békélj men a te atyád
fiával.“ - Máté 5, 24.

Isten előtt kedves áldozat az alázatos s z í v
és a töredelmes lélek. Az ótestá men tömi vallás
a prófétákban felemelkedett az isten lélekben és
igazsághan való imádásának erre a fenkölt
magaslatára, amelyen megtartani sem az ótestámentom korszakában, sem az ujtestamentoméban nem sikerült. Inkább csak követelmény ma
radt, amelyet az egyház reformátorai nem szűn
tek meg hangoztatni s amely ellen a »főpapok,
farizeusok és törvénytudók« nem szűntek meg
áskálódni.
Jézus tanításában ez a követelmény határo
zottan és világosan jut kifejezésre. Nagyon
szemléltetően és tanulságosan a Hegyi Beszéd
be')! vett idézetünkben, amelynek értelmét úgy
lehetne visszaadni, hogy az istentiszteleti szer
tartás a szívnek és léleknek megtisztulása és
megszente|ödé9e nélkül értéktelen. »Békélj meg
a te atyádfiával.«
. .
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Mikor Pál apostol a keresztyének elhivatásáról és az egyház szervezetéről ir, azt 'mondja:
Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a bé
kesség kötelében! Tehát életeteket ug!y rendez
zétek be, magatokat gg'y viseljétek, hogy oríösségtek, Őnzestek, öhfejüségtek ne legyen gat Is
ten és lelketek között, ne akadályozza az egy
házat. feladatainak teljesitésében.
S ha embernek és egyháznak fő rendelte
tése Istennek dicsőítése és az üdvösségnek ke
resése, akkor a saját dicsőségének hajhászásáról
le kell mondania. Már pedig a torzsalkodásnak,
villongásnak, gyűlölködésnek oka a saját dicső
ségnek kergetése az érvényesülési vágy, az ura
lomvágy.
Az elfajult egyházi élet, az elfajult keresztyénség arról ismerhető fel, hogy az oltárhoz
való közeledés egyidejűleg történik az »atyánk
fiától« való eltávolodással. Jézus Krisztus szel
lemével talán semmi sem ellenkezik inkább,
mint az az »egyházpolitika«, amely Istennek ol
tárát arra használja fel, hogy ahonnan az élet
üditő vizének kellene kiáradni a társadalom és
nemzet életébe, onnan fertőzi meg a gyűlölkö
dés miazmáival telitett szennyáradattal a szive
ket és elméket. Krisztus evangiéliomának és a
keresztyén vallásnak arculcsapása, amidőn az
oltár előtt hálát mondanak, hogy nem olyanok,
mint egyéb emberek.
Elszomorító, siralmas látvány, amikor a
Krisztus nevében gyűlöletet, fanatizmust szíta
nak és ostoba gőgöt oltanak a szivekbe, s a
keresztyén vallást eszközül használják fel a há
borúság szitására. Valóban, belülről, az embe
rek szivéből jönnek elő a gonosz gondolatok,
gonosz szavak, gonosz cselekedetek. Alázatos
ságra, töredelemre kell megtanítani a sziveket,
hogy kultuszuk valóban istentisztelet, életük Is
tenben való élet legyen.

Korunk és a protestantizmus.
Julius 4-én ünnepelte az Amerikai Egyesült
Államok népe függetlenségének százötvenéves
jubileumát. Velük együtt ünnepeltünk mi ma
gyarok is, akiknek ma sokszorosan elfelejtett
elődei hajdan harcoltak és vérezlek nemzetük
függetlenségéért és elbuktak, mert akadtak ná
lunk mindig1, akik a magjuk érdekét nem tud
ták Összeegyeztetni a nemzet érdekével. Ezek
nek fajtája ma sem veszett ki. De nem erről
van szó. Az amerikai Unióról a Fourth of July
alkalmából sok újság cikkezett, vezércikkezett.
Vájjon hányán emlékeztek meg a vezércikkíró
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urak közül arról, hogy a reformáció nélkül az
Unió nem volna az, ami. Tovább menve: Luther
Márton élete és munkája nélkül nem lenne az,
ami. A magyar Zeitgeist azt hiszem az újság
írók 99 9 százalékával elhalgattatta ezt az igaz
ságot, mert ez nem eucharisztikus kongresszusi
hang.
A száraz tény azonban a magyar silentium
ellenére is az, hogy a Luther Márton vezetése
alatt a tizenhatodik században végbement nagy
európai átalakulás nélkül sem Németország1,
sem Skandinávia, sem Anglia, sem az Unió, sőt
még a Regnum Marianum, továbbá Itália, Fran
ciaország sem volna az, ami.
A reformáció a tudományok, művészetek,
irodalom, nemzetgazdasági, államtudomány "és
társadalmi élet terén uj életet hozott, fakasz
tott. Modern civilizációnk legértékesebb elemei
nek gyökerei a reformáció talajába nyúlnak
vissza.
És mégis szemmel lát hatóan folyik a protesr
tantizmus és a reformáció" vívmányai ellen az
alati omos aknamunka és a nyílt propaganda,
amely el akarja hitetni, hogy Luther Márton
és az általa meginditott hatalmas mozgalom a
keresztyénség és az emberiségi életébe csak ne
gatívumokat hozott A darabokra marcangolt
magyar néppel el akarják hitetni, hogy a pro
testantizmus, amely világbirodalmakat terem
tett, romboló hatású a nemzetek életében. El
akarják hitetni, hogy a római katholicizmus
tudja a független és egysége4« Magyarországot
megteremteni. íróink, tudósaink, államiérfiaink
úgy látszik egyáltalán nincsenek tisztában azzal,
hogy a reformációban mi körül folyt a harc.
Hogy a keresztyénséget kellett kiszabadítani a
babiloni fogságból, amelyben a római pápaság
zsarnoki önkénnyel tartotta, hogy a Krisztus
evangéliomát kellett felszabaditani egy tudat
lan és korrupt klérusnak zsarnoksága alól: er
ről úgy látszik nincs tudomásuk azoknak, akik
a protestantizmus eitiprásában vélik látni a nem
zet érdekét és letérnek arról az útról, amelyen
nemzeti hőseink jártak. A szabadság1, amelynek
másfélszázados jubileumát az amerikaiak ünne
pelték, a modern magyar szóhasználatban ritkán
fordul elő.
Azonban tévednénk, ha csak a mai ultramontáin római katholicizmusban látnánk a pro
testantizmusnak egyetlen, vagy fő ellenségét.
A protestantizmust a modern liberális, ^gerincte
len, színtelen és elvtelen protestánsok veszé
lyeztetik a legnagyobb mértékben. Azok, akik
elmennek addig a liberalizmusukban, hogy a
protestantizmust valami olyan vallás-erkölcsi
mártásban értelmezik, amelyből hiányzik a val
lás. A reformációnak alapvető tana a hit által
való megigazulásról szóló tan. Ezek a modern
protestánsok azt mondják, hogy teljesen egyre
megy, mit hisz az ember, lényeges az, hogy
becsületes ember legyen. Elmellőzik Krisztusnak
a bűnről, az ujjjászületésről, a megtérésiről, a
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bünbáuatról szóló tanításait; halhatnak a/ örök
ítéletről, az örök életről, a megváltásról, Krisz
tus feltámadásáról és dicsőségéről; hallgatnak a
kárhozatról, a mennyei üdvösségről. A protes
tantizmus erejét a reformáció vívmányainak
cserben hagyása bénítja meg, s Rómát a refor
máció elveinek felkarolása tartja fenn. A lutheri
reformációnak eredményeit nem azok védelme
zik, akik a protestantizmusban csak a civilizáló
tényezőket értékelik, hanem azok, akik annak
vallási jelentőségét ismerik és a vallásos életre
vonatkoztatják.
Távol áll tőlünk annak még a gondolata is,
hogy a modern tudományos kutatá oknak ered
ményeit lekicsinyeljük, hogy a modern civilizá
ció áldásait letagadjuk, vagy ócsároljuk. Sokat
nagyon sokat köszönhetünk korunk haladásának.
Mindamellett úgy véljük, hogy Jézus tanításá
nak és életének ismerete nélkül sem a keresztyénségról, sem a keresztyén egyház ól nem le
het jóhiszeműen véleményt mondani, annál ke
vésbé lehet keresztyén életet élni. S a protes
tantizmus egyik fő tina az lévén, hogy a hitnek
és életnek egyetlen zsinórmértéke a Szentirás,
az Isten Igéje, nem tarthatjuk jó protestánsnak
azt, aki az írást, az Isten Igéjét nem ismeri, va
gyis azt nem hallgatja, nem olvassa, nem tanul
mányozza.
Amerikát a Biblia tette naggyá. Bennünket
a bibliátlanság sorvaszt. Korunk protestantizmu
sát, a magyar protestantizmust az Isten Igéjéhez,
mint örök életforráshoz való visszatérés erősít
heti meg. Olvasd a Bibliát!

G y e r m e k e k r ő l.
1. A gyermekek fejletlen emberi lények.
Mint emberi lények — velünk együtt — rokon
ságban állnak a növényi és állati életvilággal.
Mi is, a gyermekek is testben élünk. De lelkek
vagyunk. Testünk van, lelkek vagyunk. Isten lé
lek; mi is lelkek vagyunk. Közösségünk lehet
Istennel; eleven viszonyba juthatunk vele. Más
felől, ha azt akarjuk, elutasíthatjuk Istent, ellen
szegülhetünk akaratának.
Végzetes tévedés lenne önmagunkról cse
kély véleménnyel lenni; lekicsinyeli magunkat,
cselekedeteinket, kilátásainkat, jövőnket. Az ör
dög abban téved, hogy azt hiszi, — vagy leg-,
alább is úgy tesz, mintha hinné — hogy az em
ber csak kenyérrel él. Nem áll. Az embernek
szüksége van azokra az igékre is, amelyek Isten
szájából származnak. Rá van utalva az Élet ke
nyerére.
Ha a gyermekekre gondolunk, akkor is igy
kell gondolkodnunk. Ezek is szellemi lények,
akik egyelőre testbe öltözködtek; örök életre
vannak elhivatva s csodálatos fejlődési lehető
ségek várnak reájuk egy eljövendő életben.
De ki vannak téve annak is, hogy elhibázzák a
célt.
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2. A gyermekek fejletlen emberi lények.
Nem kisebbített formában élő felnőttek. Testük
fejletlen. Bizonyos szerveik kifejletlenek; bizo
nyos fizikai funkeiók elvégzésére teljesen kép
telenek. E/ a fejletlenség vonatkozik értelmi te
hetségeikre, lelkűkre is. A gyermekik nem tud
nak felnőttek módjára gondolkodni, elmélkedni,
okoskodni. Valiá.-os képességeik sem olyanok,
mint a felnőtteké.
3. A gyermekek fejletlen emberi lények.
De fejlődnek.
Fejlődik a testük. És testi fejlődésük könynyen helytelen irányt vehet; vagy megállhatnak
a fejlődésben. Az iskolában is ügyelni kell arra,
hogy fejlődő érzékeikben — szem, fül, tagok,
csontok — kár ne essék.
Fejlődik a/ értelmük. Értelmi f< gyatékosságaikat könnyű felismerni. Nem tudnak soká egy
dologra figyelni. Tehát minél fiatalabbak, a lec
kék legyenek annál rövidebb k Figy elmük szét
szóródik, különösen mozgásnál. Azért kell az
iskolában súlyt helyezni arra, hogy ne legyen
sok mozgás. Legnagyobb értelmi fogyatékossá
guk pedig az, hogy nincsenek ismereteik, tapasz
talataik; más szóval tudatlanok.
Nem csupán testük és értelmük, hanem a
lelkűk is fejlődik. A gyermekben fokozatosan
fejlődik ki az Istennel való közösség viszonya,
vagy az Isten ellen való lázadás.
Mindez vonatko/ik minden gyermekre; de
kiilönö en áll a kisebbekre, ezekben 1 gs/embeötlóbb a fejetlenség s egyúttal a fejlődés is leg
gyorsabb.
Nyilvánvaló, hogy ez a fej'ödési korszak fe
lette fontos, mert ami ebben a korszakban tör
ténik, az döntő befolyással van a felnőtt em
berre. A gyermekek nem érnek annyit, mint a
felnőttek; értékük a lehetőségikben v n . Vagyis
értékük nem annyira afaban rejlik, amik, mint
inkább abhan, amikké válhatnak.
4. A gyermekek testi, értelmi és lelki fejlő
désébe mélyrehatóan tudunk belenyúlni. Nagyon
komoly dolog ez. Nagv felelősséget vállal ma
gára az. aki a gyermek testének a gondozását
vállalja; sokkal nagyobbat, aki értelmi fejlődé
sébe avatkozik; de legnagyobb felelősség azokra
háramlik, akik a gyermek lelki, szellemi fejlő
dését szo'gálják. akik a vallásra tanítják.
Jézus azt mondja arról a nevelőről, aki a
gyermeket rossz irányban befolvá'-o’ja, hogy
jobb volna neki, ha meg sem született volna.
Aki pedig úgy tanítja, hogv a gyermek istenhez
jut, az bemehet Ura örömébe.
J. E. F.
U jságiró-szerzet. Olaszországban a pápá
nak azon nem régiben kinyilvánítóit véleménye
alapján, hogy Pál apostol, ha a mi korunkban
élne, felhasználná az újságokat az evangéliom
terjesztésére, róm. kath. újságírókból egy szer
zet alakult, amelynek célja a keresztyén taní
tás a hírlapok utján.
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Borhidai Miklós.

Könyvismertetés.

Magasztosan szép ünnep keretében leplezte
le a soproni alsó ev. egyházmegye junius 29-én
Borhidai Miklós volt szentandrási gályarab-lelkész emléktábláját Rábaszentandráson. E napra
még az ég1 is megváltoztatta komor arculatát s
már kora reggel ragyogó napsugár üdvözölte
az ünnepre sietőkei s köszöntötte a közel és tá
volról össze se reglett híveket.
Az ünnepély, mely a templom előtti téren
folyt le, Glatz Lajos rábaszentandrási kántortanitó szakavatott vezetése mellett az ez alkalomra
összeállított énekkar által precízen előadott re
mek szép karénekkel vette kezdetét. Majd az
emelvényre lépett Kapi Béla, a dunántúli egy
házkerület fáradhatatlan püspöke, ki egyházláto
gatás közben is szakított időt, hogy a kegyeletes ünnepélyen megjelenhessen és leilkekbe mar
koló, szivet, lelket elragadó beszédben rajzolta
meg a hallgatóság előtt Borhidai Miklós és gá
lya rabtársai alakját, kik boldogok voltak, miikor
hitükért, egyházukért, hazájukéit szenveditek,
mert a szenvedés legmagasabb fokon boldog
ság. A főpásztor imája s az emléktábla leleple
zése után még egyszer gyönyörködtette az ének
kar a hívek seregét, majd dr. Mihályi Kálmán,
a rábaszentandrási gyülekezet felügyelője vette
át lelkes szavak kíséretében az emléktáblát, fo
gadalmat téve, hogly a rábaszentandrási gyüleke
zet múltjához, dicső hithőséhez a jövőben is
méltó fog maradni. Az ünnepély a Himnusz-szál
végződött.
Az ünnepély után a hívek serege a tem
plomba vonult istentiszteletre, hol dr. Kovács
Sándor soproni egyetemi theol. tanár Mt.
823—2 i alapján tartott tartalmas, szép szónokla
tot, a templomból kümnrekedtek részére pedig
Puskás Jenő befedi ev. lekész tartott istentiszte
letet Jel. 2*0 alapján, megemlékezvén dicső hit
hőseinkről. Az istentiszteletek végeztével offer
torium tartatott az emléktábla javára.
A soproni Mechle-cég által készített díszes
emléktábla a templom bejárata fölé van helyezve,
rajta a következő felírással:

Viktor Gabriella dr. ifjúsági regénye. A
magyar szellem az őskeresztyénség szellemével
csak a XVI—XVII. században; jutott érintke
zésbe. A boldog találkozásból fakadt hajnal üdeséigét és erőteljességiét máig sem élte át a ma
gyarság elég mély lélekzettel. Pedig minden
valóban nagy esemény az emberiség életfolyásában kétszer is végbe szokott menni, egyszer az
érzéki, másodszor a szellemi valóság szférájá
ban. A magyar reformáció ideális általélésével
különben még el nem késtünk; 400—300 év nem
nagy idő Annak a dolgaiban, kinél ezer esz
tendő annyi, mint a tegnapi nap. Talán a leg
jobbkor érkezett »A pataki vár gyöngye« c. re
gény. A műben Lorántfy Mihály főúri és Szántay Pál papi családjának az életfonalai fonód
nak össze, hogy közbefqglalják a főmotivumot,
az eszményi Lorántfy Zsuzsánna fejlődését kis
ded korától kezdve Rákóczi Györggyel kötött
valóban isten rendelte házasságáig. A széles alap,
melyen a képek játszódnak, természetesen tör
ténelmi terület. A nagy történelmi események
azonban nem mint ilyenek vonulnak el az olvasó
előtt, hanem a szereplő családok és a főalak sze
mélyes élményeként. Az egri ostromot a rokka
mellett a saját dédanyjától, Dobó Annától tudja
meg Zsuzsanna, tehát látja a kezeket, melyek a
szurkot öntötték. Bocskai a hadjárat téli szünete
alatt betér Lorántfiékhez és Zsuzsánna láthatta,
mikor Mária hugocskája a nagy vezér bácsi szakállát meghuzogatta. — A mű felől valószínűleg
sokan úgy fognak nyilatkozni, hogy mesterpélda
az egyháztörténet nevelő erőinek a kiaknázására,
mert azok az évtizedek, melyeket ez a rriű plasz
tikusan kiábrázol, kétségtelenül élménnyé lesz
nek az olvasóban és szemlélőben. De a hit leg
nehezebb problémáit is művészi pedagógia szi
várogtatja át az olvasó leikébe. Szabó István
káplán megdöbbentő lelki halála, Zsuzsánna
többnapos urvacsorai élménye és választása a
széles ut és a szoros kapu közt, ugyancsak Zsu
zsánna imádkozásának kézzelfogható gyümöl
csei, anyjának, Borbála asszonynak Istenben
való megnyugovása stb., mind olyan tartalmai
a regénynek, melyektől a fejbe beleiskolíázott és
száradásnak indult »káté fogalmak« zöld virul ás
nak indulnak. A műnek összes értékei röviden
össze nem foglalhatók; az bizonyos, hogy Krisz
tus erői rezegnek benne.
N. G.
H astings: A mintakép. F o r d i t ó t t á : I n
ez e G á b o r . A pedagógiának azt a törekvését,
hogy a növendéket teljes egészében vegye ke
zelésbe, tehát lelkének és testének minden ere
jét mozgásba hozza, a vallásos nevelés sem mel
lőzheti. Hastings 50 gyermekprédikációjában
erővonalakat bocsát a gyermek leikébe egyfelől
magából a gyermekből, annak úgyszólván min
den porcikájából, másfelől az ószövetség első
könyveiből. A két ellenkező sarokról eredő vona
lak révén úgy akar a gyermek lelkében szellemi

Borhidai Miklós
szentandrási ev. lelkész
meghalt Nápolyban 16.75. aug. havában.
»Kinek nevét kemény kőbe vésték itten
Isten szolgája volt, nagy, erős a hitben,
Szenvedett hitéért gyötre’mes rabságot,
De halálig hiven rendületlen állott.
Földi porsátora roskadott csak össze,
Lelke példát adva él köztünk örökre!«
Mt. 1028
E találó verssorokat Lampérth Géza irta ez
alkalomra.
Vajha e kegyeletes szép ünnep hatása a je
lenvoltak lelkében maradandó lenne s gályarab
jaink lelke példát adva örökkön-örökké élne kö
zöttünk!
Puskás Jenő.
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életáramot indukálni, hogy végeredményben a talmas értekezések és tanulmányok olvashatók
saját lelke vegye rá a gyermeket minden szépre Juhász A., Domanovszky J. és más jeles történet
és jóra. A gyermek lelkét, mely mintegy spirá íróink tollából. Ujabbi kiadványaiban az Aka
lis ködcsillagzat ott lebeg a belső én és a külvi démia évszázados hatása is szerepel a magyar
lág határán, a gyermek e közvetlen szelemi erő, tudományos irodalom különböző ágaira Az Aka
fény- és hangforrását a legmodernebb utakon démia ujabbi irod. munkássága Trianon rombo
és eszközökkel igyekszik az iró munkálni. A lása és a mostoha gazdasági viszonyok dacára
fenti eljárásból folyólag ilyen címeket Látunk már a régebbi keretek között mozog. Áldás to
prédikációi felett: négy kert, a kéz, többet ész vábbi munkásságára!
Sz. M.
szel, mint erővel, a gyűrű, az átlyukasztott fü
Uj elem i iskolai tankönyv. Molnár Imre
lek, tetőtől-talpig, csomókötés, az arasznyi ve orosházi ev. tanító az elemi iskolák felső osz
res zsinór stb. Mindegyiknek alapigéje rövid tályai, az ismétlő osztályok és a polgári iskolák
mondat, legfeljebb egy-két vers Mózes könyvei alsó osztályai számára megírta »A keresztyen
ből. A tanítások bibliai anyagának a kiinduló egyház rövid történetét.« Az 50 olda'as mű egy
pontjai az ó-szövetségi helyek, végállomásai a pengőért kapható a szerzőnél. A könyv négy
mintakép: a Krisztus. A két tanítási anyagforrá részben tartalmazza az egyetemes egyház által
son, a gyermeken és a biblián kívül pazar tár előirt tananyagot. I. A keresztyén egyház meg
házát találjuk a gyűjteményben oly történelmi, alapítása és diadalra jutása. II. A keresztyén
földrajzi tudnivalóknál rövid, megkapó élet egyház megromlása és kísérletek az egyház meg
történeteknek s értékes legendáknak, mélyek javítására. III. A reformáció története. IV. A
től a hitoktató fejének hemzsegnie kell, hogy magyarországi reformáció története. A 36 ol
a geyrmeket megragadhassa és a gyermek előtt vasmány részletesebben írja le a történetet,
a vallást igazi élet- és világtudományként is mint az eddigi tankönyvek; azonban a felvett uj
feltüntethesse. Hasting minden préd.Rációjával ismeretanyagok cs részletek olyanok, hogy elő
egy-egy valláserkölcsi jellemvonáshoz akarja a mozdítják e tárgy tanítását. Ilyen szákaszók,
gyermekeket hozzájuttatna például a kontrás mint Luther Rómában, vagy a lipcsei vita, —
cíművel I. Mózes XLV1N. 19. alapján a kevés ha beemlézésre nem használja is fel a hitoktató,
talentommal való megelégedettséghez; I. Mózes de olvasmányokként eredményesen használha
XLIX. 4. alapján* az állhatatossághoz; a kockás tók. A könyv nyelvezete a tanulók korának és
köntös cíművel II. Mózes XXVIII. 4. alapján képességének megfelelő. A mondatok szerkesz
a lelkünkre való vigyázáshoz és óvatosság tésénél különös figyelemmel volt az iró a gyer
hoz s igy tovább. Bár legalább ez ötven mekek tanulási készségére. Vagy rövid, világos
prédikáció ötven jellemvonását lehetne ked egyszerű mondatok, vagy a legkönnyebb szer
vező életkörülmények közt a növendékek k i  kezetű összetett mondatok közük a tudnivalókat.
kébe belerajzolni; akkor hitoktatásunk produkti Azok az iskolák, melyek ezentúl is csak az ol
vitása akár statisztikailag is kimutatható volna. vasókönyvekben levő egvháztörténeti részt ta
Hastings egyik fótörekvése egyébként az, hogy nítják, az uj Egyháztörténetet ifjúsági olvas
a gyermek az egész teremtett anyagi világban mányként vehetnék alkalmazásba, ha néhány
szimbólumot lásson s e gondolkodásmódot példányt a könyvtár részére beszereznének.
szokja meg. Legyen szimbólum a porszemtől
TM. G.
kezdve saját testemen keresztül a csillagokig
minden. Positivum legyen csak a lélek, mely a
szimbólumok mögöft rejtőzködik.
N. G.
Ném etországi tanulm ányút. Az Országos
Az Akadémia legújabb kiadványai. A /o k fl Luther-Szövetség a nyár folyamán (augusztus
között főleg S z i n n y e i J. »Novella- és regény-IP ban vagy szeptemberben) németországi tanul
irodalom a szabadságharcig« c. müvének 2-ik mányutat tervez s az evangélikus résztvevőknek
befejező testes kötete s z é p e i, amelybn külö be akarja mutatni a nagy Luther-városokat (Er
nösen Eötvös és Kemény Zs. regényírásával fog furt, Eisenach, Wartburg, Eisleben, Halle,
lalkozik behatóbban. Az. »Akadémiai Értesítő« Wittenberg, Magdeburg). Ezen tanulmányutat
f. évi jan.—ápr. füzete Berzcvicz.y A. több gyö a Luther-Szövetség fel fogja használni arra,
nyörű elnöki megnyitó beszédén kívül közli az hogy az általa adott megnyilatkozási lehetősé
Akadémia munkásságát az 1925. évben és gyö gekkel (prédikációk, előadások stb.) fokozott
nyörű jellemzésekben ismerteti a Nagy- és Voj- mértékben magyarhoni evang. egyházunkra és
nics jutalomról szóló jelentéseket. Előbbit Já hazánkra irányítsa a német nemzet figyelmét.
vorka S. »Magyar Flórája«, utóbbit Hcrczeg F. A tanulmányait költsége ponto?an méjgf nem ál
»Hid«-ja nyerte el. Az »Emlékbeszédek« sorá lapítható meg, mert az. utazás részletei még nin
ban a Zichy G., Semsey A., Bodio L. Daday J., csenek kido'gozva. Az eddigi számítások szerint
Genersich A., Bayer J. és Schu'ek F. akad. ta a vasúti költség, elszállásolás és ellátás körül
gok felett tartottak szerepelnek. Méltó emlékei belül 3—3 5 millió koronát tenne ki. Jelentkezé
azok áldásos irod. munkásságának. — Végül sek julius hó 31-ig a Szövetség igazgatójához,
megjelent Áldásy A. szerkesztésében a Törté dr. Kirchknopf Gusztáv ev. lelkészhez küldendők
neti Szemle 1926. 1—4 füzete, amelyben tar Budapest, IV., Deák-tér 4.
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Széchenyi és a nádorasszony.

a nádorasszonyról: »Egyike a szeretetre leg|méltóbb, legkedvesebb és legszellemesebb asszo
nyoknak, akikkel életemben valaha találkoztam.«
Részlet „Széchenyi vallásos leikülete cimü
3) 1835-ben, midőn a lánchíd dolgában a nádor
tanulmányából.1)
is ingadozott, Mária Dorottya volt az, aki vigasz
Protestáns vezető embereink (Kazinczy, talta és lelket ontott beket Halából Széchenyi
Berzsenyi, Kis János, Kölcsey, Wesselényi, Fáy egy Triesztben készült hajót Mária Dorottyáról
András, a Vayak, Telekiek. Zay, Döbremtey, Szé nevezett el. Széchenyi később még döblingi me
kács, Pulszky, Prónay, Zsedényi, Zsivora), kik nedékhelyén is ezt Írja róla Béla fiának: »FennSzéchenyivel többször és közelebbről érintkez költ, nemeslelkü édesanya, ki szellemi rokontek, a nagy férfiúnak egyéb grandiózus jellem érzéssel volt irántam, valamint én is ő iránta,
vonásain kívül bizonyára az ő igaz keresztyéni mert hű volt országunkhoz és nemzetünkhöz és
és evangéliomi liberalizmusa, a más vallásiuak őszinte szívvel ragaszkodott hozzánk.« 34)
iránt tanúsított igazságszeretete által is erősen
József nádor és fénséges neje bizalmas csa
vonzatva érezték magukat. És a protestáns fér ládi körükbe is befogadták Széchenyit. A jó Öreg
fiak mellett még külön kell megemlékeznünk
néha helyeslőleg, máskor megl, ha valami
Széchenyinek M á r i a D o r o t t y a nádorasz- nádor
nem
tetszett
neki, némi gúnnyal is csak úgy
szonyhoz, ehhez a württembergi származású emlegette őt neje
előtt: »a te barátod« A nádor
művelt, finom lelkű és buzgó lutheránus főher fiát, József főherceget,
kis fiút, Széchenyi
cegnőhöz való viszonyáról. József nádor 1819. tegezte. Ennek húgát, amint
szép
Mária Henriette
vette őt feleségül. A korábbi két felesége,
főhercegnőt
(a
későbbi
belga
királynét) pedig
Alexandra Pavlovna és Hermina sem volt r. annyira szerette és bámulta Széchenyi,
hogy
katho’ikus. Erre a liberális követek példaképen midőn
neje,
Crescentia
áldott
állapotban
volt,
hivatkoztak az országgyűlésen a vegyes "házas elvitte őt a nádorékhoz, hogy jól megnézze
a
ságok tárgyalásakor. Széchenyi Mária Dorottyát
szép
leánykát
s
úgy
elteljék
vele,
hogy
szüle
csak az 1825. évi országgyűlés óta ismerte meg
közelebbről. A fiatal, szép nádorasszony Po tendő gyermekük majd reá üssön 5)
A nádorné többször adott át Széchenyinek
zsonyban az őt újévkor üdvözlő küldöttségnek
komolyabb
tartalmú könyveket s ezeknek egyes
magyar nyelven válaszolt s ezzel nagy lelkese
dést keltett maga iránt. Máskor és többször is helyeit megbeszélték egymás között. Bauhofer
szívesen megjelent a karzaton, ha valami fonto György budai evang. lelkész írja naplójában,
sabb és ünnepélyesebb dolog történt az ország hogy ily célból Széchenyi sűrűn és lócákon át volt
gyűlésen. A nemeslelkü nádorasszony az elsők a nádorasszonynál látogatóban. Maian francia
közt volt, akik Széchenyit megértették s nehéz művét (Az uj Bartimeust) például akkorra ígérte
küzdelmeiben vigasztalták, buzdították. 2) Már Bauho'fernek, ha majd Széchenyi visszahozza,
1828-ban mondta bizalmas barátnője, gróf Teleki aki most olvassa. Mint a württembergi pietizJózsefné előtt: »Nagyon szeretem ezt az embert, mus hive, Mária Dorottya igen sokszor idézett
mert minden szép és nagy iránt oly fogékony.« a bibliából és Széchenyi hitnézetei iránt is ér
Viszont Széchenyi is Teleki grófnténak Írja 1819. deklődött. Kikérdezte a legnagyobb magyart:
hiszi-e, hogy Jézus Krisztus Istennek fia s figye
lemmel kisérte, hogy jár-e Széchenyi a tem
4)
Ez a részlel »Széchenyi és a protestánsok«
plomba. 6)
cimü fejezetéből való. Széchenyi a szabadelvű ma
A nádorasszony 1829. dec. 22. Teleki Jó
gyar katholikus típusa volt. Méltó utódja e részben
zsefné
grófnőhöz intézett levéllel küldte vissza
a költő Zrínyi Miklósnak, őseitől öröklött hűséggel
Széchenyinek
egy kis francia bibliáját. Elnézést
és kegyelettel ragaszkodott a r. kath. egyházhoz de
kér,
hogy
oly
sokáig megfosztotta Széchenyit
nagy hazaszeretetével és erős racionálizmusával éles
ennek
olvasásától.
Vigasz; alan volna e miatt —
kritikát is gyakorolt egyes egyházi személyek, tanok
mondja
csípős
gúnnyal
— ha nem látná és né
és intézmények felett. A vegyes házasságok tárgyalá
hány
felvágatlan
lap
el
nem
árulná, hogy a gróf
sakor kimondta az országgyűlésen, hogy Rómának
ur
nem
olvassa
alaposan
ezt
a szent könyvet.
mint idegen külső hatalomnak befolyásától meg kell
Emlékül
néhány
papirszeletkét
tett a könyvbe,
óvni a nemzetet, a klérus nem lehet státus a stá
melyek
a
legértékesebb
bib’iai
helyeket
jelölik.
tusban. Nyíltan és többször is tiltakozott a »Sola
salvifica« ellen. Az evangélikusok mellett fel fogok
Folytatjuk.
szólalni, úgymond, mindaddig, mig a teljes recip
rocitásnak elve nem csak szinleg, de lényegében is
kiviva nem lesz«. Döblingi irataiban is helytelenül
az Immacu'ata uj dogmáját, a jezsuiták visszatérését,
a Konkordátumot és a Pátenst. Erélyes ellenállá
sukért megdicséri a protestánsokat. Nagyon szüksé
ges, hogy a mai nemzedék Széchenyinek vallásos
lelkületűt is megismerje.
2) Zichy A. Széchenyi életrajza I. 222.

mm

3)
levelei
4)
I. 548.
5)
6)
280.

Zichy, Széch. naplói 196. Majláth, Széch.
I. 137.
Sz. naplói 300. Széch. lev. I. 402. Döbl. hagy.
,
Zichy, Széch. nap. 610. és 32. Életrajz I. 293.
Zichy, Széch. nap. 659. Prot. Szemle 1907.
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Az uj negyedév kezdetén az előfizetések
m egújítását kéri a kiadóhivatal.
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Egyházfelügyelő választása Tállyán. A
tállyai egyhá/község junius 27-én tartotta n u g
Tóth József esperes és Eróss János dr. egvházfelügyeló elnöklésével feiügyelőválasztó közgyű
lését. Sajnálattal vette tudomásai! Sóhalmy
György felügyelő lemondását, ki 21 évi önfelál
dozó munkájával állott az egyházközség élén. A
közgyűlés Sóhalmy Györgyöt a tiszteletbe i fel
ügyelői címmel tüntette ki. Majd megejtette a
felügyelő-válasz á t s egyhangú a j szirmabessenyöi Szirmay László kormányfőtanácsos szőlő
birtokost választót.a meg feíügve'ójéül. Az uj
felügyelő az egyházi és kulturális élet ország
szerte ismert kiválósága. A küldöttség élén Tóth
József esperes üdvözölte az uj felügyelőt állásá
ban s munkájára Isten áldását kérte. Szirmay
László válaszában a jövendő élet fejlődése cél
jául a bensőségesebb, az Istenben élő, bibliai hit
élet útját jelölte meg.
T h o m aj József. A Magyar Luther Társa
ság junius hó 20-án Szegeden tartotta évi köz
gyűlését. Aznap ünnepelte csendes m gányában
az Urnák elaggott szolgája, Thomay József, a
szegedi gyülekezet lelkésze a 79 ik születésnap
ját és 30 évi szegedi papságának évfordulóját.
Bizony szomorú dolog, hogy senkinek sem volt
tudomása erről a ritka évfordulóról. Én is csak
a Szegedi Naplóból tudtam meg és úgyszólván
én voltam az egyedüli, aki az istentisztelet és
a közgyűlés végeztével felkere-tcm öreg lelkésztársamat és üdvözöltem e ritka évforduló alkal
mából. Éreztem, hogy milyen jól esett az ó meg
fáradt lelkének ez a megemlékezés. Mily meg
ható volt, midőn a következő szavakkal fordult
hozzám: »Kedves öcsém! Isten véghctctlen ke
gyelméből magas kort értem el. Ma van 30 éve,
hogy fiatalos munkaerővel Szegedre jöttem,
mint lelkipásztor, ahol a Luther-egyháza parla
gon hevert. Mindenki menekült i^ncn, hiszen
mindössze 13 adófizetője volt az egyháznak. Ez
50 év leforgása alatt sokat fáradtam, sokat dol
goztam, s bizony 80-ik évem küszöbén nagyon
is érzem, hogy végleg elfáradtam s már úgy vá
gyódom haza.« Megnyugtatom és megvigaszta
lom az öreg urat, hogy a mi földi életünk Isten
kezében van, a magas kor Istennek kiváltságos
adománya s csak azokat áldja meg a jó Isten
ilyen magas korral, akiket különösképen szeret.
Beszélgetésünk folyamán fájó érzéssel említi
meg, hogy sokan miképpen ítélik meg az ő 50
éves működését. Hogy mi emberek hogyan ítél
jük meg Thomay József 50 éves működését, nem
fontos. A fődolog az, hogy az Ur miképpen ítéli
meg az ó elaggott, elfáradt szolgájának 50 éves
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sáfárkodását, s ez a fontos. Egy patriarchalis
hosszú életen át Thomay József volt megtestesí
tője a testvéri szertetetnek, aki nemcsak szájjal
hirdette, de valóságban gyakorolta is a krisztusi
szeretetet. Akik erre vissza tudnának emzlékezni,
azoknak legtöbbjét a jóságos öreg ur kikisérte
már az örök pihenő helyre, a temetőbe. Oh ha
ezek beszélhetnének, fényes tanúbizonyságot ad
nának az ő jóságos lelkipásztorukról, aki a pusz
tító árvíz idején gondoskodó, jóságos atyjuknak
bizonyult. K u n t z Henrik ev. lelkész.
Közigazgatási jogsegély. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 35.506 9_6. szám alatt va
lamennyi vármegye és törvényhatósági város
közegeihez az alábbi szövegű rendeletet intézte:
»Előfordult, hogy az egyes közigazgatási ható
ságok az ág. h. ev., illetve ref. egyházközségek
részéről végrehajtatni kért egyházközségi kö
veteléseket felülbírálás tárgyává akarják tenni
a kért jogsegély megadása előtt. Tekintettel az
egyházaknak biztosított, királvilag jóváhagyott
és megerősített egyházi törvényeken alapuló
azon jogára, hogy az állam hatóságainak segédkezését és eljárását igénybe vehetik, felhívom a
tek. Közönség figyelmét az egyházi törvények
nek ezt a kérdést szabályozó rendelkezéseire
(Egyházi törvények a református egyházban I.
törvénycikk 5. §. R. T. 1907. évfolyam 569. és
következő olalak. az ág. h. ev. egyház alkotmá
nya 5—6 §. R. T. IS'-ö. évfolyam 539. és követ
kező oldalak) és különösen arra, hogy az állam
és hatóságai az egyházi határozatok érdemi ré
szét nem vizsgálhatják felül, csupán azt, vajon a
kérdéses ügy nem a világi hatóság ügykörébe
tartozik-e. Budapest, 1926. évi junius hó 8 án.
A miniszter helyett: Petri sk. államtitkár.«
ö re g diákok találkozója. A pozsonyi ág. h.
ev. lyceumon az 1891. évben érettségizett diákok
a f. é. junius 29-én d. e. 11 órakor Budapesten,
a Deák-téri ev. iskola kistanácstermében 35 éves
talákozóra jöttek össze. Huszonkilencen hagy
ták el annakidején a lyceuinot, közben meghal
tak heten s most kilencen gyűltek össze dr.
Rásó Lajos fővárosi ügyvéd hívására. A többiek,
nagyobbrészt megszállt területeken vagy idegen
országokban levők melegszívű sorokban mentet
ték ki magukat. A megjelentek a boldog viszont
látás és kedves emlékezések örömei között vo
nultak a Deák-téri ev. templomba, hol az öreg
diákok egyike: Petrovics Pál lelkész tartott kö
nyörgő istentiszteletet. Ezután közös ebédre
este pedig már a többi Budapesten levő öregebb
és ifjabb volt pozsonyi lyceistákkal együtt kö
zös vacsorára gyűltek össze. A 35 éves találko
zón megjelentek levélben üdvözölték egyetlen,
még életben levő tanárukat: Hirschmann Nán
dor pozsonyi lyceumi igazgatót. Mindannyian
feledhetetlen emlékekkel búcsúztak el egymástól
Az uj negyedév kezdetén az előfizetések
m egújítását kéri a kiadóhivatal.
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Budapestre utazó lelkészek és más egy
házi férfiak előnyös elhelyezést kaphatnak a
Magyar Ev. Kér. Diákszövetség diákotthonában,
a Diákok Házában, Hársfa-u. ’59/b. (Király-utca
sarok). Tanácsos értesítést előre küldeni.
A zalai ág. h. ev. egyházmegye közgyűlése
Szentantalfán 1926. jul. 15-én fog megtartatni.
Főtárgy: keszthelyi missziói kör megalakulása,
Zsedényi emléktábla felállításának előkészítése,
esperesi beiktatás.
Luther-film. A németországi evangélikus
fők on zi sztori um felügyelete alatt nagy és méltó
filmet készítenek Luther életéről. Dr. Doehring,
a berlini székesegyház lelkésze írja hozzá a szö
veget s a legkiválóbb művészek és film-szakértők
állanak munkába. Biztosíték ez arra, hogy a film
technikai, vallásos, tudományos és művészi
szempontból minden követelménynek meg fog
felelni és megnyeri mindazok tetszését, akik a
reformáció áldásaiban részesülnek. Luther élete
már önmagában véve is hálás és pompás téma,
amelyben több kaland, heroizmus és humor van,
mint ezer kigondolt drámában. Örülünk, hogy
a Luther-filmmel a történelemnek egy olyan
nagy korszaka lép a mozik közönsége elé,
amelyre minden protestáns nép jogos büszkeséggél tekint.
Felhívás, Kutas Kálmán zalaegerszegi lel
kész, akinek költeményei tiz éve jelennek meg
egyházi lapjainkban (Harangozó, Prot. Szemle,
Luther-Naptár), az őszre eg!y kötetbe gyűjtve kí
vánja közrebocsájtani vallásos, hazafias, s más
rokon vonatkozású költeményeit. A verskötet ki
adását azonban csak megfelelő számú előfizető
jelentkezése tenné lehetővé. Egyháztársadal
munknak jóakaratába melegen ajánljuk a jeles
költő vállalkozását, amelynek megvalósulása
egyházi irodalmunknak is gazdagodását jelen
tené. Felhívjuk olvasóink szives figyelmét, hogy
úgy előfizetési szándékukat, mint a megrendelt
példányszámot közvetlenül Kutas Kálmán ev. lel
kész, Zalaegerszeg cimre jelentsék be.
Értesítés. A győri ev. diakoinisszaképző-intézetbe való jelentkezés határidejét többek kivánságára ‘j u l i u s hó v é g é i g meghosszabbitotta a Szeretetház igazgatósága.
Az uj negyedév kezdetén az előfizetések
megújítását kéri a kiadóhivatal.
Adományok. A győri ev. diakonisszaképzőintézetnek Csemez István egyházmegyei fel
ügyelő évi 5 m. búzát, Ilanszky Sámuel 30.000
K-t, N. N. 50.000 K-t adományozott. Hálás kö
szönet !
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Szerkesztői üzenetek.
Sch. ö . Hálásan köszönöm a küldött cikket.
A Luth. Kirchenzeitung nyomán azonban már
írtam a gyűlésről ismertetést, amely a múlt
számban jelent meg.
A Lelkészegyesületben tartandó előadáso
kat előre is köszönöm.
Presbiter. Egyházi pénzügyeink siralmas és
zavaros állapota elsősorban arra vezethető viszsza, hogy nincs pénzünk. Tessék a közgyűlése
ken megtenni észrevételeiket. A lap nem közöl
het egyoldalú, vagy semmilyen információn ala
puló pénzügyi cikket.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

PÁLYÁZAT.
A győri evangélikus egyházközség nyug
díjaztatás folytán megüresedett 2 férfi tanítói
állásra pályázatot hirdet. K ö t e l e s s é g : egy
vagy több elemi isk. vezetése, az egyházközség
belmissziói munkájában, énekkarban való közre
működés, — a kántor esetleges helyettesítése.
J a v a d a l o m : törvényes fizetés államsegéllyel,
természetbeni lakás vagy törvényes lakbér. —
Pályázati határidő: augusztus 1. — Szükséges
okmányok: oklevél, keresztlevél, politikai maga
tartásáról és működéséről szóló bizonyítványok.
Az i s k o l a s z é k i e l n ö k s é g . Győr.
2—2
Pályázati hirdetm ény
a budapesti Deák-téri ág- h. ev. polgári leány
iskolánál megüresedett magyar-német tanszékre.
Pályázhat első sorban magyar-német szakos;,
okleveles ág. h. ev. vallásu férfi, másodsorban
ugyanilyen szakos és vallásiu hajadon. Javadal
mazása az áll. polg. iskolai tanerőkével azonos.
A pályázók a budapesti Deák-téri ág. h. ev.
Testvéregyházak mélt. és nagytiszt. Képviselő
testületéhez intézett folyamodványukat kellően
felszerelve, (keresztlevél, oklevél, működési bizo
nyítvány, férfiaknál esetleg házassági kivonat
vagy családi értesítő, a magyar állampolgársá
got igazoló bizonylat, valamint a forradalom
alatt tanúsított magatartásukról szóló bizonyít
vány) — 1926. évi augusztus hó 15-ig küldjék
be a budapesti IV. Deák-téri ág. h. ev. polg.
leányiskola igazgatósága címére.
Budapest, 1926. julius 1.
Dr. Németh Ödön sk.
isk. II. felügyelő.

Nyomatott « Győri Hi i lep nyomdai mőintézet gvoriaajtój in Győr, Barois-ut 36. szám. — Telefon 239. — 5747

£***+***<'

J. ^XÍom*^%^^c».Z^^.

Budapest.

1926. j ú l iu s 18.

29. s z á m .
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Elötizelési á r : Egész évra 80. lélévre 40
Kiadóhivatal: GTÚR. ev. honvent-épület. ........
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

Hét kenyér.
„Hány kenyeretek van ? Azok
pedig mondának! Hét.“ Márk 8.5.

Racionalisták és más, rendezett viszonyok
közt élő észlények a hét kenyér csodájának misz
tériumát azzal iparkodtak lehimporo/ni, hogy ta
nulságképen levonták belőle a jó példaadás
hasznát: A tanítványok példájára a sokaság is
kibontotta kenyeres-tarisznyáit. S ezzel a lapos,
unalmasan lapos félremagyarázással, amely jel
lemzi» bizonyos kiállhatatianul prózai és bornirt emberek lelkivilágára, az evangéliomoknak
egyik legszebb történetét sikerült nekik — már
ott, ahol — agyonnyomoritani. Jézus szánakozó
szivének és imádkozva hálákat adó lelkének
mélységei, tüzei. sugara eltűntek a racionaliz
mus festett kulisszái mögött. Éppen úgy a ta
ni hányok hoz intézett, energiákat ébreszti kér
désnek lelkiismeretbe markoló éle is eltompult.
Jézus csodatetteit nem lehet egy hetedik
osztályos gimnázista szemszögéből redukálni a
szárnyaszegett hétköznapi észjárás méreteire. Az
evangéliomi csodák Jézus isteni dicsőségét és
hatalmát mutatják meg. »Megmutatta dicsősé
gét és hittek benne tanítványai.«
A kenyerekről szóló csodatett pedig meg
mutatja azt is, hogy Jézus dicsőségének kinyil
vánításához, világban való megjelenéséhez szük
ség van a hívők munkájára, buzgóságára, áldo
zatkészségére. Milyen éleslátók voltak a tanít
ványok az akadályok, a nehézségek megpillan
tásában. A hely puszta, a sokaság nagy. Épen
ilyen sasszemekkel látják meg az egyháznak,
a gyülekezetnek tagjai ma azokat a.momentumo
kat, amelyek szinte lehetetlenné teszik Jézus
dicsőségének a mi nemzedékünkben való szol
gálatát. Mint a paszuly a karóba, úgy kapaszko
dik bele a tunya lélek minden akadályba, ne
hogy magával ragadja a Szentlélek zugó vihara,
amely uj talajba akarja plántálni, hqgy ott gyü
mölcsöt teremjen. Kaphatók vagyunk arra, hegy
Jézus dicsőségét imádva szemléljük, de kevésbé

buzgón imádkozunk azért, hogy a mi szivünk is
teljék meg azzal az isteni hatalommal, amely
azután visz, ragad magával ismeretlen utakon,
uj világok, uj élet, uj cselekedetek és áldoza
tok felé.
Az evangéliumok lépten-nvomon tanúsítják,
hogy Jézus tanítványainak újból és újból lel
kére kötötte, hogy ne érjék be a minimális tel
jesítményekkel, hanem a maximumra töreked
jenek. »Hány kenyeretek van?« Apellál a Mes
ter a tanítványok saját erőforrásaira és teljesitóképeRpégére. Mielőtt megoldhatatlan felada
tokról, kilátástalan helyzetekről beszélnétek,
előbb a ti Uratok azt kérdi tőletek: odaadtá
tok-e már magatokat minden tartalék, reserva
tio mentalis et materialis nélkül a szent célnak,
az Isten országa ügyének? Latba vetettétek-e
minden erőtöket, testi, anyagi, lelki erőtöket,
vagy kímélitek magatokat, féltitek az egészség
ieket, a családotok ’ jövőjét, a inegélhetésteket,
az exisztenciátokat? Nem hallgattok-e inkább
az úgynevezett józan ész, a józan okosság, a
józan takarékosság parancsára, mint Krisztus pa
rancsára?
Mennyi ürügy van arra, hogy sunyin, vagy
óvatosan, vagy kellő mérséklettel félre álljunk
s néha fellobbanó lelkesedésünk lángját lelohasszukj Mindig felülről, vagy másoktól várunk
erősítést, példát, irányítást ahelyett, hogy a ma
gunk reménységével, hitével, tettrekészségével
alulról iparkodnánk felépíteni, kialakítani egy
uj és jobb helyzetet, amely Isten dicsőségét
ragyogóbb fénnyel vetiti bele a világba. Nagy
emberekie, vezetőkre, Széchenyiekre, Kossuthokra, Lutherokra, várunk, hogy azok csodá
kat tegyenek; ahelyett, hogy magunk akarnánk
a magunk körében az ő példájuk szerint élni,
munkálkodni, lelkesedni, áldozni.
Tudjuk valamennyién, hogy evangélikus
egyházunknak egy nagy lelki ébredésre, a Szentlélekből fakadó uj áradatra van szüksége. Jé
zus szánakozik a sokaságon. Jézus segíteni akar.
Jézus életét és vérét adja, hogy ez az ébredés
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beálljon. De azt kérdi a tanítványoktól: hány
kenyeretek van nektek? Sopánkodás helyett fe
leljetek arra: odaadtátok^ már ti, amitek van?
Vájjon mi történnék, ha a panaszkodó egy
háztagok a maguk részéről megtennék azt, ami
módjukban van? Teszem fel, ha egy gyüleke
zet tagjai elhatároznák, hogy minden vasárnap
elmennek a templomi istentiszteletre? Elhatá
roznák, hogy minden alkalommal élnek az Úrva
csorával? A hét kenyér közül, amelyeket Jézus
kér, ez még csak kettő volna. S csak annyit je
lentene, hogy névleges gyülekezeti tagjaink kö
telezettségeik egíy részének tesznek eleget. Mé
gis azt hiszem, hogy az az uj akarat irány, amely
ebben az elhatározásukban kifejezésre jutna, an
nak a gyülekezetnek egész életét és berendez
kedését revolucionálná. Uj lélek 'költöznék a
gyülekezetbe, a gyülekezet papjába, tanítójába,
templomába, iskolájába.
»Hány kenyeretek van?«
»Hét!«
»Hozzátok ide!«

Széchenyi és a nádorasszony.
Részlet „Széchenyi vallásos lelkülete“ cimü

tanulmányból.

(Folytatás 2)

A gróf ur által megjelöltén csak egy helyet talált
benne, de dicséretére legyen mondva, hogy ez
egyike a legszebbeknek. Teleki grófné a ná
dorasszony levelét Széchenyivel is közölte s ez
még ezen a napon irta mqg mentegetődző vála
szát: ő a kis francia bibliát apró nyomása miatt
csak utazásai közben szokta használni, de ott
hon rendesen a frankfurti legnagyobb kiadást
olvassa. Ami neki a könyveikben megtetszik,
azt apró jelekkel szokta megjelölni sí ilyen több
is van akis bibliában. Annyiszor volt ez már ke
zében, hogy el sem tudja képzelni, hogy felvá
gatlan lap lehetne benne. De lehetséges, hogy
több lap összetapadt, mert hol mindenütt nem volt
az már vele! A legnagyobb hódolattal ebben a le
vélben mondja a nádornéról: »eine der aimablesteni, liebsten und geistreichsten Frauen, die
ich je begegnete.« x)
Naplójából tudjuk azután, hogy ezek a ná
dorné által Széchenyi számára megjelölt bibliai
helyek a következők voltak: Máté 22. r. 4. verse:
»Mondjátok meg. . . mindenek készek, jertek el
a lakodalomba.« És ugyanebben a részben a
19—22. vers: »Mutassatok nekem egy adópénzt...
Kié ez a kép és a felibe való'irás? ...Adjátok
meg azért, ami a császáré, a császárnak és ami
Istené, Istennek.« Továbbá I. Tim. 2. r. 1—3 v.
»Legyenek könyörgések a királyokért... mert
ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk
x) Majláth, Széch. lev. I. 137.
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előtt«. S ugyanitt I. Tim. 3. r. 1. v. »Ha valaki
püspökséget (vezető hivatalt) kíván, jó munkát
kíván. 2) Különösen az uralkodó család iránt
való hűségre akarta a nádorné ezekkel Széche
nyit emlékeztetni, mert Metternich és többen
is az udvarban minden alapos ok nélkül is bizal
matlansággal voltak iránta; féltek, hogy Széche
nyi is átpártol a szélső ellenzékhez.
1830. febr. 10-én személyesen adta át Szé
chenyi Mária Dorottyának a »Hitel« cimü mun
káját. »Leültetett — Írja naplójában — nem volt
más jelen, mint Festetich Mina (gróf Festetich
Albertné, szül. gróf Sándor Wilhelmina, a ná
dorné palotahölgye). Átnyújtottam könyvemet.
Előtte írtam reá kívánságára: Magyar honunk
főherceg asszonyának. Légy védje a hazához
hívnek. Legmélyebb tisztelettel Gr. Sz. I.« S
ehhez még megjegyzi: »Nyíltan kimondottam a
szót. Sok észt tapasztaltam. Szívesen megen
gedte, hogy ajándékba adhassam neki a Soldat
laboureurt.« 1830-ban külföldön járva, a württembergi királynétól három levelet hozott Szé
chenyi a nádoréknak, a következő évben pe
dig a württembergl király is Budára irt leve
lében üdvözölte őt. 3) 1835. szept. 2-án egy
hosszabb hódoló levélben merészeli megküldeni
a nádornénak legújabb arcképét, mely őt nem a
felhőkbe helyezve gkmfikálja, mint ahogyan ez
akarata ellenére a Tomola pesti műkereskedő
által kiadott képen történt — »mert hiszen ő
alázattal és arcának verejtékében, Isten kikutathatatlan végzései előtt meghódolva szívja ma
gába a pesti vastag port és nem lakozik a fel
hőkben.« Az uj kép pedig helyesen, mint vízben
úszót és kövekkel megdobiáltat illusztrálja őt. Eb
ben is vallomást tesz, hogy a nádorasszonynak
minden nemes és nagyszerű iránt fogékony ma
gas szelleme volt mindig! az ő ősizinte rokonér
zésének tárgya s bár e világiban alacsonyan áll
is, de lelke azért mégis arra bátorkodott, hogy
ő fensége gondolatainak és nézeteinek ama ma
gasabb lendületével gyakrabban is találkozhas
s á l 4)
Mária Dorottya 1842. márc. 22-én udvarhöl
gye, Forray Andrásné Brunswick Julia grófnő
által hivatta magához Széchenyit és egy bibliá
val ajándékozta meg, melyet sajátkezű jegyze
teivel látott el. Széchenyi négyes fogattal hajta
tott fel a várba, hogy a becses könyvet átve
gye. Valószínű, hogy Luther német fordítása
volt ez, mert a nádorné ezt szokta olvasni s
ebbe tett jegyzeteket. És Széchenyi leveleiben
Í9 van nyoma annak, hogy Luther bibliaforditását ismerte. ‘Döblingből már mint lelki beteg
1851. márc. 14. Írja titkárának, Tasner Antalnak:
»Lesen Sie die heilige Schrift von Luther über
setzt mit Aufmerksamkeit und sie werden mich
und die Jahre von 1825 bis jetst genau darin
finden. Es ist schauderhaft.« Ha nem ismerte
2) Zichy, Széch. nap. 205. és 610. 1.
3) Zichy,- Széch, napi. 209. I. 247., 293.
4) Majláth, Széch. lev. II. 98.
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volna Luther fordítását, bizonyára betegségében
sem szólt volna róla.r‘)
Megengedjük, hogy Széchenyi a vallási
dolgokról néha olyan régi huszártiszti módra
bizonyos könnyelműséggel is nyilatkozott és pe
dig még az udvari körökben is, ahol jó szivét
és nemes jellemét ismerve, sokat elnéztek neki.
ö maga is bevallotta Czenken Flórián páter előtt
való gyónásában (a naplójába beirt bünlajstrom
szerint), hogy könnyedén beszélt a vallás felöl.
De elszólásait, sértő merész tréfáit rögtön meg
bánta samennyire lehetett, jóvá tette. Már a
bécsi kongresszuson is egy porosz tiszt azt mon
dotta a fiatal Széchenyiről: »Ily sok jólelkiiség, ennyi pajkosság mellett, ez egy fiatal orosz
lán, akit selyemfonálon lehet vezetni.« 6) Zichy
Antal naplóközlései szerint Széchenyi egyszer
a pietista hajlamú nádorasszonyt is hipokritának merte volna mondani. 1830. febr. 17-én
irta naplójába: »Bál az udvarnál. Iin pertinens
voltam a főhercegnő irányában. Rossz néven
vette.« A jólelkü és bölcs főhercegnő bizonyára
jól és szive mélyéig is ismerte a szélsőségekre
hajló nagy embert, midőn 1844. újévkor ismét
egy bibliai helyet diktált fel neki, hogy elméjé
ben forgassa: »Teremts bennem tiszta szivet,
oh Isten és az erős lelket újítsd me* én bennem.«
Zsolt. 51, 12.«)
Ez évben is kegyesen bánt vele a nádorné.
Bauhofer György, a nádorné kedvelt udvari lel
késze írja naplójában, hogy 1844. jun. 17-én
hosszabb ideig volt a nádorasszonynál kihall
gatáson s ekkor is Széchenyi Istvánt jelentették
be, ki hosszabb ideig az előszobában várako
zott s öt, az evang. lelkészt is, távozásakor ba
rátságosan köszöntötte. 7)

Gyermekekről.
A gyermekek fejletlen, de gyorsan fejlődő
emberi lények. Fejlődésükre nagy hatással van
az érettebb emberek tudatos, vagy’ öntudatlan
befolyása. Akiknek hivatása és feladata a g y e r
mekek tanítása és nevelése^ azok tudatosan és
megfontoltan beleavatkoznak tanítványaik lelki
fejlődésébe. Akik a gyermeket a val'ásra ta
nítják, azoknak feladata az, hogy a tanuló lelke
és az Isten közötti viszony helyes irányba fej
lődjék. Valóban, szent az a föld, amelyen a vallástanitó áll.
Az Isten és az ember közötti helyes viszony
feltételezi bizonyos tényeknek ismeretét. A ke
resztyén vallás tényeken alapul. Az igazán val
lásos ember legfőbb le'ki tulajdonsága, hogy
szereti az Istent. Nyilvánvaló, hogy nem szeret
heti Istent, ha nem tanulta meg, hogy van Is
ten és ha Istent nem olyannak ismerte meg,
aki szeretetreméltó.
•'*) Döblingi hagyaték I. 443.
6) 1844. Jan. 3. Napi. 625. és 660.
;) Bauhofer naplója. Prot. Szemle 1907. 283.
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És Istennek ilyen ismerete a gyermekek
kel nem velük született ismeret. Tudomást kell
szerezniük a tényekről; kell tehát, hogy valaki
megtanítsa őket. Ez a vallástanitóknak főfel
adata: nyújtani azokat a szükséges ismereteket,
amelyeken a szellemi élet lehetségessé válik és
fejlődhetik. Akadnak emberek, akik olyanformán
beszélnek, mintha a gyermekek mindent tudná
nak és a tanítónak csak az lenne a dolga, hogy
a gyermekből kihúzza, amit tud. Alátámasztják
ezt a felfogásukat annak a szónak eredeti ér
telmével, amely latinul nevelést jelent: educatio.
Az igazság pedig az, hogy a tanító dolga a ta
nulónak a szükséges információkat megadni,
üres lelkét megtölteni. Hitünk tényeit kell a
tanulóval megismertetnie és pedig minél előbb,
annál jobb.
Nem szabad felejtenünk, hogy Jézus Krisz
tus elsősorban tanítványainak tanítómestere volt.
Tanította őket az Isten országára tartozó dol
gokra. És Tőle kell megtanulnunk, hogy munkálkálkodjunk, amig nappal van. Mert a mi mun
kánkra is eljön az éjszaka és elszalad az alka
lom. Nemcsak a mi életünk napjai szállnak el,
hanem a gyermekek, a tanulók ifjúsága is el
repül s még ifjúságuk idejében is olyan gyor
san változnak, hogy a gyermek ma egyáltalán
nem az, aki egy éve volt s aki egy év múlva
lesz. Vigyázzon a tanitó, nehogy úgy járjon,
mint az a szerencsétlen ember a Bibliában: »mi
alatt a te szolgádnak itt és amott dolga volt,
az ember már nem volt.« (1. Kir. 20,40.)
A tanulókkal kétféle módon közölhetünk
ismereteket: szóbeli tanítás és szuggesztió ut
ján; a kettő közül az utóbbi a fontosabb. Az
egészen zsenge gyermekek teljesen ki vannak
szolgáltatva a tanítónak; ezek nem járnak utána,
hogy szóbeli tanításunk mennyiben felel meg
a valóságnak s nem tudnak ellentállni a szuggesztiónak. Amint idősebbek lesznek, elkezde
nek, amint mondani szokás, »a maguk lábán
járni.« Vagyis nem hajlandók feltétel nélkül be
fogadni mindent, amit a tanitó mond. Már meg
tanulták, hogy a tanitó sem csalhatatlan. Tizenhárom-tizennégyéves fiuk és leányok ott ül
nek illedelmesen a padokban és úgy tesznek,
mintha akceptálnának mindent, amit a tanitó
mond, holott magúkban szamárságnak tartják
az egészet. Néhány év múlva már be kell nekik
bizonyítani mindent, meg kell őket győzni a
mondottak igazságáról, enélkül még látszólag
sem akceptálják a mondottakat. A legsúlyo
sabb felelősség mindenesetre azon tanítókra há
rul, akik a zsenge kis gyermekeket tanítják,
mert ezek teljesen védtelenek. Sokkal nehezebb
azonban az idősebbeket tanítani, akikben túl
teng a kritikai hajlam.
Azonban valami módon úgy a kicsinyekkel,
mint a nagyobbakkal meg kell szereztetnünk
a szükséges ismereteket. Mert nem szabad sze
münk elől téveszteni, hogy az ifjúságot meg
kell tanítanunk szent hitünk tényeire. J . E , F.
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TANINTÉZETEK ÉRTESÍTŐI
Budapesti főgimnázium. A dr. Hittrich'
Ödön igazgiató ááal közzétett értesítő az idén
elhalt Galli Lajos testnevelési tanárnak és Rátz
Lászlónak, a főgimnázium tiszteletbeli igazga
tójának arcképével jelent meg. Az előbbiről Ko
vács János irt nekrológot; az utóbbinak érde
meit Mikola Sándor méltatja. Dr. Serédi Lajos
emlékezetére Reimport Elek irt költeményt. Dr.
Szigethy Lajosnak október 6-án tartott ünnepi
beszéde meghatóan érzékelteti a magyar bána
tot, a nemzeti gyászt. Az intézetnél három tan
szék van üresedésben s öt óraadó tanár műkö
dött. A tanulmányi versenyen a főgimnázium
48 iskola között 2-ik helyre jutott. A tankerületi
kir. főigazgató értesítője szerint három év szel
lemi mérkőzéseinek eredményét összegezve a
budapesti evang. gimnázium a 3-ik helyen áll
39 iskola között. A tanárok elismerésre méltó
irodalmi működést fejtettek ki; dr. Szigethy La
jos az egyházi sajtónak is munkása, amennyi
ben a Harangszóban és a Luther-Naptárban je
lentek meg írásai. Ifjúsági egyesületek: Az
Arany János-kör, a Dal- és Zeneegyesület. az
Ifjúsági Segélyegylet, (bevétele 26 millió'korona)
a Gyámegylet, a Diák-Sport Kör; mind nagyobb
tért hódit a cserkészet is; megalakult a cserké
szek fuvózenekara. A tanulók száma 591 (köz
tük 8 magántanuló); evangélikus közülök 273,
vagyis 46%. Követésre méltó példaképen meg
említjük, hogy 1924-ben megalakult a főgimná
zium volt növendékeinek egyesülete, amelynek
elnökié dr. Haberem J. Pál; célja a tanintézet
tanárai, barátai és volt tanítványai között az öszszetartozandóság érzésének ápo’ása s avval kap
csolatos célok előmozdítása. Az egyesület cime:
Budapest, VII., Vilma királynő-ut 17—21.
Budapesti Veres Pálné leánynevelő-intézet. Az értesítőt közzéteszi dr. Bőhm Dezső
igazgató. A nőnevelés egyházunknak egyik leg
fontosabb feladata, mert egyházunk jövője jó
részt azon fordul meg, hogy megtaláljuk-e a
lehetőségét és módját annak, hogy az evangéli
kus nőket egyházunknak öntudatos, munkás és
hithü tagjává neveljük. Azért mindig a legna
gyobb érdeklődéssel olvasom mindazt, ami en
nek a leánynevelő-intézetünknek működéséről a
szemem elé kerül. Ez az értesítő újabb bizo
nyítéka annak, hogy az intézet dr. Bőhm Dezső
igazgatása alatt igen jó kezekben van s megfe
lel mindazon kivánalmaknak, amelyeket egy
ilyen, nevelőintézet irányában támaszthatunk. A
tanítási anyag gerince az irodalomtanitás és mű
vészetek ismertetése, ehhez járul a modern nyel
vek (német, angol, francia rendes, o’asz rend
kívüli tárgy) tanítása; továbbá varrás és szabás,
Az egész tanítást vallásos és hazafias érzés hatja
át, melynek ébrentartására alkalmi előadásokat
és ünnepélyeket rendeztek (Széchenyi, Vörös
marty, Rákóczi és Gyulai Pál-ünnepek); továbbá
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azonkívül daljátékokat is. Az intézet sem ál
lami, sem egyházi támogatásban nem részesül.
A növendékek száma 123 volt. A novemberben
megtartott szülői értekezleten dr. Pintér Jenő
főigazgató a legnagyobb melegséggel emelte ki
azt a munkát, mely az intézetben folyik. Az in
tézetben előadó tanárok közül többen tevékeny
részt vesznek a Luther-Szövetség munkájában,
az Evang. Tanáregyesületben vezető állásokat
foglalnak el, írnak az egyházi és tanügyi saj
tóba. Az intézet internátusában 39 növendék
volt. Az internátusi tartásdij az 1926/27 évre
havi 100 pengő.
Soproni líceum. Értesítőjét Hollós János
igazgató tette közzé. Az intézetnek reálgimná
ziummá való átalakulása fokozatosan megy
végbe. A 17 tagból álló tanári testületben vál
tozás nem fordult elő. Adományok címén be
folyt 11 millió korona készpénz a nagyértékü
természetbeni adományokon felül. A tanulók
nak juttatott segélyek, ösztöndijak és jutalmak
összege az egyes ifjúsági köröknek juttatott se
gélyeket és a ruha- és tankönyvsegélyt nem szá
mítva 44,684.000 K. Ifjúsági egyesületek: a Ma
gyar Társaság, a Gyorsírókor. az Ének és Zene
kor, a Tornakör és a tanév elején Hetvényi La
jos vallástanár elnöklete alatt megalakult Lí
ceumi Ifjúsági Diákszövetség; ez utóbbinál em
lítésre méltó, hogy gyámintézeti célokra is te
temes összeget juttatott: elhatározta ez a Szö
vetség egy, a líceummal kapcsolatos Diákotthon
létesítését, amely a Dunántúli egyházkerület
fennhatósága alatt evangéliomi belmissziói ala
pon szervezett nevelőintézmény lenne; az Ott
hon megnyitása a protestáns társadalom támo
gatásával 1927-re van tervbe véve. A tanulók
száma 268, közülök evangélikus 229 vagyis, 85 o/o.
Miskolci jogakadémia. A tiszai egyházke
rület miskolci jqgakadémiájának 1925—26. tan
évi almanachját dr. Bruckner Győző dékán állí
totta össze. Az Akadémia egy évi életéről rész
letesen beszámoló évkönyv gazdag: tartalmából
megemlítjük a tanári kar legnagyobb elisme
résre méltó irodalmi működéséről szóló fejeze
tet. A Miskolci Jogászélet cimü szakfolyóirat
mellett a Miskolci Jogászélet Könyvtárában 10
füzet jelent meg s a Tudományos Értekezések
Tára is újabb tanulmányokkal bővült. A taná
rok tanulmányutak rendezése, tudományos és
ismeretterjesztő előadások tartása által értékes
kulturmunkát teljesítettek. Az akadémia Men
zaalapja két év alatt a semmiből 94 millió koro
nára emelkedett s remény van arra^ hogy a
menza a jövő tanévben megkezdi működését.
A segélyalapból 22,900.000 K segélyben része
sültek szegénysorsu, jó elő me netel ü joghallga
tók. Tandíjelengedésben 44 joghallgató része
sült 21,500.000 K értékben. A Diáknyomor eny
hítő akció összesen 12,000.000 K-val segélyezte
az akadémia hallgatóit. Özv. dr. Obetkó Dezsőné elhunyt férje emlékére ötmillió koronás
alapítványt tett. Evang. egyházi célokra úgy a
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tanári kar, mint a jogászifjuság nagylelkűen ada
kozott (például gyámintézere 2 500.000 K-t). Vé
gül örömmel jegyezzük ide, hogy az eperjesi
ev. Kollégium Diákszövetségének előkészít » bi
zottsága Mágócsy-Dietz Sándor egyet, tanár,
egyetemes tanügyi biz. elnök vezetése alatt meg
alakult. Az almanachból kiviláglik, hogy a/ eper
je s i jogakadémia jelene, mely anyagi gonddal,
küzdelemmel és nyomorúsággal jár, nem méltat
lan a nagy múlthoz. A mostani tanári kar,
állva a nemes harcot, öregbíti a régi dicsősé
gét. Az elpusztított fészekből megmentett aka
démiánk legyen záloga hazánk es egyházunk
szebb jövendőjének!

J eg y zetek .
A »Magyar Kurír« jelentése szerifit az Osservatore Romano, a Vatikán félhivatalos lapja
a legutóbbi vitézavatást »kétségtelenül pogány
jellegű szertartás -nak nevezi és »Sajnálatos viszszásságek cim alatt emeli ki, hogy ezen a szer
tartáson, amelynek során használt eskünél Had
úrra történt hivatkozás, egymás mellett szerepel
tek a katholikus, görög katholikus és protes
táns papok. Az Osservatore hozzáfűzi: »Ha ez
tényleg igy van, nem tudjuk mivel menteni a
katholikus hivök és papok részvételét az ilyen
szertartáson és kiváncsiak volnánk, hogy ók ho
gyan tudják megjelenésüket és részvételüket öszszeegyeztetni a kánonjogi kódex 2316. szaka
szával.« Állítólag a Vatikán ezzel kapcso'atosm
megfelelő lépéseket szándékoz-k tenni a magyar
püspöki karnál. Ezek után ugyebár el lehetünk
készülve arra, hegy a vitézavatás szertartását
is a Vatikánban fogják megállapítani. Regnum
Marianum papale!
•

Az esetet Rákosi Jenő a Resti Hírlap jú
lius 10-i vezércikkében többek közt igy tár
gyalja :
»Nekünk nagyobb panaszaink vannak a Va
tikán ellen, mint a rajtunk kifogásolt Hadúr.
Minket egyfelől sanyargat a délről és keletről
előtörő ortodoxia, északról a Huss-kultusz és
Róma, abban a csalóka reményben, hogy meg
csinálhatja az uniót a keleti egyházzal, velők
szemben pártfogolatlanul hagy minket, a ma
gyar katholikusságot. Amerikai, angol és hol
landus protestánsok járnak hitbeli testvéreik ér
dekében a megszállt területeken és iparkodnak
fórumot találni az elnyomottak kérelmeinek or
voslására. Kathol kus püspököket pedig ki le
het utasítani, megyéjüktől meg lehet fosztani,
templomaikat el lehet venni, iskoláikat be lehet
zárni és még Róma tiltakozó szavát nem hal
lottuk, segítő kezét nem láttuk a sanyargatott
katholikus magyarok védelmére.
De olyan régi gyakorlatért, a türelem, b
megértés és testvériség olyan tüneteiért, minő
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a Hadúr és protestáns papok szónoklata ott,
ahol nem az egyház, hanem a nemzet dolgáról
van szó: az szemet szúr s egy türelmetlen
újság az anyaszentegyház nevében visszavonást,
egyenetlenséget és viszályt próbál szítani köz
tünk.
Rómának, ha ez az újság csakugyan a Vati
kán nevében beszél még nem elég a világ mai
felfordulása, a megnasonlás a lelkekben, az er
kölcsök züllése, a pártosság, a visszavonás és
az egyenetlenség és a lázongás a fegyelem és
tekintély ellen. Mikor szálerdőket dönt ki a vi
har, a föld meg remeg és egyensúlyt veszt az
emberi lélek, osztályok és egyesületek támad
ják a vallást és a rendet: akkor kiküldetik egy
újságíró, hogy a kákán csomót keressen. Mert
ez fogja a kizökkent erkölcsi világot ereszté
keibe visszaemelni. Komikus volna, ha nem a
lelkek világába, az emberek békéjébe nyúlna
bele, amely oly érzékeny, mint az ember szeme:
elég egy szálkát, egv porszemet belefujni, hogy
vérbe boruljon és látása elhomályosodjék.
De mind e keserűségünk csak addig áll
fenn, amíg illetékesen meg nem cáfolják a Va
tikán félhivatalos újságjának támadását. Mert
nem hiszem, hogy komoly egyházi körök gon
dolata legyen, hogy Magyarország hasonló dol
gát tájékozatlan, újságot iró kispapok igazgas
sák, ne pedig a nuncrus és a magyar főpapok.«

H Í R E K .
Az e lő fiz e té si dijak é s hátralékok sür
gős b ek ü ld ését kéri a kiadóhivatal.
Pesthy Pál igazságügyminiszter a buda
pesti Országos Árvaház elnöke. Az árvaegylet
évi rendes közgyűlését július hó 2-án tartotta
meg, amidőn igiz lelkesedéssel s egyhangú
lag a Protestáns Országos Árvaház elnökévé
P e s t h y Pál igazságügyminisztert választotta
meg, aki az árvák iránti jóindulatát s szerctetét
azzal nyilvánította ki, hogy e'fogadta az élnökséget s igy az evvel járó nehéz gondokat. Mélyérzésű és tartalmas beszédét azzal fejezte be,
hogy »Isten és a Haza« nevében fogja felvenni
az árvák gondját, mi pedig önzetlen s nemes
céljainak eléréséhez Isten áldását kérjük!
D oktoravatás. Lándori Kéler Erzsébet —
Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ág. hitv.
ev. egyhá/kcrület felügyelőjének leánya, — a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészeti fakultásán, földrajzból és történelem
ből »summa cúm laude« doktori szigorlatot tett
s 1926. julius 19-én avatták fel ünnepélyesen a
bölcsészettudományok doktorává.
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Halálozás* Dr. Petrik Zoltán, kir. járásibiró,
a székesfehérvári gyülekezet másodfelügy elője,
junius 19-én, 45 éves korában meghalt.
Kellő óvatosságot! A róm. kath. propa
ganda az eszközökben egyáltalán nem váloga
tós. Hogy a rádiót klerikális célokra^ ultramontán téveszmék terjesztésére használja fel, azt
már hallottuk a budapesti rádióból. Most a pro
testantizmus nemzetközi védőszövetsége hívja
fel a figyelmet egy amerikai rádióhiradásra,
amely régi recept szerint számokkal dobálódzik az egyedül üdvözítő egyház nagyobb dicső
ségére. Az amerikai rádió azt a hirt eresztette
szárnyra, hogy az Egyesült Államokban 1926.
év első három hónapjában összesen 224,694
egyén tért át a róm. katholikus felekezetbc. A
valóság pedig1az, hogy ez a szám 1925. óv egé
szére vonatkozik s nem csupán az áttérteket,
hanem az 1925-ben bevándorolt róm. katholikusokat is magában foglalja. A róm. kath. egy
házba áttértek száma a róm. kath. Directorium
szerint 35.370. A róm. kath. egyházból kitértek
száma ennél sokkal nagyobb. — Szükség! van
arra, hogy Róma érdekében annyit hazudjanak?
Sajtóhiba* Múlt számunk 222-ik lapján Szé
chenyi és a nádorasszony c. közleményben alul
ról a 7. sorban h e lytelenül helyett helyteleníti
olvasandó.
A vasi közép egyházmegye évi rendes köz
gyűlését junius hó 29-én tartotta Körmenden:
Zongor Béla esperes és dr. László Kálmán egy
házmegyei felügyelő elnöklete alatt. Rónai B.
Gyula egyhm.-i jegyző oltári szolgálata után
dr. László K. felügyelő emlékezett meg szívből
fakadó meleg szavakkal Kapi Béla püspöki mű
ködésének 10-ik évfordulójáról. Indítványára a
közgyűlés szeretettel s lelkes ragaszkodással üd
vözölte a Főpásztort s áldásos működésének
jegyzőkönyvben leendő megörökítését hatá
rozta el. Utána Zongor B. esperes terjesztette
elő nagy gonddal megszerkesztett, mindenre ki
terjeszkedő esperesi jelentését, amely a gyüle
kezetek hitéletéről, anyag'i izmosodásáról s ál
dozatkészségéről igazán örvendetes és meg
nyugtató képet tárt a népes közgyűlés elé. —
Megelőző nap este az egyházm.-i gyámintézet
tartott ünnepélyt gazdag műsorral egyházkerü
letünk »legszebb« templomában. Bachát István,
őrimagyarósdi lelkész lebilincselő gyámint.-i be
széde, Somogyi Béla és Heintz Fülöp körmendi
tanítók művészi orgonajátéka s az általuk ve
zetett énekkarok gyönyörű számai, valamint
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Obetkó István szentgotthárdi tanár mély vallá
sosságot sugárzó felolvasása és Orbán Ilus vég
telen kedves és megkapó szavalata emelték a
lelkeket a magasságos Isten trónusához s vit
ték közelebb a gyámintézet ügyét a szivek aj
tajához. Az egyhm.-i gyámintézet 1926. évi be
vétele 11 millió 256 ezer korona volt.
*
A pestm. alsóespsresség jun. 30-án tartotta
meg rendes közgyűlését Kecskeméten. A ven
déglátó házak egymáson akartak túl tenni, való
ban, otthon éreztük magunkat. A bizottsági ülé
seken, 29-én, előkészítették a gyűlés tárgyait.
30-án Bakay Péter alesperes úrvacsorát osztott.
Utána br. Kaas Albert egyhm. felügyelő' mélyen
járó, gondolatokban gazdag, evang. hittől átha
tott megnyitója után, Kruttsehnitt Antal főespe
res tartotta meg a tőle megszokott tartalmas évi
jelentését. Este vallásos est volt, melyen Bakay
Zoltán imádkozott. A polgári dalárda Kremán
Sámuel karnagy vezetése alatt, meglepő készült
séggel énekelt. Vitéz Parlagh Károly tanító gyö
nyörű szavalata után Sallay Ilona énekművésznő
megragadó hangjával dicsérte az Urat. Mölitotorisz János, Kremán Sámuel, Farkas Kálmán,
Zayzon Ferenc és dr. Garzó Béla adták elő
Beethoven: Andantéját. A kiváló zenei érzékkel
és készséggel előadott darabok után Kruttsehnitt
Antal fő esperes tartott a keresztyén ség' lénye
géről hatalmas előadást. A gyámintézeti beszé
det Krón Kerenc gyám. int. elnök tartotta. Sár
kány Béla főespe res-lelkész szívből fakadt imája
zárta be az estet. Utána a kecskeméti egyház
szeretet-vacsorát adott, mely alatt sok kö
szöntő hangzott el. Éjfél után vettünk búcsút
a fáradhatatlan Sárkány családtól és a vendég
látó, jórészben másvallásu családoktól.
A soproni alsó ev. egyházmegye junius
29-én tartotta Beledben évi rendes közgyűlését,
amelyet dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő
osztatlan figyelmet keltett és nagy érdeklődéssel
hallgatott beszéddel nyitott meg. Az esperesi je
lentés kapcsán örömmel értesült az egyh. megye
arról, hogy a gyülekezetek elrekvirált harang
jaikat nagy áldozatok árán újakkal pótolták.
Megütközést keltett a vkm.-mek egyházunk al
kotmányát sértő az az intézkedése, amely sze
rint az egyházi hatóságjok tudta és beleegyezése
nélkül több tanítót, szinte meglepetésszerűen,
nyugdíjazott. Hasonló sérelmek elkerülése cél
jából fölir az egyh. kér. közgyűléshez. —
Jegyzőkönyvében megörökítette Borhidai Mik
lós szentandrási lelkésznek emlékét, aki 1675-ben

1926

ÉVANQELIKUáOK ÜAPJA

nápolybán gálya rabság ban halt meg. A népisolai bizottság jelentéséből örömmel értesült a/
gyházmegye, hogy a/ iskolák megfeleltek köteísségüknek és azon várakozásnak, amelyet a/
gyházmegye működésükhöz fü/ött. Különösen
iemelik az egyes jelentések a vallási tárgyak
initását, az iskolákat átható vallásos evangélius szellemet, amely leginkább megnyugtat ben
őnket aziránt, hogy iskoláink valósággal a
űeink. A számvevőszék jelentésének tárgyalása
ikalmábó! utasította a beledi gyülekezetét, hogy
z egyházi adó kivetésénél az egyháztagok keeseti adóját minden érdekelt egyháztagnál adó
lapul beszámítsa. A beledi kántortanitót köre
idével elutasították. A gyámintézeti bizottság
Mentéséből örömmel veszi a közgyűlés tudó
íásul, hogy a nehéz gazdasági viszonyok elleére is a gyülekezetek kebelében eszközölt gyűj
tsék a multévi eredménnyel szemben 600.000
orona emelkedést mutatnak. Majd a szavazatzedó bizottság jelentését tárgyalta a közgyűlés,
melyből kitűnt, hogy a gyülekezetek esperesálasztó szavazatukat, egyhangúlag az eddigi cs
eresre, Hérints Lajos, farádi lelkészre adták.
ráratlanul érte az egyházmegye közgyűlését a
legválaszíott esperes ama kijelentése, hogy sze
lei gyöngesége és egyéb okokra való tekin?ttel az esperesi tisztet el nem fogadhatja. így
zután az egyházmegyei közgyűlés úgy az espeesre, mint az cgyhm-i felügyelőié, kinek megizatása lejár, a szavazást elrendelte. A külön
bé bizottságok újraválasztása után az egyhm.-i
özgyülés offertoriummal bevégzödött.
A to ln a —baranya—somogyi ev. egyház
iegye julius hó 1-én Tabon tartotta ezévi ren
es közgyűlését. Előző nap délelőtt az cgyházicgyei lelkész- és tanítóegyesület ülésezett,
löbb együttesen, majd pedig külön-külön. Kiíondotta, hogy a mohácsi gyásznap négyszáados évfordulója a templomokban aug. 29-én,
z iskolákban pedig a tanév elején fog megűtineeltetni. A közös tárgyalás középpontjában állott
Iémeth Gyula szekszárdi lelkész és Haffner
itidor (az Ecclesia« igazgatója) egymá-t kiegézitő előadása a művészi követelmények érvéyesitésének szükségességéről a templomépitésen és a templom belső berendezésében. — A
•Ikészegyesület hosszas vita keretében fo^lalkoott német nyelvű, hazafias lapja, a »Christlicher
lausfreund« fentartásának lehetőségével. — A
anitóegyesülét kifejezést adott azon óhajának,
íogy a tanítók a lehetőséghez képest minél nayobb mértékben mentesittessenek a gazdálko
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dással járó gondoktól, hogy igy teljesen hivatá
suknak élhessenek. — Délután az egyházm.
szám szék, népiskolai, véleményező- és gyámin
tézeti bizottság ülésezett. Rövid elöértekezlet
után vallásos estély és gyámintézeti ünnepély
volt a templomban, amely a kedvezőtlen idő da
cára is megtelt. Különösen megható volt az alig
egyéves »Lulla« leánygyülekezet lelkes magatar
tása. Zuhogó esőben kocsikon szállította be
Tabra vegyeskarát, hogy- vtf lalt kötelezettségé
nek eleget tegyen és Luther harci dalának elzengésével az egész esperesség delegátusai és
Tab közönsége előtt vallást tegyen Istenben való
bizodalmáról és arról, hogy nem szégyenli a
Krisztus evangéliomát. Az ünnepély a következő
Programm szerint folvt le: 1. Közének. 2. Ima.
3. Szabolcska: »A szeretet«, szavalta: Guttmann
Erzsiké. 4. Miatyánk. Előadta a tahi vegyeskar
Takács Zoltán vezetésével. 5. Duett. Orgonánhegedün játszotta Takács Zoltán és Spissak
Henrik. 6. Németh Gyula szibadelőadása Ruth
II. 19. alapján: »Mit szedegetsz?« 7. Térj ma
gadhoz drága Sión. Énekelték a tani tó-egyesü
let tagjai. 8. Baja Mihály: »Timotheus.« Sza
valta Sztrokay Dániel s. lelkész. 9. Te Hozzád
óh U ra m ... (solo-ének orgona kísérettel) elő
adta Jakab Bo/si és Spissak Henrik. 10. Váradi: »Utolsó sor.« Szavalta Zsolnai Jenő. 11.
»Erős v áru n k ...« énekelte a lullai vegyeskar
Spissak Henrik vezetésével. 12. Ima. 13. Köz
ének. — Az egyházm. közgyűlés jul. 1-én reg
gel 8 órakor vette kezdetét »Jövel szentlélek«
éneklésével és Scholl Lajos fóesperes oltári imá
jával. Rövid megny itó beszéli után a közgyűlés
Schöll Lajos fóesperes és b. Mechwarth Ernő
egyházm. felügyelő, kormányfőtanácsos elnök
lete alatt megalakult és mindenekelőtt a kime
rítő fő- és a les per esi jelentést hallgatta meg.
A közgyűlés úgy Schöll Lajos fő-, mint Müller
Róbert alesperesnek időt, fáradságot nem kí
mélő, lelkiismeretes, intenzív vezéri működésé
ért s az erről szóló jelentésért köszönetét sza
vazott s úgy határozott, hogy a jelentések egész
terjedelmükben a jegyző könyv hoz csatoltassanak. A főcsperesi jelentéssel kapcsolatban a köz
gyűlés tisztelettel és szeretettel üdvözölte és ün
nepelte Horváth Sándor tb. főesperest abból
az alkalomból, hogy immár 60 éve szolgálja
az Urat és hordozza még mindig erős, egész
séges vállain Krisztus gyönyörűséges igáját
lelki és szellemi erejének teljességében. — A
vél. biz. jelentése kapcsán elhatároztatott, hogy
az egyházm. közgyűlés a felsőbb fórumok utján
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felterjesztést intéz a pénzügyminiszter úrhoz a
tanítói lakások házadómentesitése iránt; a kul
tuszminiszter urat pedig! aziránt keresi meg,
hogy azon rendeletét, amely szerint az OFB ál
tal a tanítói javadalom biztosítására juha'ott föl
dek évi hozadéka a vételár kifizetése után a ta
nítók helyi javadalmába be fog1számíttatni, he
lyezze hatályon kívül vagy pedig tegye lehe
tővé, hogy az egyházközségek a vételár befize
tésére vonatkozó kötelező határozatot vissza
vonhassák. —' Az egyházm. bizottságok a kö
vetkezőkép egészittettek ki: a pénzügyi biz.-ba
Schmidt János, törvényszéki bírónak Grieszháber E. Henrik, a gyámintézeti biz.-ba Knábel
Vilmos és Varga János, az isik. nagybizottságba
Bayer János rendes, Knábel Vilmos póttagnak,
végül népi síkólai bizottsági előadónak Grosz Já
nos választatott meg. — A nagybizottság je
lentése kapcsán elhatároztatott, hogy néhai
Marhauser Imre arcképe a diszteremben való
elhelyezés céljából megfestessék, továbbá, hogy
az intézeti internátus újraépítése, illetve felsze
relési tárgyaknak újakkal való felcserélése iránt
az előkészítő lépések mielőbb megtétessenek. —
A lelkészegyesület indítványára felkéri a köz
gyűlés főesperes urat, intézkedjék illetékes he
lyen aziránt, hogy az uj egyetemes lelkészi nyug
díjintézet szabályrendelettervezete az összes ér
dekeltek által idejekorán megismerhető legyen.
Végiül főesperes a vendéglátó gyülekezet és
Tab nagyközségi vezetőségének, egész közön
ségének az összes résztvevők háláját, köszönetét
tolmácsolván, a közgyűlést buzgó imádsággal
bezárta.
SZERKESZTŐI ÜZENET
H. S. — P. Egyházunknak az államtól való
szeparációját szorgalmazza nem közölhető
cikkében,. Az egyháznak az államtól való
függetlensége még ott sincs meg teljes mérték
ben, ahol a betű szerint megvan. Nálunk pedig
a történelmileg kialakult helyzet nem engedi
meg, hogy ezt a kérdést az elméleti elv alapján
tárgyaljuk. Mert egészen mátg dolog azt latol
gatni, hogy viszonyba jussunk-e az állammal,
vagy azt feszegetni, hogy már meglévő viszonyt
felbontsuk-e. Alert a kialakult helyzet olyan
sok ponton érinti egyházunk eleven érdekeit,
hogy az elválás beláthatatlan nehézségeket te
remtene, s az egyház munkáját megbénítaná.
Nem szabad a theória vesszőparipáján belelo
vagolni a ködbe! Úgy látom, hogy nem ismeri
gyülekezetünk háromnegyed részének súlyos
anyagi helyzetét s azt sem veszi tekintetbe,
hogy egyházmegyéink, kerületeink, egyetemes
egyházunk, tanintézeteink vagyontalanok. Elte
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kintve teljesen attól, hqgy a nagy fundált va
gyonnal rendelkező római katholikus egyházzal
szemben az állam által nem segélyezett protes
táns egyházak a legnagyobb erőfeszítés mellett
sem tudnák megállni helyüket. Az u. n. »szek
ták« terjeszkedéséie való hivatkozás nem helyes
és nem igazságos. Azoknak ereje nem az állam
tól való függetlenség. Természetes, hogy a szen
tesitett törvényeken alapuló viszony is megszűn
het. De, ugyebár, nincs okunk, sőt talán jogunk
sem arra, hogy hajszoljuk bele egyhazunkat egy
olyan helyzetbe, amelynek nehézségeivel azután
megküzdeni mi nem bírnánk, s amelynek terheit
mások vállára kellene raknunk. Béke velünk!
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Egy kilenc éves, teljesen árva fiu-gyermeket melyik evangélikus család fogadhatna el
örökbe? — Válaszok a miskolci ev. lelkészhez
küldendők.
A debreceni ev. egyház negyedik,helyettes
sel betöltendő uj tanítói állásra jut. 28-ig pályá
zatot hirdet. Díjazása havi egymilliókettőszáz
ezer korona. Kántorhelyettesités,, karvezetés tisizteletdij fejében kötelező. Néhány évi gyakorlat,
német nyelv bírása előny. A megbízatás 10 hó
napra szól. Ev. 1e 1k é s z i h i v a t aj, D e b r e ce n.
PÁLYÁZATI H I R D E T M É N Y I
A budapesti ág. hitv. evangélikus főgim
názium fenntartó hatósága történet-latin tan
székre hirdet pályázatot, mely rendes, vagy he
lyettes tanárral fog betöltetni. A megválasztandó
tanár javadalma egyenlő az állami tanárok fize
tésével. Pályázhatnak evangélikus tanárok és ta
nárjelöltek, akik okiratokkal tartoznak igazolni
képesítésüket, életkorukat, családi állapotukat,
működésűket és a forradalmak alatt tanúsított
magatartásukat. Bemutatkozás kívánatos. A pá
lyázók a Pesti Evang. Magyar-Német Gyüleke
zet Képviselőtestületéhez címzett kérvényüket
augusztus 20-ig küldjék be a főgimnázium igaz
gatóságához. (VII. Vilma királynő-ut 17—21.)
Budapest, 1926. julius 6. Dr. Hittrich Ödön igaz
gató. Dr. Haberefa, J. Pál iskolai I. felügyelő.
PÁLYÁZATI H I R D E T M É N Y !
A mező herényi II. kér. ág. hitv. ev. Egyház
nyugdíjazás folytán megüresedett két kántortanitói állásra pályázatot hirdet. Javadalom az
Egyház részéről évi 20 m. búza, szabad lakás,
valamint a törvényszerű áll mi f zetéskiegészités.
Pályázhatnak tótul beszélő ág. hitv. ev. vallásu
képesített kántortanitók. Szabályszerűen felsze
relt, a háború, a forradalmak, kommunizmus
alatti magatartást és az eddigi kántori vagy ta
nítói működést közhatósági bizonyítványokkal
is igazoló kérelmek 1926. aug. 5-ig küldendők
be az Egyház lelkészi hivatalához.
Mezsőberény, 1926. julius 9. E 1n ö k s é g.
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Széchenyi és a nádorasszony.
Készlet „Széchenyi vallásos lelkülete“ című
tanulmányból.
(Befejezés)

Széchenyi, aki igen érzékeny volt és nagy
figyelemmel szokta barátait és ellenségeit szá
mon tartani, sokszor aggódott, hogy nem bán
totta-e meg az öreg jó nádort is valamivel. Ilyen
kor azután egy-egy megtisztelő meghívás nag>
örömmel töltötte el. 1845. ápr. 27-én irta napló
jába, hogy a nádor Bécsböl megérkezvén, ebedre
hívta őt s a nádorasszony is oly kegyes volt
iránta, hogy maga mellett jelölt ki helyet szá
mára, másik szomszédja pedig a kedves Mária
Henriette hercegnő volt. Boldogan élvezte a két
szépleikü hölgy szellemességét és kegyeit. Az
ilyen nádori ebédeken, hol a vallásos szokások
kal is számoltak, néha furcsa helyzet állott elő.
Böjti időben ugyanis külön terítettek asztalt a
katholikus és külön a protestáns vendégek szá
mára. Megtörtént egyszer, hogy a kálvinista
Fáy András, »a haza mindenese« (aki azonban
szerényen csak kis szatócsnak nevezte magát, a
nagykereskedő Széchenyi mellett) tévedésből
rossz helyre ült s igy öt is böjti ebédre szorítot
ták. El lehet gondolni, mily alkalmat adott ez
Széchenyinek a csipkelődésre. !)
Igen érdekes az is, amit szintén Bauhofer
jegyzett fel Széchenyiről. Mária Dorotty a a pesti
és budai protestáns lelkészekkel (Bauhofer, Szé
kács, Török Pál és a skót Smith és Wingate)
Württemberg! szokás szerint vallásos összejöve
teleket (Erbanungsstunden) is szokott tartani.
Néha Brunswick Teréz (»eine erweckte Katholi
kin«) is részt vett ezeken.
De jelen voltak a müveit skót papnék is, vala
mint Bauhoferné (Schneider Vilma), Székácsné
(Veöreös Julia) és Török Pálné (Allnut Ráhel,
egy angol ref. pap lánya). Rendesen Forray
András özvegyénél, Brunswick Julia grófnőnél
(a nádorné főudvarmestemője) voltak ilyen bib
liai órák, melyeket beszélgetés, rövid vacsora
teával követett s esti tiz óra felé szoktak vég
ződni. 1846. május 1-én történt, hogy Forraynéhoz ilyen vallásos estén egészen váratlanul Szé
chenyi jött látogatóba. A bejelentés után Forrayné habozott, hogy mitévő legyen, de a nádomé nyomban kimenté zavarából: »Csak jöjjön
lója.

M Széchenyi naplója 469. 624, és Bauhofer uap-

be a gróf — mondá — neki sem fog ártani, ha
részt vesz az épülésben.« A/ ily módon eret
nek társaságba tévedt legnagyobb magyar a fé
nyes terembe lépve, az első futó pillantással
beletalálta magát a helyzetbe. Azután egy ujtestamentomot adtak a kezébe s egész órán
át illő figyelemmel hallgatta az angol lelkész
i rá smagyarázat át, (Máté ev. 23. részét) végül pe
dig térdre borulva imádkozott velük ó is. József
nádor is 1834. óta naponként olvasta feleségével
a bibliát. *)
A nádor és felesége Széchenyit mind job
ban megszerették. 1846. aug. havában a nádor
és István főherceg Széchenyit is magukkal vitték
Prágába. A nádorné is elárasztja kegyeivel, legbensóbb családi körébe is bevezeti. Az öreg ná
dor is meghívja, hogy »civilben« látogasson el
hozzá bármikor. A kis Mária Henriette főherceg
nőnek pedig csak akkor van jó napja, ha az ó
kedves Széchenyijét vagy ennek Béla fiát lát
hatja. Ajándékokat hígad el tőlük és viszo
nozza. 3)
A nádorné pártfogására Széchenyi fontos
hazafias ügyekben mindig számíthatott. Levelei
szerint többször is kért tőle kihallgatást. József
nádornál is ennek jólelkü hitvese sokszor volt
Széchenyi szószólója. A lánchíd alapkövének le
tételét megörökítő Barabás-féle nagy képen
(1842) méltán van ott Mária Dorottya is Széche
nyi neje mellett. Csak Wesselényi ügyében nem
tudta Széchenyi a nádorné támogatását meg
nyerni, pedig többször kérte tóle.
Viszont a nádorné is többször rászorult
Széchenyi segítségére. 1845. elején Mária Do
rottya maga kereste fel Széchenyit, hogy Schiebl
bécsi shawl-gyárost és társait támogatásra
ajánlja, akiket magánházakban tartott vallásos
összejöveteleik miatt utasítottak ki Bécsböl.
Schiebl Berlinbe menekült, de hajlandó volt
Pestre jönni és itt letelepedni. 1846-ban pedig
a nádorné Bauhofert, az udvari papját küldte
névjegyével Széchenyihez honfitársai, a Magyarországba jött és itt nagy nyomorúságba jutott
w'ürttembergiek érdekében. A gróf szívesen
fogadta Bauhofert, hajlandó is volt segélyt adni,
de nem akarta, hogy magyar mágnások birto
kain telepítsék le az idegeneket. Mikor Bau3)
Payr N Mária D. nádorasszony. 16. I. Bauhofer:
A Bach-kor8zak tört. Kézirat 77 I.
») Zichy, Széch. naplói 471. és 488,
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hofer dicsérte, hagy a württembergi szorgal Brüsszelben. Ebben az iratában mondja Széche
mas, munkás nép, Széchenyi idegesen felelte: nyi, hogy nagly lelki szimpátival viseltetett Má
»Hiszen ez mind jó, dehát az ökör is dolgos, ria Dorottya iránt, »mert országunkhoz és nem
munkás.« 4)
zetünkhöz hű volt és igaz szív vei viseltetett irán
Mária Dorottya még evangélikus egyházi tunk.« Fiát korholva írja: »Illett volna, fiam,
célokra is igénybe vette Széchenyi segítségét, hogy a leányát felkeresd, nem csak azért, mert
amint ennek naplóiból kitűnik. »A főhercegnő mint gyermek igen szives és kedves; volt irántad,
— mondja Zichy Antal — ki már házasságánál hanem azért is, hogy meglásd, vájjon Magyarfogva is mintegy képviselője volt a vallásos ország iránt való szeretetébőí örökölt-e vala
türelemnek, amellett pedig saját hitfeleinek kü mit nemeslelkü édesanyjától.« És a nádorné
lönös érdekeit mindig szivén hordozá, Széche kedves fia, a népszerű fiatal József főherceg
nyi közreműködésére ez utóbbi téren erősen sem hagyta látatlanul édesanyjának egykori ked
számított. Az evangélikusok budavári kis ima ves emberét. 1859. őszén meglátogatta a már
háza egyik kedvenc alkotása volt, mely iránt őSz aggastyánt Döblingben. Mélyen megilleSzéchenyi érdeklődését mindig ébren tartá, nem tődve tekintett a megtört legnagyobb magyarra,
vetve meg alkalmilag Kossuth ét sem.« 5J
házuknak régi jó barátjára. Felújították beszél
A nádorasszony, ki először hivott külön getésükben régi családi emlékeiket s a főherceg
evang. lelkészt Budára, eleinte a várkastély nagy melegséggel kérte, hogy mint régebben,
egyik termét rendeztette be imaháznak, hova a kisfiú korában tette, csak tegezze őt most is.
városbeliek is bejártak. Majd sok nehézség le íme anyjának szelleme a fiúban is. 7)
küzdésével s talán éppen Széchenyi segítségé
Az a nagy szellemi rokonérzés, mellyel a
vel is, fent a várban a fő-őrhely mögött, a mai római katholikus magyar mágnás, a türelmet
Disz-téren sikerült házat venniök s itt építettek len Széchenyi György esztergomi érseknek ol
szerény imaházat, iskolát és paplakot. De mire dalági örököse és a württembergji származású
az imaház 1847. elkészült, József nádor meghalt, evangélikus nádorasszony, ez a pietizmusra
özvegyét pedig:, akit a bécsi titkos rendőrség hajló kegyes főherceg'nő egymást a vallás és a
a magyarokkal való jóbarátsága miatt már eddig magyar hazafiság1 kérdésében oly jól megértet
is kémekkel vett körül, a bécsi Augarten kas ték, bizonyára figyelemre méltó és mindkét fél
télyába száműzték azonnal. Szeptember 26-án, nek dicséretére válik. Mária Dorottya személyi
mikor Szeberényi János püspök a budai evang, ségében Széchenyi a protestántizmust tanulta
imaházat felavatta, Mária Dorottya már nem volt tisztelni és megbecsülni. A nádorné barátsága
Budán. De Széchenyi ott volt az ünnepélyen sok pedig Széchenyit a vallás dolgában bizonyára
más r. kath. előkelőség társaságában. Ott volt komolyabbá tette s különösen a bibliának ala
Kossuth Lajos is. Széchenyi naplójába jegyezte, posabb tanulmányozására serkentette. Széche
hogy Budán is, »a lutheránus ünnepélyen« Má nyi különösen későbbi irataiban igen sokszor
ria Dorottya kápolnája felavatásakor Kossuth idéz a bibliából. Néhol igazán meglepő jártas
megválasztása felett politizáltak s mindenki ságot tanúsít benne. Milyen erővel hat az pél
Kossuth rendkívüli ékesszólását magasztalta. Az dául — és ebben Mária Dorottyának is volt ré
özvegy nádorné csak más alkalommal, titokban sze — midőn Széchenyi a kíméletlen éleshangu
jöhetett le Budára és nézhette meg az uj ima »Blick« cimü művében az ultramontánizmussal
házat, szivének titkos örömét. Nem is a várba szövetkezett abszolutizmust és különösen a p o 
szállott, hanem Kiss Lajos (a püspök fia) pala- litikában és vallásban egyaránt képmutató Bach
tinális ágens feleségéhez, máskor pedig Bau- minisztert ostorozván, hatalmas szavait János
hofer lelkészhez. 6)
evangéliomából vett idézettel fejezi be: »Meg
1848-ban már mint számüzöttek kerültek esni éritek az igazságot és az igazság szabadakká
egymás közelébe. Mária Dorottya a bécsi Au- tészen titeket. 8)
gartenben, Széchenyi Döblingben szenvedte kí
Tolnai Vilmos megjegyzése szerint Széche
nos napjait. A nádorné 1855. Budán halt meg', nyi ismerte Luther énekét is, az Erős várunkat és
midőn Erzsébet nevű leányánál (előbb Estei Fér- erre célzott, midőn »Blick« cimü művében sze
dinánd, később Károly Ferenc főherceg hitvese) rencsésnek mondja Bach Sándor minisztert, aki
volt látogatóban. A két nemes lélek bizonyára eldicsekedhetik vele: »Uns schützt e i n e f e s t e
részvéttel volt egymás sorsa iránt a száműze B urg.« Itt Széchenyi természetesen a bécsi
tésben is.
császári palotát érti alatta, de a hasonlatot Lu
Széchenyi nem feledte a kegyes matrónát ther énekéből vette. Mária Dorottya környeze
Döblingben sem. Midőn Béla fia 1857. nagyobb tében és a budai kis templom felavatásakor
európai útra indult, Széchenyi »Intelmeiben« Széchenyi is megismerhette ezt az éneket. q)
hagyta meg neki, hogy a nádorné másik leá
Payr Sándor.
nyát, Mária Henriettet, Lipót brabanti herceg,
-fi----------a későbbi belga király feleségét látogassa meg
9 Kecskeméthy A.: Széchenyi utolsó evei 52. 1.
Dobi. hagy. I. 548. és I. 57.
4) Bauhofer naplója 1846.
8) Ján. 8,32. Széchenyi, Ein Blick. Az eredeti ki
5) Széchenyi napi ói 610.
adás 470. lapján.
c) Széchenyi naplói 508. és Bauhofer naplója.
9) Döblingi hagy. III. 158. 1.

1926.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Levél a szerkesztőhöz.
Nagytisztelctü Szerkesztő Ur!
Vasárnap délután csendes a parochiám tája.
A fiatalság a leventék futballversenyét bámulja
künn a gvöpön, az öregek a kerítésre támasz
kodva beszélgetnek a régi jó időkről, mikor
nem a futball, hanem a métás labda járta, —
sopánkodnak a sok eső miatt, számitgatják mi
lyen lesz a termés, mennyi lesz az ad ó...
En a délutáni könyörgés után a méhesembe
vonulok. Az esős napok után kis méheim szor
galmasan hordják a mézet s munkájuk zaja lezsongitja az én sokszor ágaskodó idegeimet.
Halk zümmögésük között előveszem az Evangé
likusok Lapja legutolsó 9zámát. Szokásom sze
rint először átlapozom, csak azután kezdem ol
vasni. Eltűnődöm azon, amit olvasok... Valami
hálaérzés szokott igy vasárnap délután a tel
kemből kisarjadzani nt. Szerkesztő Ur iránt. En,
mint aféie öreg pap, ilyenkor ünnepelek, pihe
nek. Pihenésem a/ olvasgatás. A kedves lapunk
ban megjelent cikkek — a theol. tudomány, egy
háztársadalom, szenti rá:*magyarázat, ismeretter
jesztés, a kü’földi egyházi élet szociális problé
mák, pedagógia köréből való cikkek ismerteté
sek olyan nagy és értékes tömegét láttam s ol
vastam, hogy szinte élképzelem, mint sürögnekforognak a munkatársak a lé bén vi parochia tá
ján, mint hordják össze lapunk szerkesztőségébe
a kéziratokat, mint az én méheim a mézet —
hogy nekem és sok ezer olvasótársamnak meg
legyen a vasárnap délutáni lelki eledelünk, ün
nepi hangulatunk.
De ez a legutóbbi '27. szám valahogyan gon
dolkodóba ejtett. Egv kedves papnőnk nevén
kívül egyetlen cikk alatt se látom az iró névét.
S valami szkepszis kezdett a telkemen úrrá
lenni... talán még se rajzanak olyan igen a
szerkesztőség körül a munkatársak... talán a/
alá nem irt cikkeket mind a kedves Szerkeszti)
ur irta ebbe és az előző számokba. . . s szé
dülve kérdem: a kötetekre való cikkek mind a
Szerkesztő Ur tollából valók? (A k ö r r e k t o r
m e g j e g y z é s e : A kézírások majdnem mindig
ugyanazok.)
Kezdek visszaemlékezni, nem igen találkoz
tam eddig a toHforgató papok, professzorok ta
nítók, pláne világi uraink nevével... Az napra
aztán vége is lett a délutáni nyugodalmamnak
s azóta se hagy ez a kérdés nyugodni s valami
képen én, az öreg. moró/us, reszkető kezű pap
szégyenlem magamat mások miatt... Azóta a
méhesemben mindig azt zümmögik a méhek:
evangélikus sajtó, evangélikus sajtó ...
De tovább szemlélődöm Egy másik kedves
paptársunk nevét minden számban olvashatjuk
igy: felelős kiadó: Pálmai Lajos. — Kedves jó
líraim, én igazán nem ismerem az újságírás és
lapkiadás ághogait. ne haragudjanak, ha csak
belekontárkodom a dolgaikba. Itt meg azon tű
nődöm: miből telik?... A heti több milliós
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nyomdaszámla, postaköltség, expediálás, munka
dijak?... Már megint kezdek emlékezni... —
Mennyiszer olvastunk szerény felhívásokat, sür
gető kérelmet, körlevelet, levelezőlapot a kiadóhivatal részéről az előfizetési dijak, a 40 mil
liós hátralékok befizetésére! Vájjon milyen ered
ménnyel?... Birja-e al ap a szanált gazdasági
helyzetet; nem roskad-c össze, mások mulasz
tása miatt? Es az önök és munkatársaik levele
zése, útiköltsége, tiszteletdija vájjon miből telik?
(Eddig ebből: Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
A pénztáros.)
Kedves olvasó és — remélem — előfizető
társaim, mióta ezek a vasárnap délutáni gondo
latok az én fáradt elmémben felmerültek, a/óta
nem tudok csendes parochiám még csendesebb
méhesében szunnyadni. Az én kis munkás mé
heim valahogyan mindig azt zümmögik a fü
lembe és lelki isme retem be: evangélikus sajtó,
evangélikus sajtó! S ugv érzem, hogy nekünk, a
méhesben szunnyadó papoknak kellene a nü
kedves testvéreinknek segítségükre menni!
Hogy hogyan, azt tanuljuk meg a méhestől,
amelyek az itt-ott összeszedegetett mézet, virág
port a közös, áldott otthon oltárára helyezik,
nem a maguk, hanem mások számára. Az én
időmben ezt ugv hivtuk, hogy k ö t e l e s s é g ,
ám legyen a neve most érdem, dicsőség. Talán
igy lesz siker? . . .
Kedves Szerkesztő Ur. — köszönöm, hogy
ezeket elmondhattam!
Szeretettel üdvözli:
egy öreg falusi pap.

A nógrádi evang. esperesség közgyűlése.
A mostani ideiglenes határ m ntéu elterülő,
valamikor, nem is olyan régen, a legnagyobb
nógrádi egyházmegye, f. hó 8-ánn tartotta meg
Balassagyarmaton évi rendes közgyűlését. A
közgyűlés napját megelőzőleg fontos esemény
nógrádi egyházmegye, f. hó 8-án tartotta meg
megcsonkított nógrádi tanítói egyesület újjáala
kuló közgyűlését, melyet Kardos Gyula alcsperes és Kaján lózsef legendi tanító buzgólkodása
hozott össze oly szép számban és értékben, hogy
mindenkire felemelő hatással volt. Bérces Lajos
balassagyarmati igazgató tanítót elnöknek, Ka
ján Józsefet alelnöknek, Bizik József szügyi ta
nítót főjegyzőnek, Jeszenszky Margit balassa
gyarmati tanítónőt jegyzőnek, Galáth Gusztáv
herédi tanítót pénztárosnak választotta meg az
ujjáalakult egyesület. A gyűlésen jelen voltak
dr. Visnyovszky Rezső kir. tanfelügyelőn kivül
majdnem az összes lelkészek.
A közgyűlés magas színvonalon tárgyalta
a mai tanügyi kérdéseket.
Az esperességi közgyűlést Mihalovics Samu
főesperes és Rákóczy István m. felügyelő, nvug.
főispán vezették.
Legkiemelkedőbb pontja volt a főesperes
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évi jelentése, melyből egy részletet szószerint
idézünk:
»Nekünk, nógrádi evangélikusoknak, pedig
kettős okunk van arra, hogy megállapodjunk
ez évfordulónál s a megemlékezés áldozatát mu
tassuk be a megtartó Istennek. Mert a 41 gályarab közül hatan egyházmegyénk lelkészei sorá
ból valók. Névszerint: Goes Mihály, kálnói, Le
porini Miklós, poltári, Mázod Dániel, losonctamási-i, Nikléczi Boldizsár, alsósztregovai, Trifkovics (Timkovics) János lesti és Turóczi Végh
András, fülek! evang. lelkész. Mind a hatan vé
gig szenvedték — odaadó lélekkel — a rájuk
mért nyomorúságnak minden terhét, a megsza
badulás hálaadó zsolzsmájára azonban csupán
hárman nyithatták meg ajkukat.
Gócs Mihályt, a 60 évnél idősebb kálnói
lelkészt, Olaszországban, útközben törte meg a
szenvedés. 1675. május havában Aorsa mellett
halt meg. Hulláját az ut árkában hagyták teme
tette nül.
Mazóri Dániel, losonc-tamási lelkésze, Syracusa mellett 1675. december havában a gályán
lehelte ki lelkét — s a legközelebb eső parton
temettetett el — 60 éves korában.
Trifkovics (Timkovics) János, lesti lelkész,
szintén minden nyomorúságnak részese, 7 hó
napon át hajtotta a gályát, mígnem teljesen ki
merült és 1676. febr. 11-én, tehát aznap, ami
kor fogolytársai láncai lehullottak, a halál an
gyala a nápolyi kórházban őt is megszabadí
totta szenvedéseitől.
1676. február 11-én Nápoly elé érkezik hajó
hadával De Ruyter, holland tengernagy. Ünne
pélyesen fogadják. De ő igy szól:
»Hogyan örülhetnék a megtiszteltetésnek,
mely itt osztály részemül jutott, ha.az én kedves
testvéreim, a prédikátorok, gályapadon ülnek és
úgy kinoztatnak.«
Mire még aznap szabadon bocsátották a
még életben maradt 21 gályarab lelkészt. Ekkor
szabadult ki az alsósztregovai Nikléczi Boldi
zsár, kinek további élete folyását nem ismerjük,
a poltári Leporini Miklós, akit a többivel Tiguriumban nagy tisztességgel fogadnak és ünne
pelnek, majd Genfben találkozunk vele — és
Turóczy Végh András, fülek! evang. lelkész, aki
súlyos betegen szintén eljutott Svájcba s ott
1676. junius 17-én elhunyt.
A börtönök rettenetes szenvedése, a gályarabság igyilkos öldöklése közepette ott él s tüzoszlopként világit a Jézus Krisztusban gyöke
rező, mindhalálig való hűségen által az Urnák
megtartó ereje.«
A közgyűlés másik kiemelkedő pontja volt
Kirchner Rezső, püspöki titkár, javaslata a lel
készválasztási szabályrendelet módosítására s
egyetemessé tételére vonatkozólag, melynek
alapján az egyházmegyei közgyűlés kimondta:
1. A lelkészválasztási szabálv rendeletnek novelláris módosítását nem tartia elégségesnek, ha
nem annak teljes átdolgozását, és egyetemes
érvényűvé tételét kívánja.
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2. Felkéri az egyházkerületet, hogy keresse
meg az egyetemes közgyűlést, hogy az egyete
mes egyházra kiterjedő érvénnyel siürg'psen al
kossa meg a lelkészválasztási szabályrendeletet.
3. Kivánatosnak tartja, hogy az uj szabályrendeletben gondoskodás történjék a választás
megakasztásának lehetetlenné tételéről, a lelké
szek cseréjéről, a választhatóság korlátozásáról
és a jelölésből való kizárás el jeni felebbezés le
hetőségéről.
Ezek után a gyűlés közigazgatási, gyám
intézeti, nyugdijintézeti, stb. ügyeket tárgyait
sima mederben.
Örömmel vette tudomásul, hogy a dunáninneni evang. egyházkerület közgyűlése a nógrádmegyei Galgaguián lesz megtartva augusz
tus hó 10, 11 és 12 napjain.
A közgyűlés tagijai Rákóczy István: világi
elnök be rekesztő szavai után megnyugodott lé
lekkel oszlottak szét, hogy a gyűlésre szánt két
napot az Isten, az egyház és a haza dicsőségére,
használták fel.
M.

Jegyzetek.
Látjátok feleim semtechel mic vogrnuc. Mi
vagyunk a kimondott és leplombált kulturfölényes, nagy Pipáju és kevés Dohányu nemzet.
Az a nép, amelynek Pipája mindig nagiyobb,
Dohánya mindig kevesebb lett, de önmagában
füstölögni nem szűnt meg soha. Akadtak, akik
panaszkodtak a Dohány csekélysége miatt, de
nem akadt a párduckacagányos ősöknek olyan
unokája, aki a Pipát nagyollotta volna, Sőt. idő
közönként a Pipát bölcs államférfiak megnagyobbitották, hol uj kupakkal, hol uj szopóká
val, hol meg uj pipaszár-baklókkal tették dísze
sebbé és szemnek tetszetősebbé. A Dohány ke
vés volta miatt azonban az állandó füstölgés mel
lett és annak ellenére is a világháború után megcsonkitott haza polgáraiból egy millió analfa
béta volt, néhány százezer alfabéta létére sem
olvasott semmit, néhány százezer maszlagot ol
vasott s általában a Kultúra a sok füstölgéstől
ámuldozott és hervadozott. Ugyanezekben a kulturfölényes időkben aktuálissá vált a tisztviselőkérdés, mivel az Államnak felette sok tisztvise
lője volt s ezen Tisztviselők képviselték a kul
túrát, tehát le kellett őket bontani. A lebontás
olyan módon történt, hogy a Tisztviselőket rész
ben nyugdíjazták, részben a községek nyakába
vörös posztónak odavarrták s helyükbe újakat
neveztek ki. A bábák azonban kímélni akarták
a Tisztviselőket s azért gyékényből font ládácskákba is sokat elhelyeztek. A ládácskák finom
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pehellyel vajának bélehe s mindegy iknek volt
neve a maga neme szerint. Ezek voltak az uj
intézmények, amelyek bölcsődéiéül szolgáltak a
különben éhhalálnak kitett Tisztviselők számára.
Az uj intézmények, bürök és központok különö
sen elszaporodának két elnevezés alatt. Az egyik
gvékényládácska neve volt Centralizáció, a má
siké Decentralizáció. .Amely két név alatti pro
cessus hasonlítható a tenger Apályához és Da
gályához, avagy az emberi S zív azon két műkö
déséhez, amelyeket Szüsztólé és Diasztoló néven
ismer a Fiziológia. Az eljárás már most ez volt:
először a Centralizáció nevű ládácskába össze
gyűjtötték a széjjelszórt Tisztviselői tetemeket
és beszállították őket a Centrumba, a Bűnös Vá
rosba. Ebben a ládácskában szakadatlanul ér
keztek a Vidékről a Tisztviselők. Amikor szá
muk nagyon elszaporodott és a Jeremiás nevű
Fáraó szive rnegremegett, akkor a Decentrali
záció nevű ládácskában elvitték őket vidékre és
ott építettek nékik hajlékokat, amelyeket elnevezének Kultur-Központoknak. Ilyen újabb köz
pont a Bűnös Városban is alakult, úgyhogy
ezen nevezetes Város egy úttal önmagának Vidékje lett és az Emberek gondolkodása egészen
összezavarodott. Végül annyi volt a Központ,
hogy nem volt periféria. A sovány Tehenek el
nyelték a kövér Teheneket, de azért a Sová
nyak továbbra is Soványak voltak, a Kövérek
pedig egészen eltűntek vala. Minthogy a Köz
pontok elteltek önmagukkal, elhatározták, hogy
megnagyobbítják a Pipát és ezen munkálat vég
rehajtására kiküldtek egy Bizottságot, amely Ra
jokat bocsátott ki önmagából a külföldi Pipa
gyárak tanulmányozása. így telt-mulott az idő,
uj Fáraó származott, aki nem ismerte Józsefet,
és kimondta az egész országnak egy hatalmas
Kultur-Központban való centralizálását s ezzel
újból megnyitotta a lehetőséget a decentralizá
ció előtt. Neveztetik pedig ez a módszer KulturProgrammnak s az egész nép örvendezett a kul
túra felvirágzásán és minden programmra reámondta: Ámen.
•

Törökországnak nem kellenek üvöltő dervivisek. Hamdulla Szubhi bej: »Felvetődött a kér
dés, vájjon szüksége van-e a köztársaságnak az
üvöltő meg táncoló dervisekre? Mikor egyhangulag igy feleltünk: nem, a kormány kiadta a
rendeletet:« A la bonheur! Csak ide velük! Itt
a többi között elkeverednek.
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Ezt írja nekem egy érdemes esperes: »Ez
a nagy szabadság öl meg bennünket; — nem le
het reá parancsolni senkire, hogy ezt vagy azt
meg kell tenni... csak jámbor óhajt lehet nyil
vánítani.« Hát, van ebben valamelyes igazság.
De van benne nagy tévedés is. Nem a szabad
ság öl meg bennünket. Megöl bennünket az a
körülmény, hogy az evangéüomi szabadság
ázsiai lomhaságnak és lengyel széthúzásnak kar
mai közé került. A szabadság tudniillik orvosság
a maga helyén; rossz helyen alkalmazva méreg,
Azután: »Minden hatalom az egyházközségből
indul ki, — de onnét indul ki a kerékkötés min
den nemes cél megölésére is.« Ebben is van
igazság. De Horáciusnak is igaza van, amikor
egyházi szervezetünkről azt Írja: »Desinit in pis
cem mulier formosa superne.« Vagyis: a gyüle
kezetekkel kezdődő egyház kerületekkel végző
dik.

H Í R E K .
Az e lő fiz e té s i dijak é s hátralékok siir
gös b ek ü ld ését kéri a kiadóhivatal.
Dr. Szelényi Ödön, akit tavaly a debreceni
Tisza István-tudományegyetem
bölcsészeti-,
nyelv- és történettudományi kara magántanárul
^abilitált, most a miskolci ág. h. ev. jogakadé
miánál is megszerezte a magántanári képesí
tést, még pedig a filozófiatörténet és etika elő
adására. Itt említjük meg azt is, hogy a litván
köztársaság kovnói egyetemének egyesült pro
testáns theológiai fakultása meghívta dr. Sze
lényi Ödönt a fakultás vallástörténeti és apologetikai tanszékére. Kiváló és értékes erőt vesz
tene egyházunk S/.elényinck országunkból való
távozásával. Bízunk abban, hogy az a mellőzés,
amelyet tapasztalt, nem keserítette el annyira,
hogy végleg eltávoznék körünkből. Nem bővel
kedünk oly mértékben a tehetségekben, akik
egyúttal dolgoznak is, hogy akár csak egyet is
közülök nélkülözhetnénk.
Theológiai Otthon. Kapi Béla püspöknek
a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében leg
utóbb végzett egyházlátogató körútja alkalmá
val az építendő Theol. Otthonra offertóriumokból a következő összegek folytak be: Csikostöttös 162 500, Ág 55.000, Gerényes 65,050, Tékes 60.000, K^kosszckcső 220.000, Szabadi 200
ezer, Dombóvár 536.200, Magyarboly 200.000,
lvándárda 200.000, Borjád 230.000 K; összesen
1,928.750. K.
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A tolna—baranya—somogyi egyhm. lel
kész egylet ez évben Tabon tartotta rendes köz
gyűlését junius 30-án. Előzőleg a tanítói karral
közös gyűlés volt, amelyet templomi könyörgés
után (Gyarmatny Ferenc tabi lelkész imádkozott
és igét olvasott) Baldauf Gusztáv lelkész, egy.
elnök és Grieshaber Endre H. tanító egy. elnök
nyitottak meg szívhez szóló szavakkal buzdítva
mindenkit egyházunkhoz, hazánkhoz való tánto
ríthatatlan hűségre. Azután Németh Sándor kötsei lelkész, értek, jegyző indítványára a gálya
rabok emlékét örökítették meg jegyzőkönyveik
ben, melynek kapcsán a szabadító Ruyter admi
rális emlékének felállássá1 áldoznak. Majd pe
dig Grieshaber elnök indítványára a közös gyű
lés hálás kegyelettel emlékezik meg Paul Gerhardtról, a kiváló egyházi költőről halálának 250
éves évfordulója alkalmából és emlékét jegyző
könyvileg megörökíti. Ezután Schöll Lajos főes
peres tartotta meg értekezését a belmisszióról.
Kiváltképen hangsúlyozván a lelkész és tanító
együttműködésének fontosságát. Feltétlenül
szükséges a »levenfe«-mozgak>m szellemi irányí
tásába való belekapcsolódás. A sajtó támogatása
életbevágó fontosságú. Azután Németh Gyula
szekszárdi lelkész tartott előadást »a templom
művészi kiépitése és berendezése« címen. A szé
leskörű tudással, minden kis részletre kiterjedő
alapossággal megirt munkájáért a közgyűlés há
lás köszönetét szavazott. Végül Hafner Andor
az »Ekklézsia« igazgatója tartott felolvasáséi
»A templom művészi külső és belső berendezése«
címen. A kiváló szakértelemmel megirt és mind
végig nagy érdeklődéssel hallgatott felolvasásért
hálás köszönet. Ezek után külön értekezletre
vonultak úgy a lelkészek, mint a tanítók. A lel
kész értekezlet első pontja: Baldauf Gusztáv pé
csi lelkész elnöki jelentése volt. Ebben először
is Péter Sándor és Kring' Miklós elhunyt lelkész
testvérekről emlékezett meg. Azután Horváth
Sándor paksi lelkész kiérd, főesperest üdvözölte
meleg szavakkal 60 éves lelkész! jubileuma alkal
mával. Ugyancsak szeretettel üdvözli Berkényi
(Brenner) Ede ecsényi lelkészt, akit vitézzé avat
tak. A múlt év őszén Pécsett tartott theol. kon
ferenciáról való megemlékezés kapcsán az érte
kezlet jegyzőkönyvében mond köszönetét az elő
adóknak és rendezőknek. Végül az elnöki jelen
tés az egyes lelkészi körök munkásságiáról és
az egyházmegyében folyó belmissziói munkáról
emlékezik meg részletesen; örömmel állapítja
meg ennek erőteljes fellendülését. Ezután Fá
bián Imre sárszentlőrinci lelkész, rövid össze
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foglalást adott a szarvasi lelkész konferenciáról.
Baldauf e. elnök a Cristl. Hausfreund c. egy
házi néplap nehéz küzdelmeit tárta fel. Ismételve
melegen ajánlja mindenkinek pártoló figyel
mébe, annál is inkább, mert annak netáni meg
szűnéséből nagy kár háramlana úgy egyházi,
mint nemzeti életünkre. E lapnak szerkesztését
Straner Vilmos kaposszekcsői lelkész vette át.
Az indítványok közül: »A magyarországi ev. egy
házi tisztviselők hitelszövetkezete és beszerzési
központja« és »a lelkészi javadalmak beszedése
és kifizetése« (országosan egyenlő adózási ala
pon az egyet, pénztárba befolyt pénzekből fi
zessék az egyházi tisztviselőket) végül a vasúti
kedvezmény megadását állandó sürgetése c. a
kér. lelkész értekezlethez felterjeszti. Az egye
temes lelkészi nyugdíj tervezet ügyében pedig
felkéri az egyházmegyei elnökséget, hogy az
egyet, ügyvivőt sürgősen hívja fel a nyugdijtervezet kinyomatására és minden lelkészhez való
megküldésére és igy adjanak módot a hozzászó
lásra. Az értekezlet az elnök imájával ért véget.
Németh Sándor.
Egyházmegyei közgyűlés. A veszprémi ev.
egyházmegye jul. 14-én Veszprémben tartotta
rendes évi közgyűlését, mely alkalommal a gyű
lés előestéjén az ehm. gyámintézet és belmiszsziói egyesület szépen sikerült vallásos ünne
pélyt rendezett a templomban. Közreműköd
tek nt. Nagy Kálmán gyámint. elnök ur, ol
tárt imával, nt. Kakas József dabronyi lelkész ur
szószéki beszéddel. Az ünnepély nívóját magas
emelkedettségben tartotta nt. Hering1 Jánosné
úrnő harmoniumkisérettel előadott éneke: »Száll
a lelkem. . .« melynek alkalmi szövegét férje,
nt. Hering János veszprémi lelkész irta. Majd
nt. Novak Rezsőné úrnő ajkai lelkész neje ra
gadta meg a lelkeket és bilincselte le a figyel
met »Az evang. leányok és anyák belmissziói
kötelességeiről« tartott, személyes tapasztalato
kon alapuló, közvetlen, meleg hangú, hitet, re
ményt sugárzó, kedves, szabad előadásával;
amily nehéz volt meg nem tapsolni az Ur há
zában, bizonyára oly könnyű lesz követni a bel
missziói munka mezején az általa szított lelkese
dés füzével. Beethoven: »Vezeklés«-ét vitéz Mé
száros István ur, nt. Hering Jánosné úrnő har
monium kiséretével énekelte. Libertinyi Jenő
mérnök ur hegedűn játszotta Gálos Gyula vesz
prémi ev. tanító ur harmomium kiséretével:
»Treumerei«-t. A Veszprémi Iparos Dalárda:
»Erős vár a mi Istenünk«-et és a magyar »Hiszegy«-et adta elő. Mindegyik pont a legkénye
sebb Ízléseket is kielégítő művészetről tett bi
zonyságot. Nt. Hering János helybeli lelkész ur
oltárt imájával zárult ünnepélynek meglepetésszerű, kedves epizódja volt. A gyülekezet isme
retlen nevű lelkes nő tagjai ezt az ünnepélyes
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alkalmat használták fel lelkcs/ük irányában meg
nyilatkozó szeretető k megnvilatkoztatájára és
megbízottjuk meleg szavak kíséretében adott át
ajándékul egy Luther-köntöst, mit az ünnepelt
lelkész mély meghatottsággal és komoly fogada
lommal köszönt meg. — Másnap gyámint. imá
val kezdődött és a templomban folyt le az ehm.
közgyűlés. Nagyságos Nagydémi Mihály Sándor
ehm. felügyelő ur mélyen szántó, vallásos, cgyházias és hazafias szellemtől átlengett megnyi
tója után napirend előtt a hitbuzgóságról és
egyházi tevékenységéről közismert Purgl család
irányában nyilvánult meg az ehm. osztatlan há
lája é*s elismerése oly módón, hogy áldásos tevé
kenysége elismerése és honorálásaképen méltóságos Pungl Pál urat, ki 3-1 év óta a várpalotai
egyházközség felügyelője, nag> k ik e lé s s e l
egyhm. tiszteletbeli felügyelővé választotta, Sán
dor fiát pedig tiszteletbéli főjegyzővé. Ezután
nagyt. Takáts Elek esperes ur számolt be egyévi
esperesi tevékenységéről az egyházi életnek min
den nyilvánítását felölelő, a jövő feladatait
világosan megjelölő esperesi jelentésében. Sokak
előtt annál nagyobb meglepetést okozott utolsó
bejelentése, hogy megköszönve az egyházme
gyének beléje helyezett bizalmát, esperesi tisz
téről lemond. Mivel a felhozott indokokból ki
tűnt, hogy nem munkabírásának megroppanása,
sem az egyházmegye bizalmának megrendülése,
hanem esperesi tevékenységét akadályozó olyan
természetű körülmények érlelték meg lelkében
a lemondás gondolatát melyek megfelelő intéz
kedésekkel, felülről is, mint alulról megnyilvá
nuló megértéssel és az egyház céljait szemelőtt
tartó, összefogó munkával legnagvobbrészt el
háríthatok, sikerült ót maradásra bimi. Részle
ges tisztujitás során ismert nevekkel és kipró
bált munkaerőkkel egészíthetett ki az ehm. tisz
tikara. A közgyűlés határozott állást foglalt a
kormánynak autonómiánkat súlyosan sértő in
tézkedéseivel szemben, tanítók Tcényszernyugdijazása tárgyában, melyek az adott esetekben
egyházmegyénk legtevékenvebb tanítóit szorí
tanák le arról a munkatérről, ahol további meg
maradásuk jelentős egyházi és nemzeti érdek.
Teljes egészében magáévá tette a pestmegyei
felső egyházmegye lelkészei és felügyelői aszódi
konferenciájának deklarációját, amint az »Evan
gélikusok Lapja« f. é. 26. számában megjelent.
Végül elhatározta, hogy közgyűléséből üdvözli
méltóságos és főtisztelendő Kapi Béla püspök
urat 10 éves püspökségének évfordulója alkal
mából. A kellően elókészitett és mindenben egy
házunk magas céljainak szemelőtt tartásával,
megfontoltan határozó közgyűlés a délutáni
órákban ért véget esperesi buzgó imával.
Közgyűlések. Az idei e g y e t e m e s k ö z 
g y ű l é s november hó 11-én lesz Budapesten.
Az azt megelőző napokon tartatnak a külön
böző elökés/itő bizottsági gyülésezések. — A
d u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t október hó
7-én tartja közgyűlését Szombathelyen. Október
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3-én cs 6-án lesznek a különböző bizottsági gyű
lések, amelyekre tehát egy nappal több jut, mint
eddig.
Eperjesj kollégisták találkozója. A volt
eperjesi kollégiumi diákok nevében egy tizen
hat tagból álló rendező bizottság találkozásra
való felhívást intéz az eperjesi ev. kollégium fő
gimnáziumának volt tanulóihoz, a tanítóképző
volt növendékeihez, a theológia és jogakadé
mia volt hallgatóihoz, az eperjesi kollégium diákszövetségének más hazai iskolák eddigi nemes
példájához hasonló megalakítására. Az e célból
tartandó összejövetel Budapesten, 1926. szep
tember 25. és 26-án lesz. A bizottság kéri azokat,
akik a találkozón megjelenni kívánnak, hogy ne
vüket, lakhelyüket és lakcímüket jelentsék erre
a cimre: Eperjesi evang. kollégiumi diáktalál
kozó rendező bizottsága, Budapest, VIII., Illésutca 25. Egyúttal kéri a volt kollégistákat, hogy
diáktársaikat hivják fel a találkozón való rész
vételre és annak érdekében a helyi sajtóban is
csináljanak propagandát.
A hegyaljai ág. hitv. evangélikus egy
házmegye iulius 7 8. napjain Miskolcon tar
totta meg évi közgyűlését homorogdi Lichten
stein László nyug. főispán, egyházmegyei fel
ügyelő és Nemes Károly diósgyőri lelkész, föesperes elnöklete alatt. 7-én a bizottságok ülé
seztek s a d. u. fél 4 órától tartott értekezlet elő
készítette a másnapi tárgyakat. Az 5 órai gyám
intézeti istentiszteleten Ligeti Ede sajókazai lel
kész, egyházi negyei gyámintézeti elnök buzdí
tott áldozatkészségre. A 6 órakor kezdődött
gyámintézeti közgyűlést Pazar István miskolci
vizmüigazgató, egyházmegyei gyámintézeti vil.
elnök nyitotta meg lelkes szavakkal. Több gon
dokkal küzdő gyülekezet segélyben részesült.
8-án fél 9-kor tartott istentisztelet után, — me
lyen Turóczy Zoltán ózdi lelkész, egyházmegyei
főjegyző imádkozott, — folyt le az egyházme
gyei közgyűlés, mely meleg ünneplésben részesitette Lichtenstein László vil. elnököt magasan
szárnyaló megnyitójáért, Nemes Károly főespe
rest mindenre kiterjedő, gondosan összeállított
évi jelentéséért. Üdvözölte a közgyűlés Szirmay
László kormányfőtanácso», tállyai felügyelőt,
Ondrus János diósgyőrvasgyári presbitert, ny.
gyárigazgatót kitüntetésük, Bruckner Győző dr.
miskolci ev. jogakadémiai dékánt a Magyar Tu
dományos Akadémia levelező tagjává történt vá
lasztása, Törék László főfelügyelő, diósgyőrvas
gyári fiókegyházi gondnokot közszolgálatának
30 éves fordulója alkalmából. Részvétét nyilvá
nította Ondrus Jánosné diósgyőrvasgyári nőegy
leti elnök, Händel Vilmos egyetemes egyházi
főjegyző, Selmecbányái fóesperes lelkész és töb
bek elhunyta felett. Több fontos ügy fetárgyalásán kívül meghallgatta a közgyűlés Tóth Jó-
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zsef tanügyi ale speres gondos jelentését, meg
sürgette Vietórisz László diósgyőrvasgyári hit
oktató-lelkész, egyházmegyei jegyző inditványára a múlt évi egyetemes közgyűlés jkvének
42. pontja kapcsán a földbirtokreform végrehaj
tását, állást foglalt az alkalmaztatásuk előtt parochusi minőségben szolgjált állami hitoktatólelkészek állami korpótléka ügyében, engedélyt
az egyházkerülettől a középiskolák átmeneti el
lenőrzésére, bibliavasárnappá 50^ed vasárnapját
kívánja nyilvánítani. Törvényszéki bíróvá válasz
tatott dr. Jancsó Lajos miskolci törvényszéki
biró, tanitó-képviseiőül kiküldetett a Debrecen
ben jul. 27—28-án tartandó egyházkerületi köz
gyűlésre Záhony Dezső diósgyőri igazgató-ta
nító. Julius 7-én este a megjelenteket Lichtenstein
egyházmegyei felügyelő, 8-án a miskolci egy
ház látta vendégekül. Mindkét alkalommal szá
mos szép pohárköszöntő hangzott el. A köz
gyűlés közönségét, mely szokatlan szép szám
ban sereglett össze, a vendéglátó egyházközség
részéről Duszik Lajos lelkész köszöntötte me
leg testvéri szeretettel.
Irredentizmus. A m. kir. vallás- és közokta
tásügyi miniszter 45.402/926/11. számú rendeleté
ben újból felhívja a figyelmet azon sajnálatos
súrlódásokra, melyek a trianoni szerződéssel
összhangban nem álló kifejezések és irredenta
célzatú jelszavak, jelmondatok, jelképek, bélyeg
zők alkalmazása miatt az utódállamokkal szem
ben a mindennapi életben felmerülnek. Kifo
gásolják a »megszállott terület« szó használa
tát, továbbá a különböző irredenta jelszavakat,
a helységnevek régi magyar formában való hasz
nálatát stb. Tekintettel állami érdekekre, nem
különben a jogot kereső közönség megvédel
mezendő jogos érdekeire, a vallás- és közokta
tásügyi miniszter szükségesnek látja e tekin
tetben a körültekintő és tapintatos eljárást.
Szükségesnek látja azt, hogy ilyen jelszavak,
jelmondatok, jelképes bélyegzők hivatalos irato
kon, kiadmányokon, borítékokon mellőztessenek. Szükségesnek látja azt is, hogy amennyi
ben ilyen irredenta tartalmú jelzéssel láttatott
volna el valamely bizonylat, avagy irat, úgy az
a fél kérésére nem ilyen jelzésű papiroson újból
kiállittassék.
Beiratkozások a miskolci jogakadémián
az 1926—27. tanévre. A beiratkozni óhajtó
joghallgatók és végzett középiskolai tanulók a
beiratkozási engedélyért a jogakadémiai dékáni
hivatalhoz benyújtandó kérvénnyel folyamodni
tartoznak. A folyamodási határidő augusztus 31.
A beiratkozási engedélyért benyújtandó kérvény
hez csatolandók: születési anyakönyvi kivonat,
középiskolai érettségi bizonyítvány, mely esetNyomatott a Győri Hirlap nyomdai mfiintáeet gTOreeai

leg utólagosan szeptember 12-jg benyújtható,
azok, akik nem a felvétel évében tettek érett
ségi vizsgálatot, hatósági bizonyítvánnyal tartoz
nak igazolni, hogy az érettségi vizsgálat óta le
telt idő alatt mivel foglalkoztak s erkölcsi tekin
tetben feddhetetlen életmódot folytattak, kell
ezenkivül közs. elöljáróság bizonyítványa a szü
lők vagyoni helyzetéről. A más főiskoláról jövők
még távozási engedélyt is kötelesek kérvényük
höz csatolni. A joghallgatók beiratkozása szept.
9—15-ig tart. Megokolt estben a dékán utólagos
beiratkozásra még október 14-ig! adhat engedelrnet. A szeptemberi alapvizsgalatok szeptem
ber 15—20-ig tartanak. A tandíjmentesség és
alapvizsgálatok iránti kérvények szeptember hó
5-ig adandók be. Mindennemű kérvényhez
10,000 korona menza-alap csatolandó.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

PÁLYÁZAT.
A tárnokréti ev. egyházközségi nyugalomba
vonulás miatt megüresedett kántortanitói állá
sára pályázatot hirdet. Kötelesség: 6 oszt. osz
tatlan iskola vezetése, kántori teendők végzése,
énekkar alakítása. J a v a d a l o m : 21 kis hold
föld, rét, legelő haszonélvezete, 14 q glabona,
2 öl3 keményfa, készpénz 226 kor., stola (31
egység) lakás, konyha s gyümölcsös kerttel. Pá
lyázati határidő: aug. 5. Szükséges okmányok:
oklevél, keresztlevél, politikai magatartásáról és
működéséről szóló bizonyitványok.
Ev. lelkészi hivatal, Tárnokréti, (p. Markotabödöge) Győr m.

Kovács Andor orosházi evang. esperes
B a l z s a m cimü, felnőttek részére irt imakönyve
kapható aranyozott szélű, lila vászonkötésben,
aranyozott kehellyel ellátva 100.000 KI, egyszerű
vászonikötésben 50.000 K-ért. Ez árban a forg.
adó, csomagolás és a postai szállítás is bennfoglaltatik. Bizományba is kapható. Megrendel
hető a szerzőnél, vagy D e m a rtj s i k F e r e n c
orosházi nyomdatulajdonosnál. — Ugyancsak
kapható a szerzőnél »Le 1l k i t a vasz« cimü if
jak és leányok részére irt imakönyve.
1 -3
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Egy kilenc éves, teljesen árva fiu-gyerme^
két melyik evangélikus család fogadhatna el
örökbe? — Válaszok a miskolci ev. lelkészhez
küldendők.
ts Győr, B aroat-ut 36. » á m . — Telefon 239. — 5777

31. szám.

Szprkesztfs é i : LÉBÉl T (Mossa rí.)
Kiadóhivatal: GYŐR. w. konveni-cpület.
Kiadja:! LUTHER-SZÖVETSÉG.
Postatakarékpénztár! csekkszámla: 1290.

Ilapltatta: DR. RIFFIY SÍNDOR püspök.
Si«rk«ait*sér1 UUlAs
N É ME T H KÁROLY esperes.

Krisztus uralkodik.
(Söderblom Náthán upsalai svéd érsek beszéde a can
terbury székesegyházban Julius 4-én.)

Nemzedékünk könnyen hajlik arra, hogy a
Megváltó gyengédsége és önfeláldozása mellett
megfeledkezzék tekintélyéről. »Úgy tanítja vala
őket, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint
az Írástudók.« ö a királyoknak Királya és az
uraknak Ura. Evangélisták, apostolok, próféták
és Istennek emberei hirdetik hatalmát minden
időben. Sehol sem bukkanik ez fel fenségesebb
bizodalommal és messzeíátással, mint Pál aposr
tolnak a korinthusbeliekhez irt első levelében,
a feltámadást tárgyaló 15. részben, ahol is a
24—28. versekben igy ir: »Aztán a vég, mikor
átadja az országot Istennek és Atyának; ami
kor eltöröl minden birodalmat és minden hatal
mat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia,
mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint
utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert min
dent az ö lábai alá vetett. Mikor pedig azt
mondja, hogy minden alája van vetve, nyilván
való, hogy- azon kívül, aki neki mindent aláve
tett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor
maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki min
dent alávetett, hogy az Isten legyen mindenek
ben.«
Igaz, hogy Krisztus maga alá vet minden
hatalmat és erőt? Az emberiség történelme és
az Egyház ennek tanúbizonyságai. Minden uj
kontaktus az éló Megváltóval a szellemi élet
uj diadalaival és ébredésével járt, akár a Szentirás, akár valamely más tényező hozta légyen
létre ezt a kontaktust. Saul, a bigott zsidó, hiába
rugódozott az ösztöke ellen, a damaszkuszi utón
vereséget szenvedett és később Urának, a Jé
zus Krisztusnak nevében hóditóvá lett. Negyed
fél századdal később Észak-Afrikában, Rómában
és Milánóban élt egy férfiú, aki csak akkor tett
szert életszilárdságra, lelki békére és lángelmé
jének teljes birtokára, miután alávetette magát
a Krisztus által kinyilatkoztatott isteni akarat

Meilelanlk hetenként agvszar, vasárnap.
Előfizetési á r: Egész évre 80. félévre 40
■HVtdévre 20. egves szán 2 ezer I.
Hirdatésl árak negagvezés szerint.

nak. Igy lett Augusztinusz a nyugati keresztyénség nagy tanítója.
Lionhan 1170 körül egy jómódú kereskedő
hallotta Jézusnak a gazdag ifjúhoz intézett sza
vait: »Eredj el, add el minden vagyonodat és
add a szegényeknek és kincsed lesz mennyben;
és jer, kövess engem.« Vald Péter, mert igy
hívták, betüszerint engedelmeskedett a Meg
váltó utasításának. Prédikálása és példája bá
mulatos gyorsan terjedt el Dél- és Középeuróban és ezek a bibliai keresztyének, a pápai
hatalom, az inkvizíció és »legkenesztyénibb< fe
jedelmek üldözései ellenére még ma is eleven
erőt képviselnek, évszázadokra terjedő kegyet
len martirium egyedülálló története után, amely
nek folyamán a valdensek mészároltattak.
Három évtizeddel később Assisiben egy Fe
renc nevű nemes ifjú hallotta, amint a pap az
oltár előtt az evangéliomokból felolvasta, hogy
miként küldte ki Jézus tanítványait. A Megváltó
kegyes hatalma megragadta és a franciszkánus ébredéssel a könyörületnek és szeretetnek
özöne áradt a világra.
Szent Máté evangélioma mindig ezzel az in
téssel végződött: »Elmenvén azért, tegyetek ta
nítványokká minden népeket.«
Johannes Campamius Holm, egy fiatal lel
kész 1642-ben a Delaware folyó mellékére, UjSvédországba küldetett, hogy a telepesek közt
a lelkeket gondozza és azonkívül az amerikai
benszülöttekkel ne mint amalekitákkal, hanem
mint felebarátokkal bánjék, tisztességes szerző
dések és békés kereskedés utján. Azonban az
evangéliomi keresztyénség körén belül a miszsziói szolgálatra való felhívás a tizennyolcadik
század végéig süket fülekre talált, vagy félreér
tették. Mikor a tizenhatodik és tizenhetedik szá
zadban és később egyik keresztyén a másik
után érezte, hogy a misszióra való felhívás lel
két égeti, ezeket a prófétákat álmodozóknak
tartották. Egészen a múlt század derekáig az
orthdoxia nevében tartott számtalan egyházi be
széd a keresztyénség körén túlmenő missziók
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gondolatát elutasította, mint olyasmit, ami Is^ mintha segíthetnénk — magunk ismerjük legjob
ten dolgaiba ártja bele magát. Ellenben a mi ban érdemeden vol unkát — Krisztus uralkod
napjainkban a Megváltó hatalmának és önzetlen jék és vessen mindeneket lábai alá és az ő ke
szereíetémek nincs nagyobb bizonyítéka, mint gyelme által szolgálatára lehetünk.
a világmissziók.
Egyik egyházlátogató körutamon egy isko
Különböző nemzetiségű és hitvallású Ke lás gyermekekkel megtöltött templomban hal
resztyének a mi napjainkban éppen igy állot lottam, amint egy idősebb tanítónő a jól begya
tak meg a Megváltó tanításának tőszavai előtt: korlott gyermekektől különös kérdésekre kért és
»Isten országa«, vagy jobban mondva »Isten kapott választ. Nem is sejtette, hogy milyen kö
uralma.« Vájjon komolyan vette-e a keresztyén- zeli rokonságban áll a gnosztikus metafizikával.
ség Jézusnak e szavait? Királyié Krisztus? Ha .Azt kérdezte: »Mit teremtett az Isten?« Sok apró
Krisztus valósággal uralkodik az emberek szivé kéz emelkedett. Gyorsan perdült a felelet, mint
ben, akkor elkerülhetetlen, hogy uralkodjék éle a karikacsapás: »Világosságot.« »Mit nem kellett
tükben is, mi több, az emberi társadalomban, a Istennek teremtenie?« Felelet: »Sötétséget.« »Mit
népcsoportok és nemzetek kölcsönös viszonyla tudott Isten előre?« Felelet: »Hogy az ember
taiban. Ez az alapgondolata annak a mozgalom bűnbe esik.« A gyermeki lélek aligha tud meg
nak, amelyet »Keresztyén Élet- és Munkaközös emészteni ilyen mély bölcsességet. Még roszségnek« hívunk, s amely tavaly augusztusban szabb, ha a gyermek maga kerül szembe a go^
Stockholmba gyűjtötte össze a keresztyénség nősz problémájával.
nagyobbik részének képviselőit. Különös lenne,
Semmiféle jóhiszemű filozófia nem tudja
ha most a Megváltónak merész hódítási terve megmagyarázni a gonoszt, még kevésibbé tudja
nem találna ugyanarra az ellenmondásra és nem eltüntetni. Az életnek nincs kínosabb krízise,
lepné meg éppenugy a keresztyének egy részét, mint mikor a gyermek először fedezi fel a go
mint korábban a külmissziói gondolat. Foglal nosznak létezését és titokzatos hatalmát.
kozzék-e az Egyház nemzetgazdasággal és politi
A három éves Ingrid nem érti, minek van
kával? Azonban Krisztus nem tágít azoknak a csalán, mikor a csalán csip. Egy hírneves fran
hatalmaknak és erőknek eltiprásától, amelyek cia tudós, aki egy tehetséges fiút adoptált, taná
diadalmenetét hátráltatják. Legyen Krisztus a csot kért tőlem. Mit feleljen a gyermeknek arra
királyunk. A keresztyénség körén belül és azon a kérdésére, »Dien pourquoi ne tue-t-il pás le
kívül, különösen Amerikában, az Isten uralmáért diable?« (»Miért nem öli meg Isten az ördögöt?«)
való lángolás ezzel a jeligével haladt a győze Kant Ernánuel beszél a radikális gonoszról
lemre. A pápa az anno santo-t, a római jubile (»Das radikale Böse.«) Valósággal azonban az
umi évet egy bullával zárta be, amely uj ünnepet ő filozófiai lángelméje sem hatolt mélyebbre,
rendel el októberra, a Király-Krisztus tisztele mint az a gyermek a maga gyermekesen ki
tére. Az evangéiiomi diákmozgalom jeligéje ilyen fejezett aggályaival és kérdezősködésével.
A keresztyénség egyetlen megoldást ad; azt,
messze eljutott. Azt is hallottuk, hogy az 1925-iki
jubileumi évet szentté tette az evangélikus és amely a korimthusbeliekhez irt első levél 15.
orthodox keresztyénségnek az Élet és Munka részében található, ahol megígéri, hogy Krisz
múlt augusztusi konferenciáján való szövetke tus eltiporja a gonosznak minden hatalmát. Ha
széjjelnézünk a világiban és ha fürkésszük szi
zése.
Krisztusnak három tiszte van: a prófétai, a vünket, nehéz elhinni, amit az apostol kilátásba
főpapi és a királyi. A keresztyénség) tanításában helyez: hogy minden ellenség, bűn és gonoszság,
és fogalmában eddig a két első foglalta el a romlottság, nyomor és halál eltiportatik. Mert
főhelyet. A konzervatívnak, orthodoxnak vagy ismerjük a gonosznak szilaj hatalmát, legalább
evangéliominak nevezett csoportok különösen a is mi öregebbek, akik ifjúságunk múltán, talán
főpapot tisztelték, aki önmagát hozta áldozatul férfiuságumk számos esztendejének múltán,
és szent áldozatával minden áldozati szolgálatot amely idő alatt az emberi élet hitványságából
megszüntetett az istentiszteletben; a rendsze sokat nem ismertünk, kénytelenek voltunk bele
rint liberálisnak, vagy progresszivnak nevezett tekinteni a Sátán mélységeibe. Van-e valami
csoportok pedig hirdették Krisztust a prófétát, szörnyűbb, mint egy fiatal, zsenge szív bemocsaki hirdette az igazság igéit és aki maga az igaz kolása? Kifosztják és eltapossák a legmagaszság. Most eljött a Király-Krisztus ideje, aki tosabbat és legnemesebbet is. Azt kérdi az em
megalapítja Isten uralmát. Szolgáljunk neki, nem ber: »Történhetik-e ilyesmi, hä van Isten?« De
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Jézus azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett
és mi elismerjük hatalmát, mert megfeledkezünk
magunkról és mindenről s csupán az ö fensé
gét látjuk és tapasztaljuk, hogyan uralkodik és
hódit és triumfál.
Krisztus a keresztfán vívta ki a döntő győ
zelmét és a keresztfáról gyakorolja uralmát
időtlen időkig. Mióta felemeltetett a földről,
mindeneket magához vonzott. A keresztfa, amely
a leggyalá/atosabb vesztő eszköz volt, amit ró
mai kegyetlenség kitalált, a szeretet mindenha
tóságának szimbólumává lett. A keresztfa mindig
tovább plántálódik az emberiségben és mindig
mélyebben az emberek szivében. így nyer meg
erősítést az apostol jóslata, hogy Krisztus ural
kodik és minden ellenségét lábai alá veti.
Jézus nevére minden térd meghajol. Jabbok
révénél a Titokzatos és Kifürkészhetetlen Lény
az éjszakai küzdelemben azt kérdezte Jákobtól:
»Ugyan miért kérded az én nevemet? Az embe
rek megszámlálhatatlan néven hívták öt. De
emberi szó és emberi nyelv nem fejezheti ki,
hogy kicsoda és hol van ö. A válasz csak akkor
érkezett meg, amikor olyan név adatott, amely
ben minden emberfaj üdvösségre juthat »Aki
engem látott, az látta az Atyát.« Ezen név, Krisz
tus neve előtt minden térd meghajol. Ez a név
minden név felett van. IX* a Jabbók révnél el
hangzott kérdés egykor elveszti jelentőségét,
mert minden név, még a Megváltónak és Ki
rálynak áldott neve is beleolvad az örökkéva
lóba, amikor Isten lesz minden mindenekben.
Pál apostol látása éles és merész; túl meré
szel hatolni minden kornak horizontján és az is
teni gondolatot végig követi. Az Ujtestámentomban nincs hatalmasabb szó, mint ez: »Mikor pe
dig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú
is alárettetik annak, aki neki mindent alávetett,
hogy az Isten legyen minden mindenekben.«
Az uj földön túl az apostol bepillantott az uj
égbe! Törpe hitünkkel, bicsakló gondolataink
kal és gyenge látásunkkal merjük e mi nyomon
követni az apostolt az emberi történelem végéig
és befejezéséig és az örökkévaló.-ág tökéletes
békességéig?
A Fiú eltöröl minden birodalmat és minden
erőt, amitől az ember évezredeken át félt, és
amelyek évezredeken át uralkodtak az embe
ren. Es azután a vég, amikor átadja az uralmat
Istennek, az Atyának. Akkor a Fiú is betöltötte
feladatát. Az evangéliom azt mondja: A kereszt
fáról és a keresztfa által uralkodott. Amikor
minden alája vettetett, akkor a golgothai kereszt
/
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fát le lehet venni. Teljesítette feladatát. Hatal
mas gondolat. Nem szükséges már, hogy a ke
resztfa sötét árnya fenyitöen és megbocsátóan
vetődjék egy elidegenedett és bűntől mocskolt
vi hígra.
Az emberek nyugtalan leikétől és riadt gon
dolataitól hánykolódó óceán viharja egykoron
elül és a tiszta tükör feÖegtelen eget ragyogtat
vissza. Akkor jön a nagy béke, Isten békessége,
amelyből szivünk imádkozás közben néha Ízelí
tőt kap. És Isten lesz minden mindenekben.
Lesz-e részünk benne? A feltétel egyszerű,
de nehéz. Krisztus legyen szivednek királya és
életednek ura.

A zalai ág. hitv. evang. egyházmegye
1920. julius ló-én tartotta Szentautalfán évi
rendes közgyűlését. Ennek a közgyűlésnek
ünnepi színezetet adott N a g y Lajos szentantalfai lelkésznek az esperesi hivatalba való beikta
tása.
Az egyházmegyei gyűlésen az egyházmegye
hivatalos tagjain és az egyházközségek kiküldöt
tein kívül jelen voltak a veszprémi ref. egyház
megye esperesének megbízottja Siskey Imre egy
házmegyei főjegyző, továbbá Ráckevy Béla
szentantalfai ref. lelkész és Szűcs János zánkai
ref. lelkész.
Szentantalfa község képviseletében Németh
Jenő főjegyző és Sebestyén Károly biró. A szent
antalfai evangélikusokon kívül a helybeli ref.
vallásu és r. kath. vallásu lakosok, továbbá a
szomszédos községekből, főleg Balatoncsicsóból
s távolabbról is igen sok más vallásu vett részt
az ünnepélyen, úgyhogy a szentantalfai tem
plom zsúfolásig megtelt.
Az egyházmegyei közgyűlést dr. Berzsenyi
Jenő egyházmegyei felügyelő emelkedett szel
lemű, egyháziasságról tanúskodó s köztetszést
aratott beszéddel nyitotta meg.
A közgyűlés megalakulása után egyhangú
választás utján Novák Elek kővágóörsi lelkész
főjegyzőnek megválasztatott.
Az esperesválasztási jegyzőkönyvből kitűnt,
hogy az esperesi hivatalra Nagy Lajos szent
antalfai lelkész .egyhangú választás alapján hiva
tott el.
A küldöttség által meghívott uj esperest
Fenyves Ede elébbi s önként lemondott espe
res lelkes beszéd kíséretében iktatta be. Az uj
esperes az előirt esperesi eskü letételé után szék
foglaló beszédet mondott. Ésaiás próféta 38. ré
széből indult ki. Rámutatott évekkel ezelőtt való
gyengeségére s bevallja, hogy Isten kegyelme
hivta vissza a sir partjáról. Azért Isten szolgá
latába állítja fokozottabb mértékben minden ere
jét. Köszönettel adózik az egyhangúlag megnyil
vánult bizalomért. A magyar harmónia ápolását
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oly fontosnak tartja, hogy a gúzsba kötött ma tánytalan rendelkezés visszavonása ügyében
gyarság ellen való bűnnek tartja a felekezeti maga az egyházmegye fog peticionálni a kul
béke megzavarását. Úgy a polgári, mint az tusz kormánynál.
egyházi felsöbbséggel szemben vallja, hogy a
A keszthely—tapolca—sümegi missziói kör
felsőbb hatalmasságnak tisztelete kér. erény, Pál- megalakulását a közgyűlés örömmel üdvözli s
apostoli parancs. Nagy súlyt helyez az iskolákra, felterjesztést intéz az egyházkerülethez, hogy a
levente-ügyekre, mert az ifjúság a magyar fel missziói lelkész megválasztását engedélyezze, a
támadás hajnalcsillaga. Erősíteni fogja a lelké missziói kör megalakulását helyeselje, miután a
szek iránt a tiszteletet és a tanítók iránt a hálát. megválasztandó lelkész részére 789 évi aranyko
Fájón konstatálja, hogy egyházmegyénk, egy rona a kultusz kormány részéről már engedé
házközségeink lélekszáma évről-óvre apad. Az lyezve van.
egyes tehetősebb egyháztagokat felhívja, hogy
Ugyancsak elhatároztatott, hogy Sümeg és
nocsak szétomló sírköveknek az utódok által Balatonfüred vidékének átcsatolás-ügye az egy
való felállításában keressék emléküknek hosszú házkerületi közgyűlés elé terjesztetik. Sümeg a
ideig való megőrzését, hanem hagyományok ál keszthelyi missziói körhöz tartoznék, Balaton
tal. Minden tehetősebb egyháztag hagyjon halála füred és vidéke pedig a zalai egyházmegyének
után akkora összeget az egyházára, amelynek földrajzilag kiegészitő része Alsódörgicséhez van
kamataiból fedezni lehessen egy egyháztag évi nagyon közel.
egyházi adóját és igy váljon minden egyháztag,
Kapi Béla püspök ur Öméltósága püspöki
akinek az Isten módot adott hozzá, egyházának működésének 10 éves évfordulója alkalmából
élő tagja, aki akkor is él, ha meghal és 'akkor is nagy ovációban részesült. A püspöki, miniszteri
adózik az egyház oltárára, ha már nem él és aki leiratok, továbbá az egyházmegyénket közelebb
nek hagyományát és nevét az egyház arany ről érintő múlt évi kerületi gyűlés és egyetemes
könyve örökké őrzi. Éljünk Örökké a menny gyűlés jegyzőkönyveinek határozatai tudomásul
ben és az egyház aranykönyvében.
vétettek.
Az uj esperest székfoglaló beszédének el
A megüresedett es lejárt tisztségek betöltet
hangzása után üdvözölték dr. Berzsenyi Jenő tek, a mandátumok nagy részt megújítást nyer
egyhm. felügyelő, Magyary Miklós tb. esperes tek. A jövő évi közgyűlés Mencshelyre tűzetett
a lelkészi kar nevében, Herezeg József felügyelő ki. — A közgyűlést az esperes imádsága zárta bel.
a világi urak nevében, Kovács Sándor tanitóegyKözgyűlés után 70 teritékü bankett volt, me
leti elnök a tanítói kar nevében, Siskey Imre lyen számos felköszöntő hangzott el, melyek
főjegyző a veszprémi ref. egyházmegye nevé a magyar hiazaszeretetet, magyar megértést, fele
ben, Ráckevy Béla ref. lelkész a szentantalfai kezeti harmóniát hangsúlyozták. Legnagyobb
ref. egyházközség nevében, Fazekas János tanító hatást keltette a bálatoncsicsói róm. kath. ad
a szentantalfai ev. gyülekezet nevében és Se minisztrátor felkö'szöhtője. melyben azt hangoz
bestyén Károly biró Szentantalfa község nevé tatta, hogy a béke azon aranyhidja, mely Szent
ben. Az üdvözlésekre az uj ésperes külöh-külön antalfa és a róm. kath. lakossággal biró Balaválaszolt.
toncsicsó között fennáll, épüljön s álljon ha
Ezután következtek a különféle1jelentések. zánknak minden községiében; — nagy tetszés kö
A számvevőszék javaslta alapján a gyülekezetek zött hangoztatta: »magyar keresztények egye
egyházmegyei járuléka felemeltetett, az egyes süljetek!«
egyházközségek köteleztetmek, hogy a béke idő
ben szokásos régi egyházi adófizetések életbe
léptetendők, lehetőleg az egyh. alkotmány ren
delkezései szerint, t. i. az egyházi adó alapján
vettessék ki.
A lelkészi és tanítói fizetések valorizációja
Az ország evangélikus tanitói f. évi julius
újból kimondatott. Mencshely fe1hivatott, hogy 7Jén impozáns nagygyűlést tartottak Sopronban.
ezen határozat előtt hajoljon meg.
Ennek a gyűlésnek fényét és bensőségét na
A tanügyi bizottság javaslata alapján a ta- gyon emelte egy kegyelétes aktus. Az ország ev.
nitói kar azon sérelme, hogv a tanítói státus tanitói ugyanis gyönyörű márvány siremléket
rendelkezései a tanitói karra sérelmesek, to emeltek nagy mesterüknek, K a p i Gyula néhai
vábbá a tanitói és kántori fizetések elválasz tanítóképző igazgatónak és ezt a siremléket az
tásának régi üo-ye orvoslás céljából az egyházke evangélikus egvház előkelőségei jelenlétében jel
rületi közgyűléshez fetterjesztetik
zett napon avatták fel a soproni ev. temetőben.
A Zsedénvi-emléktáb’a felavatása szept. el A felavató beszédet K r u g Lajos, az országos
sejére halaszta tott. örömmel vette tudomásul a ev. tani tó egyesület elnöke mondotta, a tőle már
közgyűlés, hogy az emléktábla felavatására megszokott nagv szónoki készséggel. A fordu
püspök urunk őméhóslá'ga Tehetőség szerint időt latokban, gondolatokban gazdag és klasszikus
fog szentelni.
szépségű beszéd könnyekig hatotta meg a jelen
Az egyházmegyei közgvü’és kimondotta, levőket. Midőn az ország ev. tanítóé gyesülete
hogy a kisdörgicsei tanító megvont államse nevében a siremléket átadta rendeltetéslének és
gélyügyét, mint sérelmi ügyet kezeli s a mél koszorúját elhelyezte, az egyetemes egyház, a
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közgyűlése és Krug Lajos ünneplése.
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F igyelm eztetés. É rtesítjük m indazokat, akik m á slélév óta a nekik kül
dött la p p éld án yok at elfogadták, de m in deddig többszöri k érésre, sü rgetésre se fizet
ték m eg tartozásukat, hogy Lapunk k ü ld ését nekik a m ai szám m al beszüntetjük.
A kb. 40 m illió s hátralékk al lapunkat v á lsá g o s h ely zetb e hozták. E lm élkedh etnek
e felett m indazok, a k ik et Illet.
A KIADÓHIVATAL.
dunántúli egyházkerület és számtalan más egye
sület rótta le egy-egv díszes koszorú alakjában a
kegyelet adóját.
A leleplezés megható ünnepsége után az
ország minden részéből nagy számban össze
gyűlt ev. tanítóság és a díszes vendégsereg
az ev. iskola nagy dísztermébe vonult és azt zsú
folásig megtöltötte, de igen sokan szorultak ki
a folyosókra. A gyűlésen báró R a d v á n s z k y
Albert egyetemes egyházi felügyelő képvisele
tében megjelent Dunántúlnak nagyszerű és ékesszavu ev. püspöke Ka pi Béla, továbbá M e s 
te r h á z y Ernő dr. egyházkerületi felügyelő,
Z e r g é n y i Jenő dr. kormánvfötanácsos, A jk a y Béla dr. egyházkerületi főjegyző, az Erzsé
bet tud. egyetem Hittudományi Kara, több es
peres és lelkész, az országos ev. tanáregyesü
let képviseletében H o l l ó s János fógimn. igaz
gató, stb.
Krug Lajos üdvözölvén a vendégek t, meg
nyitotta az országos tanítóegyesület közgyűlé
sét és hatalmas beszéd keretében vázolta a'taní
tóság keserves küzdelmét, melyet a létért vívni
kénytelen, de amellyel felhagynia nem szabad,
mig a teljes siker nem szegődik tiszta fegyv ere
melle. Igazsága tudatában tehát harcolni fog az
egv táborba tömörült tanítóság és nem fél sem
miféle fenyegetéstől sem!
Kapi Béla püspöknek üdvözlő szavai után,
melyekben a tanítóságot biztosította az egyete
mes egyháznak legmesszebb menő jóindulatáról,
U h r i n Károly állott fel és gvönvörü beszéd
kíséretében, melyben Krug Lajosnak hervadha
tatlan érdemeit sorolta fel, átnyújtotta annak
az ev. tanítóságnak remekművű aranv-ezüst ba
bérkoszorúját. A határtalan tiszteletnek és ra
jongó szeretetnek lelkes, szinte viharos meg
nyilatkozása közepette vette át Krug Lajos a
koszorút. Kemény Péter Gedulv Henrik püspök
szép levelét olvasta fel. Kapi Béla nüspök pedig
kijelentette hogy a dunántúli egvházkerület min
dig értékelte Krug Lajosnak kimagasló szemé
lyét, az ideális tanítót ki tudásával nagy szer
vezőképességével, energiájával, pedagógiai rá
térni ettségéve’, mecmverö egyéniségével lépett
csatasorba az elsők közé. Az egyetemes egy
ház a magvar ev. tanítói öntudat megtestesítő
jét ünnepli benne Hollós János az országos ev.
tanáregvlet megbízásából a közös sors, munka
és cél jegyében üdvözli Krugot. Dobó Sándor,
az Országos ref. Tanitóegvesület «zerencsekivánatait szívhez szó’ó, élénk visszhangot keltő
szép levélben tolmácsolja és Benedek Vince,
mint egy gyűjtés eredményét, k é t m i l l i ó ko
ronát nyújt át az ünnepeltnek, hogy azt a ne

vét viselő alapítvány címén tetszésszerinti célra
fordítsa.
Krug Lajos rövid, de rendkívül megkapó
beszédben adott mélységes hálájának kifejezést
és azután átadta a szót H a m a r Gyula, tanító
képző intézeti igazgatónak, aki Kapi Gyuláról
irt, mindenkit mélyen megindító jellem rajzát ol
vasta fel.
A család nevében azután Kapi Béla püspök
mondott mélyen megindulta», forró, hálás kö
szönetét a tanítóságnak haló poraiban áldott
emlékű édesatyja irányában megnyilatkozott sze
rétéiért. Déli 1 órakor Krug Lajos a gyűlést
felfüggesztette és a közebéd elköltése után,
melyen Kapi Péla püspök a kormányzóra, Krug
Lajos az egyház jelenlévő dignitáriusaira, azon
kívül P a y r Sándor egyetemi tanár, S zo m b a th
Ernő, G r a f Samu, N a g y Bálint mondtak lelkes
hangulatot keltő felköszöntöket, — délután 3
órakor az elnök a közgyűlést ismét megnyitotta.
Elöljáróban S t e i g e r Imre dr, az egyesü
let titkára terjesztette elő nagy gonddal meg
szerkesztett, sok üdvös eszmét felvető, a hall
gatóság figyelmét mindvégig lekötő, értékes évi
jelentését. S o m o g y i Béla körmendi igazgatótanító nagy tárgyismeretet és alapos tanulmá
nyozást sejtető szabad előadásban foglalkozott
az uj tantervvel és feltárta annak minden elő
nyeit és hátrányait, zajos elismerést aratva a
hálás hallgatóság részéről. G r i e s z h a b e r E.
Henrik a státusrendezés ügyével foglalkozott
önérzetesen, kidomborítva különösen a feleke
zeti tanítókat ért sérelmeket. Javaslatát, melv a
Tanitószövetségf memorandumát egész terjedel
mében magáévá teszi, a közgyűlés egyhangú
határozattal elfogadta. K i s s József soproni ta
nító bemutatta a Tanitószövetség határozati ja
vaslatát a népoktatás igazgatása és felügyelete
tárgyában, melyhez a kö/gyűlés hozzájárult de
egyházi alkotmányunk szellemének megfelelően
előbb Steiger Imre dr. javaslatával kiegészítette.
Szombath Ernő, aki legelőször vetette fel az
evang. tanítók Ü d ü l ő h á z á n a k eszméjét,
most alapos előadásban sorakoztatta fel érveit
az eszmének testöltése mellett. A közgyűlés lel
kes egyhangúsággal elhatározta, hogy erre a
célra két éven át megadóztatja a kartársakat.
Minden egyesületi tagnak erkölcsi kötelességévé
teszi, hogy két éven át havi tízezer koronával
hozzájáruljon. Emellett azonban teljes erejével
támogatja a Tani tószövetségnek ily irányú ak
cióját is.
Elnök ez^e! kapcsolatban jelenti, hogy Kapi
Béla püspök erre a célra t í z m i l l i ó , édes
anyja pedig e g y m i l l i ó koronát bocsát az
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egyesületnek rendelkezésére, hogy ezzel is ki
fejezésre juttassa nagyrabecsülését és háláját az
ev. tanítóság összességével szemben. Egy az
üdülőházban később létesítendő K a p i G y u l a 
s z o b a alapítványára fordítja majd az egyesület
ezt az összeget és ezt megtoldja még a Kapi
Gyula síremlékére begyült összeg feleslegéből,
2,300.000 koronával és ide fordítja Krug Lajos
a neki felajánlott 2 millió koronát is. Minden
esetre sokat ígérő, biztató kezdet!
Krug Lajos beszámol azután a siremlékbizottság gyűjtésének eredményéről és a sír
emlék költségeiről, amit a közgyűlés örömmel
tudomásul vesz és felhatalmazza az ősszel össze
hívandó választmányt, hogy a végleges nyug
ták és számadatok felülvizsgálata után a bizott
ságnak a felmentvényt megadhassa. Kiszely Já
nos pénztárosnak jelentése után Hamar Gyula
felhívja a kartársak figyelmét a soproni tanító
képző hősi halottjaira és kéri őket, legyenek se
gítségére, hogy emléktáblával örökíthesse meg
hőseinek emlékezetét.
Perényi Rezső indítványára elhatározza a
közgyűlés, hogy ezentúl a Tanitószövetsággel
kapcsolatban tartja meg tanácskozásait.
A sokáig felejthetetlen közgyűlés a késő
esti órákban a magyar Hiszekegy eléneklésével ért véget.
;
Az országos ev. tanítóegyesület közgyűlésé
vel kapcsolatban a soproni ev. népiskola négy
tantermében páratlan szép és méltán megcso
dált rajz-, kézimunka- és slőj dki állítást rende
zett.
i
I Reichel Lajos
egyes, jegyző.

A ratás.
Napos vidék. Aranykalászos halmok.
Öregember rója a rendeket.
Aszott keze a munkát unja már
És szinte látóid, a közel halál
Miként suhint fehér feje felett.
Öreg kezében aranykalászos halmon
Kasza megáll és hosszan úgy marad.
Bús öreg szem tarló fölött néz el.
— Örökké frissem, kéretlen kézzel.
Szüntelenül csak a halál arat.

A lkony.
A napsugár nem nevet ránk sokáig.
Mező virága hervataggá válik,
Erdő lombja lehull a csendes ősszel.
Találkozunk a zordon ismerőssel,
. . . Elhervadnak a rózsák.
Keressük azt, mi soha el nem múlik..
Ha éltünk napja majdan alkonyul itt,
Legyen vezérünk szép, új virradatra,
Múláson túl is légyen új tavasz, ha
Elhervadnak a rózsák.
Ifj. Szlancsik Pál.

H Í R E K .
»
Kitüntetés. A kormányzó U h r i n Károly
békéscsabai elemi iskolai igazgató-tanítónak a
közoktatás terén és a társadalmi életben kifej
tett érdemes munkássága elismeréséül a IV.
osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozta.
Kormánybiztosi kinevezés. Dr. Traeger
Ernő min. osztálytanácsos, a gyorsirási ügyek
kormánybiztosává neveztetett ki.
Eljegyzés. K a p i Béla dunántúli ev. püspök
és felesége H e g e d ű s Katinka leányát: V i l 
mát , f. hó 18-án eljegyezte M a g a s s y Sándor
csöngei ev. lelkész.
Széchenyi és a nádorasszony cimen a
múlt számunkban befejezett cikkhez szerző a kö
vetkezőket fűzi hozzá: »Következtetésemet tel
jesen igazolja Széchenyinek legutóbb ismerte
tett könyvtára. Ennek jegyzéke szerint ugyanis
a Szentirásnak két Luther-féie német fordítása
s ezenkívül egy francia és egy angol Biblia volt
Széchenyi könyvtárában. Mindegyik használt,
gyakran olvasott példány. (B. Szabó L. Széchenyi
könyvtára. Bpest, 1924.).«
Halálozás. A békési egyházmegye terüle
tén a napokban két Ízben lebbenté meg sötét
szárnyát a halál angyala, mikor is egyházi ügye
inkben íogjalatos s egyházunk szolgálatában
buzgólkodott két férfiú letűnt a munkamezőről
s az élet java korában a sírba hanyatlott. Az
első gyászeset julius 12-én történt, mikor is a
szarvasi főgimnázium egyik rokonszenves, hi
vatásában buzgó tanára, S z e b e r é n y i László
42 éves korában, tanári működésének 14-ik évé
ben váratlanul — mert fürdőzés közben érte
a szivszélhüdés — elhunyt. Nején kívül édes
anyja, özvegy papné, testvérei és nagyszámú
rokonság gyászolják. Temetése nagy részvét
mellett ment végbe julius 14-én a szarvasi ev.
egyház három lelkészének közreműködésével. A
temetőben az igazgató és két gimn. tanuló bú
csúzott a szeretett és tisztelt tanártól. — A;'má
sik gyászeset ugyancsak Szarvason keltett álta
lános, mély részvétet. A gimnáziumnak volt fel
ügyelője, dr. Belo'potoczky György, ki már
hosszabb idő óta sínylődött nehéz szenvedésben,
julius 16-án, életének 56-ik évében, elhunyt. A
gyászjelentésben olvasható: »emberbaráti tevé
kenysége, hivatássze retate, hosszú közéleti mun
kássága örök emléket állítottak nevének. Áldás
emlékezetén!«
Felekezeti tanítok hadipótléka, A vallásés közoktatásügyi miniszter junius 10-én kelt:
17.993/1926 VI. számú rendeletében feltétlenül
kívánatosnak tartja, hogy a hadviselt tahitokat
megillető hadi pótlékokat a felekezeti tanítók
részére az iskolafenntartóság a saját anyagi
terhére biztosítsa. A hadi pótlék tudtunkkal havi
öt aranykorona és tizenkét havi frontszolgálat
után jár.
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Egyházmegyei közgyűlés. A budapesti ág.
hitv. evang. egyházmegye junius hó '28-án Tolnay Kornél felügyelő és Broschko Gusztáv Adolf
esperes elnöklete mellett tartotta meg ezévi ren
des közgyűlését. Tolnay Kornél felügyelő tar
talmas és gondolatokban gazdag megnyitó be
széde után Broschko Gusztáv Adolf esperes elő
terjesztette évi jelentését, melyben a Magyar
Tudományos Akadémia alapításának 100., II. Rá
kóczi Ferenc születésének 250., a gálya rabok
fölszabaditásának 250 és Gerhardt Pál kiváló
énekköltö halálának ugyancsak 250. évforduló
járól emlékezett meg. A lelkészt jelentések alap
ján megállapította, hogy az egyházközségben
örvendetes egyházi élet tapasztalható. A kegyes
adományok összege 7ö5 millió 512 ezer 135
korona, a múlt évi 502 millió 103 ezer 117 koro
nával szemben volt. Az Ur asztalához 15,b93
lélek járult (1024-ben 14,525). Egyházunkba be
tért 92, kitért 73, (1024-ben betért 128 kitért
02). A jelentés kegyelctes szavakban megemléke
zik eperjesi Scholtz Gusztáv püspök, dr. Zsilinszki Mihály kerületi felügyelő, Masznik Gyula
nyugalmazott főesperes, Mauritz Vilmos és Blumenau Alfréd gondnokok elhunytáról. Az esperesi jelentést tudomásul vették. Ezután Mohr
Henrik lelkész, mint a szavazatszedő bizottság
elnöke jelentette, hogy az eddigi egyházmegyéi
elnökség lett uiból megválasztva. Erre megejtet
ték a tis/tujitast és megválasztották az állandó
bizottságokat. A lemondott dr. Csengéi Gyula
helyére dr. Glatz Erichet választották egyházmegyei ügyésszé. Maiba Vilmos körleikész he
lyére, aki 20 éven át hűséges szeretettel, példás
buzgalommal és kiváló szakértelemmel végezte
teendőit és most tisztségéről lemondott, a köz
gyűlés Kemény Lajos lelkészt választotta meg.
Az egyházmegyei törvényszékbe Szüts Gábor és
Kemény Lajos lelkészeket választották. Máj hu
Vilmos körlelkész jelentést tett az egyházmegye
tanügyéröl és vallásoktatásáról; a közgyűlés a
jelentést tudomásul vette, valamint az ének ta
nításra és tanoncok lelkigondozására vonatkozó
igen szükséges és korszerű javaslatait elfogadta
és működéséért köszönetét szavazott. Jóvá hagy
ták Benyó Vilmos számvevőnek az egyházközsé
gek számadásainak felülvizsgálatára vonatkozó
jelentését és az egy házmegye 1925. évi számadá
sát és 1026. évi költségvetését. Mohr Henrik lel
kész a budafoki fiókegyháznak missziói egy
házzá való alakulása iránti kérelmét terjesztette
elő, a közgyűlés a kérelemnek helyt adott és
pártolólag telterjesztette a kerületi közgyűlés
hez. Felebbezésck, kérvények elintézése és a ke
rületi közgyűlésre küldendő képviselők megvá
lasztása után a közgyűlés véget ért.
Gyámintézet. A soproni felső csonka egy
házmegyei gyámintézet közvetlenül az esperességi közgyűlés után, f. hó 11-én, Balfon tar
totta ezidén rendes évi közgyűlését. Az egész
közgyűlés, a rendes szokástól eltéröleg. egy lé
lekemelő ünnepély keretében lett megtartva. Az
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ünnepi beszédet Pöttschacher István soproni lel
kész tartotta, aki a gyámintézet feladatát állí
totta a hallgatóság leiki szemei elé Egy balfi
leánynak szép szavalata után Zermann Lajos e.
e. e. gyámintézeti elnök lépett a pódiumra, aki
a nála megszokott alapossággal németországi él
ményeiről, nevezetesen: A lützeni csatamezön...
cimü tárgyról számolt be, amely a haligatóság) a
felejthetetlen benyomást hagyott hátra. Utána
Danielisz Róbert egyházmegyei gyámintézeti e.
elnök terjesztette elő részletes és gondosan el
készített évi jelentését, amelynek főbb pontai:
összes gyűjtés volt: 11,509.239 korona, ebből
a szabad rendelkezésre álló összeg 7,086.350 ko
rona, mig a nagyszeretet adomány 1,857.050
K-t tesz ki. Az esperességnek szabad rendelke
zésre álló összegéből kaptak: Tneo’. Otthon 1
millif) kor., Sopronivánfalva 300.000 K, soproni
diakonissza állomás: 300.000 K, soproni tanitóképezde: 500.000 K. Az esperesség ti rü'etén levő
gyülekezetekben és intézetek Íven a folyó évben
minden néven nevezendő gyám intézeti gyűjtés:
43,677.000 K-t eredményezett, amelyben bennfoglaltatik egyeseknek és a gyülekezeteknek
minden ajándéka, amelyet Cnritativ célra felaján
lottak.
Egyházkérületi közgyűlés. A dunáninneni
egyházkerület Lándori dr. Kcler Zoltán fel
ügyelő és Kiss István püspök elnöklete alatt
augusztus 12-én tartja évi rendes közgyűlését
Galgagután. Az ülések sorrendje: aug. 10-én
d. u. 4—6. számvevőszék. 6 —7. gyámintézeti bi
zottság; aug. 11-én d. e. 8 —1. pénzügyi, tan
ügyi, jogügyi bizottságok, d. u. 3. lelkészérte
kezlet. 5-kor tani tóegylet megalakulása, 6-kor
gyámint. közgyűlés, este 7-kor előértekezlet, fél
8-kor vallásos est; aug. 12-én d. e. 8-kor gyám
int. istentisztelet, 9-kor kerületi közgyűlés, d. u.
3-kor törvényszéki ülés. — Aug. 11-én este 9
órakor ismerkedési estély, aug. 12-én déli fél
2-kor közebéd.
A dunáninneni egyházkerület püspöki ja
vadalma. Az Országos Földbirtokrendezi') Bíró
ság 1925. április 21-én kelt Ítéletével a dunán
inneni kerületnek Sárosd község határában 292
katasztrális hold földbirtokot juttatott, amelyet
a kerület bérbe adott. A bérbeadás után érke
zett meg az OFB 19039/1926. számú végzése,
amely szerint említett Ítéletből »az, hogy ezek
a juttatások »püspöki javadalom céljára« történ
tei, toliban maradt.« Az egyházkerület uj köz
gyűlést fog tartani ebben az ügyben, mert azt
az álláspontot vallja, hogy a birtok csakis az
egyházkeiiilet tulajdona lehet. Fel akarja szólí
tani a többi egyházkerületet is, hogy hasonló
szellemben Írjanak fel a kormányhoz.
Lelkészértekezlet. A sopioni felső csonka
egyházmegye lelkészegyesülete f. hó 5-én tar
totta tavaszi rendes értekezletét Sopronhan. Az
értekezlet előtt a lel kész testvérek az Ur szent
asztalához járultak. A gazdag és változatos

248._________________________ EVANGÉLIKUSOK LAPJA

tárgysorozaton szerepelt Danielisz harkai lelkész
»az Ó-testamentum a keresztyén gyülekezet éle
tében« című értékes felolvasása, úgyszintén
Schermann balti lelkész: »az ev. templom építés
stílusa« cimü értekezése. A lelkészértekezlet
mindkettőt köszönettel tudomásul vette. Ä lelkészi értekezlet az idei esperességi közgyűlés
elé a,zzal az indítvánnyal fog lépni, hogy az bízza
meg az énekügyi bizottságot egy egységes is
tentiszteleti rendet szolgáló elaboratum ledol
gozásával, amely a lutheri szellemet még foko
zottabb mértékben van hivatva szolgálni.

-
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kerülő két harang költségét önkéntes adako
zásból jegyezték és kétharmadrészben már ki is
fizették, ékes bizonyságául az egyházszeretetnek
és evangéliomi áldozatkészségnek! Régtől fogva
hires és közismert volt a soproni ev. harangok
harmonikus, gyönyörű szava. A mostani négy,
nyolc, tizenhat és harminchárom métermázsás
harangok a régiek mintájára készültek és alig
hanem a hazai ev. egyházak legnagyobbjai. Hir
dessék ércnyelvükön az Ur dicsőségét, evang.
Sionunk szerefetét és segítsék gyűjteni, vezetni
a híveit, építeni ennek a sokféle ellenségtől
ostromolt, de kőszálként a tengerben álló kő
falát.
Baptisták, Nazarénusok, Methodisták,
Adventisták, Nemzetközi bibliatanulők címen
jelent meg dr. V a s s Vince theologiai profeszszor kiváló tanulmánya, amelyben a felsorolt
összes mozgalmak lényegének, munkájának
módszereinek, irodalmának, mai magyarországi
helyzetének ismertetését s a mozgalmak kriti
káját adja. A mű utolsó fejezete a szektárius
mozgalmak elleni védekezés módjairól szól. A
művet, (amelynek bolti ára 15 ezer korona) 16
ezer korona beküldése ellenében bérmentve
küldi meg: S yl v e s t e r - n y om d a, Ta h i t ó t 
fal u.
i

Sopron. Lélekemelő és arányaiban nagy
szerű ünnepet ült július 22-én a nagy és ősi
soproni ev. egyházközség. Ekkor vitte haza a
Seltenhofer-gyárban készült két nagy harangját,
a 33 métermázsás u. n. »Hősök harangiját s a
16 métermázsás békeharangot. Dacára a szor
gos aratási munkaidőnek, ez az esemény oly ha
talmas tömegeket vonzott és mozgatott meg,
hogy hozzáképest a pápista urnapi körmenetek
résztvevői elenyésző számuaknak tűnhetnek.
Déli 1 órakor indult el a gyönyörűen feldiszitett haranggal a menet a gyárból. Elől ha
ladt az 5. honv. gyalogezred zenekara, ezt kö
vette hatos és négyes fogaton 150 feli ér ruhás
hajadonfői körülvéve a két harang. Minden ló
mellett fullajtárként lépkedtek a gazda polgár
ifjak festői magyar viseletben, A harangok után
haladt az 50 tagú presbitérium s a 200 tagú
Kiadóhivatali üzenetek.
konvent igen számos tagja, a gazdapolgár da
K. K. Kétegyháza. 926. dec. 31-én jár le.
lárda, az ifjúsági egyesület és más egyházi tes
tületek tagjai. Az Ötvös-utcán át végighaladt a V. S. Vörösberény. Junius végéig még 30 ezer
menet az egész Várkerületen, Sziinház-utcán és korona esedékes. — T. I. Orosháza. 926. ju
Széchenyi-téren s onnan vonult — mindenütt nius 30-ig rendben van. — Gy. F. Tab. Jövő
ezrekre menő közönség sorfala között az ev.
templom elé. E teret s a beléje torkoló négy év közepéig van előfizetve. — L. J. Békés
utcát olyannyira ellepte a hívek sokasága, hogy csaba. Junius 30-ig van kifizetve. — S- K.
a nagyszámú rendőri diszőrség csak nehezen Kecskemét. Özv. B. M.-n, és K. S.-né hátraléka
bírta a különben fegyelmezett közönség közt a múlt évről 40—40 ezer korona és az idei félévi
a rendet fentartani. A torony előtt a lelkészi dij. — Dr. B. J. Szeged. Ez év,végéig 120 ezer
kar, az egyházközségi elnökség, a nőegyesület korona fizetendő. — Dr. S. J.-né Pestszentlőés a gyülekezet számos előkelősége várta az
érkezőket. Feledhetetlen, festői szép volt a vi rinc. Előfizetése dec. 31-én járt le.
lágháborúban elesett 219 hős nevét feltüntető
nagyharang s a magyar Hiszekegyet magánvi
F elelős kiadó : PÁLMAI LAJOS.
selő békeharang fogadtatása. A templomból ki
hangzó orgonaszó mellett hangozít fel égbetörően evang. hitvallásunk: »Erős vár a mi Iste
Kovács Andor orosházi evang. esperes
nünk!« Utána Ziermann Lajos lelkész köszöntötte B a l z s a m cimü, felnőttek részére irt imakönyve
magyar és német nyelven az uj harangokat,
mint a 10 év előtt harcba ment, de onnan most kapható aranyozott szélű, lila vászonkötésben,
hős fiainkkal együtt visszatérőket. Szólt a ha aranyozott kehellyel ellátva 100.000 K, egyszerű
rangok feliratáról. »Per crucem ad lucem« áll a vászonkötésiben 50.000 K-ért. Ez árban a forg.
Hősök harangján, »in cruce pax« a békeharan adó, csomagolás és a postai szállítás is benngon. Végül a katonazenekar kísérete mellett a foglaltatik. Bizományba is kapható. Megrendel
hymnuszt énekelte a többezernyi örömteli hivő.
A két uj harang valóságos remeke a gyárnak, hető a szerzőnél, vagy D em a r t s i k F e r e n c
most a templom előcsarnokában néhány hétig orosházi nyomdatulajdonosnál. — Ugyancsak
közszemlére van kitéve. A felavatást szeptember kapható a szerzőnél »L e 11 k i t a v a s z« cimü if
első vasárnapjára tervezik s annak elvégzésére jak és leányok részére irt imakönyve.
Kapi Béla püspököt
kérték fel. A 400 millióba
_______________________________________2—3
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NÉ ME T H KÁROLY esperes.

H római katolikus egyház oálsága.
A magyar római katolikus kormányzás
újabban megint kijelentette, hogy elveivel ellen
kezik minden közösség. Papjai hazafias ünnepe
ken sem jelenhetnek meg más keresztyén pap
pal együtt, sőt olyan zászlót nem szabad niegáidaniok, amit esetleg más keresztyén egyház
áldása is ér.
Ez a cikk nem bírálata ennek a nyilat
kozatnak. Ez a cikk azt akarja megmutatni,
hogy mit jelent ez a nyilatkozat a római ka
tolikus egyház legújabb fejlődésében és hogy
ez a fejlődés, ezzel a nyilatkozattal együtt, a
római katolikus egyházat végzetes válság felé
viszi.
Először is jusson eszünkbe, hogy milyen
megrázkódtatások érték a közelmúltban a ró
mai katolikus egyházat. Franciaországban el
vesztette a kultúrharcot és most látszólag csend
van a harc után. Csehországban is engedni
kellett a római egyházi kormánynak, hogy va
lami látszólagos egyezség jöhessen létre. Ro
mániában csak a magyarság tartja Rómát,
Róma pedig nem támogatja a magyarságot, te
hát a végsó eredmény alig lehet kétséges. Most
aztán Mexikóban tört ki a nagy válság. Ez sem
uj dolog. A rajongó, vakbuzgó latin népek hite
nem belső élet, hanem csak szenvedély. Ha ezt
a szenvedélyt az értelem hidegebb légáramlata
lelohasztja, akkor a nép a kiábrándulás keserű
ségével rohan neki az egyháznak és a hitetlen
ségben éppen olyan fanatikussá lesz.
És mégis úgy látszik, mintha a megrázkód
tatások ellenére is erősödőben volna a római
katolikus egyház. Tevékenysége feltétlenül élénkebb lett. Céljai és vágyai is erősödtek. Büszke
szállóigéket bontogat ki érdemeiről, jogairól, fel
tétlenségéről. Nem szokatlan dolog ilyen álta
lános fáradtság korában. Csak az ismétlődik, ami
a napóleoni háborúk után, a Szent Szövetség
idejében történt.
Azt is mondhatnánk, hogy a múltak fejlő
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Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési é r : Egész évre 80. félévre 40
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer R.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

désének története azt tanítja, hogy az ilyen fá
radt koroknak eredményeit elsodorja az újra
meginduló fejlődés első kézlegyintése. De ne
elégedjünk meg magával a jelenséggel, hanem
a szabad kutatásra jogosult evangéliomi ember
bátorságával menjünk bele ebbe a csodálatos
nagy szövevénybe és vizsgáljuk meg a római
katolikus egyház életműködésének törvényeit,
hogy megérthessük, mi történik vele ma és mi
fog történni holnap.
Az az általános felfogás, hogy a római ka
tolikus egyház a protestáns egyházaktól dog
matikus tekintetben különbözik. Pedig nem ez
a különbség a legfontosabb. A római katolikus
egyház és protestáns egyházak között a legna
gyobb különbség nem a vallási, hanem az er
kölcsi felfogás teljesen ellentétes alapjaiban van.
Mert tudvalevő, hogy kétféle erkölcsi fel
fogás van. Az egyiket az egyén erkölcsének ne
vezzük, a másikat a tömeg erkölcsének. A tö
meg erkölcsének alapelve, hogy minden meg
van engedve, ami a tömeg javára szolgál, sót
minden szabad, ami a tömegnek tetszik. Az
egyéni erkölcs alapja a lelkiismeret és nem tűr
semmi kivételt senkinek és semminek az érdeké
ben.
A tömegerkölcs nemesebb formájában az
intézményekben nyilatkozik meg: az államban,
az egyházban, egyesületekben, szövetségekben.
Eredeti jellegét itt sem tagadja meg. Hiába
tiltja az erkölcsi törvény az emberölést, kitör a
háború és az állam gyilkoló fegyvert ád az em
berek kezébe és megjutalmazza az emberölést.
Kétségtelen dolog, hogy a tömegerkölcs is
természetes lelki fejlődés révén alakult ki és
az életből kizárni se nem lehet, se nem szüksé
ges. Bár az egyéni erkölcs legkiválóbb képviselői
sokszor áldozatul esnek neki.
Már az ószövetségben szemben áll egymás
sal az írástudók és farizeusok tömegerkölcse a
próféták egyéni erkölcsöt hirdető tanításával.
Jézus az egyéni erkölcs legnagyobb hirdetője
és legtökéletesebb képviselője. A keresztyén
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egyház mégis a tömegerkölcs világában élt
évszázadokig és nem az ember, hanem az intéz
mény, nem a lelkiismeret, hanem a hatalom
lett irányitója.
Luther a lelkiismereti szabadságot törté
nelmi erővé tette. Egyéneink int odaadta min
den keresztyén ember kezébe a bibliát, hogy az
evangéliomokban tanított legtisztább egyéni erluoáífo so^epnpxo }jaquio uapúim uaípAau so[p>j
erkölcsi életre. Mert az igy megtisztult ember
könnyebben találja meg az utat hitéletében is
Istenéhez.
A protestáns egyházak alapja: az egyén
hite, az egyén erkölcse. A római kormányzás
egyetlen gondja az a hatalmas intézmény, mely
nek fenntartására mindent fel keli áldozni. Eb
ben a kormányzásban egyéni erkölcsi mozzana
tok nem számítanak. Itt nem lehet felhozni a
szeretetet, se az ember baráti, se a hazaszeretétet, mert ezek csak egyéni mozzanatok és a
tömegerkölcs egységét és főleg feltétlenségét
csak zavarja az ilyesmi. Az egyéni erkölcs bé
kére törekszik, a tömegerkölcs hódításra. Az
egyéni erkölcs megbecsüli az ember gondola
tait, érzelmeit, tudományát, törekvéseit. A tö
megerkölcs csak azt engedi meg, ami neki szol
gál. Az egyéni erkölcs mindig újabb formában,
mindig tökéletesebben akarja kifejezni az életet.
A tömegerkölcsnek csak fegyverekre és vakon
engedelmeskedő hadseregre van szüksége, azért
egyetlen törekvése az ujoncozás és a gyakor
latozás.
Ez a mindenestül ellentétes két erkölcsi
felfogás áll tehát egymással szembeni, amikor a
római katolikus és protestáns egyházak kérdése
felszínre kerül. Most már csak az a Kérdés,
hogy mi lesz ennek a szem bek erű lésnek a
vége?
A protestáns egyházaknak is megvannak a
maguk intézményei. Ezek az intézmények egy
másik intézmény támadásával szemben, termé
szetesen, védekezni kénytelenek, sőt talán át is
mennek a támadásba. Amire különben semmi
.szükség sincsen, mert Magyarországon úgy is
annyira ki vannak élesítve a felekezeti ellenté
tek, hogy a protestáns egyházaknak felesleges
ezt még jobban kiélesiteni. Különben is erkölcsi
felfogásuk az elnézést, a megbocsátást írja elő
és legyen meg a hite a protestáns embernek,
bízzék abban, hogy aki fegyvert fog,‘a nnak fegy
ver által kell elvesznie. Aki a gyűlöletet lángra
gyújtotta, ebben a lángban ég el. Aki nem akar
megérteni, azt nem fogják megérteni, ha majd
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szólni kezd veszedelmének idején. Aki elzárja
magát a világtól, azt el fogja magától zárni a
világ. Aki kiközösít, azt ki fogják közösíteni.
Nagyszerűen következetes az isteni igazság. Ne
dt a földön, földi eszközökkel keressük a győ
zelmet, hanem őnála és az ő igéjében. Bizony
megtaláljuk. Hogy itt futóhomokból bástyákat
építenek nagy gyermekek, azzal nem kell törőd
nünk. Csak egyet fuj a Lélek szele és az ilyen
bástya egyenlő lesz a földdel.
H. J.

Felhívás a külmissziá érdekében
Scholtz Ödön, a magyarhoni ág. hitv. ev.
Misszióegyesület egyházi elnöke a misszióta
nács tagjaihoz intézett levelében igy ir:
»A Lipcsei Misszió idei közgyűlése egy
hangú határozattal kimondta, hogy a háború
alatt elvesztett keletafrikai és indiai misszióme
zőit, melyeknek ideiglenes kezelését az »Augus
tana Zsinat«, illetőleg a svéd egyházi misszió
vette át, azoktól újra visszaveszi s Isten nevé
ben ismét megkezdi, illetőleg folytatja rajtuk az
oly áldásosnak bizonyult sajátos lutneri jellegű
hittéritési munkát. A közgyűlés teljesen átérezte
ezen határozat mély jelentőségét s teljes tuda
tában volt annak a nagy felelősségnek, melyet
vele, úgy alkalmazottaival, mint a misszió ba
rátainak áldozatbirásával szemben vállalt; de
megtette az elhatározó lépést, mivel abban, hogy
az ellenséges hatalmak megengedték a benn
szülöttek kérésére hittérítőink visszatérését, a
két említett kisegítő társaság pedig egyidejű
leg felajánlotta a gondozásba vett területek
visszaadását, Isten ujj mutatását látta.
Ezen elhatározás tartósan csak úgy effektuálható, ha a Lipcsei Misszió két év alatt el
érheti az utolsó békeév bevételét, vagyis 600.000
aranymárkát.
Ez a mai nehéz gazdasági viszonyok mel
lett csak úgy érhetö el, ha a Lipcsei Misszió
barátai nemcsak Németországban, hanem az
egész földkerekségen, bárhol laknak is, megte
szik vele szemben kötelességüket még akkor is,
ha az igazán áldozatot jelent is.
Éppen azért a missziói kollégium meleg
kéréssel fordul barátaihoz s igy hozzánk, ma
gyarhoni lutheránusokhoz is, hogy az ügy iránti
teljes odaadással s áldozatkészséggel segítsük
a kollégiumot a közgyűlési határozatból reá
hárult nehéz, de szent feladat megvalósitásáhan.
Nem szenved kétséget, hogy ez a felhívás
missziótanácsunk tagjainál is meleg megértésié
talál s hogy igy úgy magunk megteszünk min
dent, amit erőnk enged, valamint gyülekeze
teinket sa hazai misszóbarátokat is szakadat
lanul buzdítani fogjuk a misszió iránti köteles
ségüknek teljesítésére. Szeretettel kérem azért
Missziói Tanácstag Urat is, legyen szives a sa
ját körében is megtenni minden lehetőt, hogy
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Misszióegyesületünk bevétele már ezidén is te
temesen gyarapodjék, hogy igy nagyobb öszszeggel lehessünk mi is a Lipcsei Misszió segít
ségére.«
Az elnöki felhíváshoz, amelynek — remél
jük és Istentől kérjük — meglesz a kívánatos
eredménye, hozzátesszük, hogy a Scholtz Ödön
esperes és dr. Schneller Aurél elnöklete alatt
működő Magyarhoni ág. hitv. evangélikus Miszszióegyesüíetnek pénztárosa Broschkó G. Adolf
esperes, akinek cimére (Budapest, IV., Deák-tér
4.) a missziói adományok küldendők. Az 1925.
évi pénztárosi jelentés szerint az Egyesület be
vétele akkor 1,068.378 K volt. Az áldozatkész
ségben nem is kellene túlságosan megerőltet niok
magukat egyetemes egyházunk tagjainak, hogy
az idén ennek az összegnek tízszeresét elérhes
sük. Az egyesületi tagdii három pengő.
Az a magasztos Ígéret, amely Ábrahámnak
osztályrészül jutott: »Megáldatnak te benned a
föld minden nemzetségei«, a Jézus Krisztus ál
tal, »aki Dávid magvából lett test szerint', át
származott az ö testvére ami az egyház amelyet
a Megváltó az Úrvacsorában vérével táplál. Min
den jó keresztyén embernek kötelessége közre
működni abban, hogy egyházunk engedelmes
legyen Isten parancsolatja iránt és munkás
szerve legven a világ üdvözlésének. A Ma
gyarhoni ág. hitv. evangél ku> Miss'ióegyesület
kebelében egvházunk és annak tagjai fonják öszsze erőiket, hogv általuk is hirdettessék »a bol
dog Isten dicsőségének evangélioma« minden
teremtménynek és igv terjedjen Istennek igaz
ismerete és növekedjék Istennek és az ö Fiá
nak dicsősége. Ezért a szent munkáért áldozni
teljes őröm. Imádkozzunk és adakozzunk a külmisszióért.

Az amerikai lutheránusok lapja rólunk.
Az amerikai egyesült lutheránus cgvház hiva
talos lapja, abból az alkalomból, hogy Smith
Jeremiás népszövetségi főbiztos a magyar ál
lamnak elengedte két évi fizetését az alábbi
figyelemreméltó cikket iria julhis 15-iki számá
ban:
Ha volt valaha férfiú aki egv idegen nem
zetnek szeretetét és becsülését megérdemelte,
akkor az Egyesült Államok prokonzula. Smith
Jeremiás az a férfiú mint aki elvégezte Ma
gyarország pénzügyi megmenté sernek munkáját
és ni rcménvt öntött ennek a deprimált nép
nek szivébe. Már magában véve ez is megnyerte
számára ennek az egykor gazdag és felvilágo
sodott nemzetnek nagyrabecsülését és háláját.
Azonban mikor nemes szive azt oanncso’ta neki,
hogv ne fogadja el 100 000 dol’árt kitevő jói
megszo’gált két évi fizetését mert tanúja volt
mindenfelé a szegénységnek és nyomodnak akko- nemcsak ámulatba ejtette azt a néoet ha
nem olyan hálára is kötelezte, amely, miként ki
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jelentette, neki pénznél sokkal többet ér. Nem
szükséges mondanunk, hogy ezzel a cselekede
tével Magyarország szivét acélkapcsokkal fűzte
az Egyesült Államokhoz. Ezzel szépen illusz
trálta, hogy mit tehet egy ember is két nép
kapcsolatainak megszilárdításáért és mi ameri
kaiak jogosan kérkedhetünk azzal, hogy Smith
Jeremiás, mint egyik legnemesebb amerikai pol
gárunk, a mienk. Ha Európa kancelláriáiban
csak kis mértékben is meg lett volna a segélykészségnek ez a szelleme, akkor a nagy £s
irtózatos háború nem lett volna. Ha csak kis
mértékben meg lett volna ez a szellem akkor,
amikor a háború befejeztével békét hirdettek,
akkor az az igazságtalanság, amelyet a legyő
zött nemzetekkel szemben elkövettek, nem volna
most az a magvetés, amelyből a jövendő há
borúi sarjadnak.
Ismeretes, hogy Ausztriát és Magyarorszá
got nem csupán elszakították egymástól és meg
tiltották, hogy mint birodalom fennmaradjanak,
hanem annyira koldusbotra juttatták, hogy sok
kal alacsonyabb sorsra jutottak, mint azok az
alsóbbrendű fajok, amelyek őket kifosztották.
Bécs, egykor az intellektuális életnek és a finomultságnak természetes központja és Középeurópa ipari és kulturális centruma, hasonló sze
rencsétlen helyzetben van Magyarországtól el
rabolták természeti kincseinek kétharmadát —
olyan sérelem, amelyet a népszövetség legko
molyabb törekvései ellenére is hiába iparkodik
legalább enyhíteni (angolul: an outrage which
the League of Nations with all its earnest endea
vor is seeking in vain to at least palliate). Azt a
mondást, hogy »a zsákmány a győztesé« soha
sem illusztrálták és valósították meg kegyetle
nebbel!, mint ugv Ausztriának, valamint Magyarországnak esetéhen, és el kell jönnie annak a
napnak, amelv ezt és a gonosz békének (wicked
peace) rovására írandó többi igazságtalanságot
ezeknek a népeknek szivében, mint a vulkán
méhében izzó és onnan kitörő tüzeket fogja
megpillantani, öh. vajha Smith Jeremiás leTíte
megelevenednek Közép-nirópa nemzeteinek és
népfaiainak szivében, amelvek most két nagy
nép vérén táplálkoznak.«

G y e r m e k e k r ő l.
A/ emberi társadalom egysége nem az
egyén, hanem a család. Az egyén önmagában
véve nem teljes. Az atya, az anya és a gyermek
tesznek ki egy egységet. A család évek múltával
felbomlik és annak fiatalabb tagjai uj társadalmi
egységeket alapítanak. A család akkor é’i virág
korát, — tagjainak összetartozását véve tekin
tetbe — amig a gyermekek még kicsinyek. Az
igazi otthonban a gyermek úgy érzi, hogy' ö
a család és a család egyet jelent vele. A gyer
mek a neveltetésének legnagyobb részét a csa
lád körében nyeri és azokat a leckéket tanulja
meg legjobban.
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Az iskola ezt a körülményt könnyen felejti. nyunk egészen más lesz, ha annak apjával egyMi az iskolában a gyermeket egyénnek tekint szer-másszor elpolitizálunk, vagy annak anyjától
jük és mint ilyent oktatjuk — s igazunk van. egy csésze tejet, vagy kávét kaptunk. Különösen,
De nem valószínüké, hogy munkánk eredménye ha erre az adott alkalmat, hogy utána néztünk,
sebb volna, ha a gyermeket, hogy úgy mondjuk, nem betegség miatt mulasztott-e tanítványunk.
a saját környezetében látnánk? Igen könnyen Ha a tanító a családban nem üres név, hanem
mege she tik, hogy egészen akaratlanul is meg jó ismerős, vagy éppen jó barát, akkor egészen
sértjük tanítványainknak érzelmeit a tanítás alatt más, és pedig sokkal előnyösebb viszonyban áll
és azután csodálkozunk, hpgy miért olyan közö tanitványához.
nyös, hozzáférhetetlen, elzárkózott az a gyer
Itt főleg tanításunk eredményessé tétele ér
mek. Teszünk olyan észrevételeket és megjegy dekében említettük fel, hogy a tanító látogassa
zéseket, amelyeket a gyermek sértőnek érez meg a családokat. Ezeknek a látogatásoknak
szülőire; s még ha tudja is, hogy ez a sértés azonban más haszna is van. Elvégre a vallásnem szándékos, vagy talán azt isi tudja, hogy a tanitó nem csupán tanító. Egyúttal keresztyén
tanítónak alapjában véve igaza van, mégis a csa ember is, akinek kötelessége, hogy az Isten or
ládi lojalitásból kifolyólag szivében a tanító el szágát terjessze. Az a tény, hogy tanítók va
len fordul. Például bizony nem eshetik jól annak gyunk, különösen kedvező alkalmat jelent, ame
a leánynak, akinek az apja kocsmáros, ha a ta lyet nem volna szabad elszalasztani.
nító az alkoholizmus ellen szónokolva elítéli azo
kat is, akik az alkohol gyártásával és eladásával
foglalkoznak. És vannak ennél szubtilisabb ese
tek is. Kétségtelen, hogy vallás-erkölcsi tanítá
sunk sokkal eredményesebb lesz, ha tanitváA fejér-komáromi egyházmegye junius hó
nyainkat nem csupán mint egyéneket ismerjük,
hanem mint családjuknak tagját is. Erre az isme 24-én tartotta meg rendes évi közgyűlését Szá
retre pedig csak úgy tehetünk szert, ha megláto kon. A gyűlés előtt a bizottságok, valamint a
gatjuk a gyermeket otthonában és megismerke lelkészi és tanítói egyesületek tartották meg szo
dünk családjának tagjaival.
kásos üléseiket. A közgyűlésen és az előző napi
A dologinak még egy másik oldala is van. vallásos estélyen megjelent Lándori dr. Kéler
Képzeljük el, hogy valamely szülő élénken ér Zoltán egyházkerületi felügyelő, mint az egyház
deklődik gyermekeinek vatásos nevelése és ta megyéhez tartozó Csák vár község felügyelője,
nítása iránt, ő maga is elkövet minden tőle tel továbbá Krayzel! Miklós kir. törvényszéki ta
hetőt, de egyszersmind a legnagyobb várako nácselnök, Vecsey Ede ny. altábornagy, Draszásokkal tekint a templom és iskola nevelő és kóczy Lajos ny. theol. dékán, dr. L. Kéler Berta
oktató munkájára. Lehet, hogy imádkozik a lan egyházmegyei II. felügyelő, ügyvéd és az
gyermekének tanítójáért — a templomi imák egyházmegye lelkészi és tanítói kara szinte tel
ban! gyakran meg kellene emlékezni az iskoláról, jes számban.
tanítókról és tanulókról — akit azonban soha
A gyűlést dr. Händel Béla egyházmegyei
nem látott, vagy legalább vele beszélgetni nem felügyelő mélyen szántó és gondolatokban gazvolt alkalma és igy közelebbről nem ismeri. !Két-j Sdag elnöki megnyitója vezette be. Először az
ségtelenül nagy előnyére volna úgy a tanitó-jj Igelmult év eseményeire vetett visszapillantást,
nak, mint a szülőnek és családnak, leginkább' gmaid meleg szavakkal emlékezett meg Krayzell
pedig magának, a gyermeknek, ha a család ott Miklós azon öntudatos és bátor magatartásáról,
honában találkozhatnának egymással. Nyilván mikor a Töreky-tanácsnak az egyház törvény
való, hogy a mostanában nagyon helyesen szor által alkotott minőségét kétségbevonó Ítéleté
galmazott szülői értekezhetek ezeket a család vel az Evangélikusok Lapjának hasábjain is
ban végzett látogatásokat nem pótolhatják. Meg szembeszállva. az egyház törvényben biztosított
történhetik hogy a családatya bizonyos dolgok jogait és szabadságát megvédte. Javasolta, hogy
ból, vagy hírekből tévesen ítélj meg és elitéli a a közgyűlés jegyzőkönyvi kivonatban fejezze ki
tanítót; ezek a látogatások .alkalmasak volná háláját és elismerését a gerinces magatartást ta
nak arra is. hogy ilyen félreértések eloszlattassa- núsító igazi bíróval szemben. A közgyűlés az
'nak. Ha látiák és tapasztal iák a szülők, hogy a elnök indítványát viharos 1elkezdéssel, egy
tanító barátságos érzelmekkel viselteik a csa hangú közfelkiáltással elfogadta és tiszteletének
lád iránt, mindjárt más szemmel nézik annak felállással is kifeiezést adott.
munkáiét és jobban értékeik fáradozásai.
Balogh István esneres évi jelentése után.
Olyan — sajnos nem ritka — esetekben, nagy izgalmat idézett elő az egyetemes közgyű
anukor a szülők nem érdeklődnek az iskola és lés részéről tárgyalásra leküldött u. n egyház
sajátosan a vallástanitás iránt, szintén megvan védelmi Javaslat.
a szülőkben az érdeklődés a gyermekeik isko
Dr. L. Ké’er B ertáin egvházmegvei II. fe1lai előmenetele, szorgalma, tehetsége iránt. És ügvelő reakciósnak bélyegezte a javaslatok
megvan bennük az érdeklődés mindazok iránt, amire semmi szükség nincs. Az egyház lelkészi
akik gvermekeikkel foglalkoznak. Magunkon ta és tanítói kara' nem érdemli meg — mondotta,
pasztalhatjuk, hogy tanítványunkhoz való viszo — hogy ilyen megalázó javaslattal igazolásra és
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bizonyítvány bemutatására kötelezzék őket leg
szentebb magánügyükben. Felháborodással uta
sította vissza a javaslat ama rendelkezését, hogy
a lelkész és tanító csakis szeplőtelen szem érmü
és kifogástalan hírnevű nőt vehessen el felesé
gül és menyasszonya ezen tulajdonságait bizo
nyítvánnyal legyen kénytelen igazolni. Fel sem
szabad tételeznünk, — hangoztatta Kéler dr —
hogy a lelkész házasságkötése alkalmával ne
tartaná szem előtt az egyház intencióit és hogy
ne a hívek példaképe kivárnia lenni még a há
zas életben is. Tiltakozott az erotikának a val
lási életbe ilyen módon való bevitele ellen, s
azon reményének adott kifejezést, hogy a nap
jainkban szinte elképzelhetetlen egyházvédelmi
szabályzat nem fog maradandó nyomot hagyni
az egyház életében, hanem csak érdekes törté
neti dokumentuma marad a mai különös idők
nek.
A felszólalást rendkívül heves, de mindvé
gig igen nívós vita követte, melynek során az
összes szónokok, különösen Kravzell Miklós
egyházmegyei törvényszéki bíró, Kéler egyház
megyei II. felügyelő álláspontjára helyezkedtek
és az egyházmegyei javaslatot tárgvtalannak és
időszerűtlennek minősitve, elvett ndőnek tartot
ták. A közgyűlés egyhangúlag ilyen értelemben
határozott.
Ezután tárgyalta a közgyűlés — dr. Hän
del Béla előadásában — a lelkészválasz*á«i sza
bályrendelet reformját, melyet Kéler dr módo
sító javaslata után a kerületi közgyűléshez fel
terjeszteni rendeltek. — A közgyűlés többi hát
ralevő ideje kisebb közigazgatási ügyöt tárgya
lásával telt el.
A gyűlés után nagv ebéd volt az evangé
likus iskola fehér termében, melyen lelkes frlköszöntőkben ünnepelték az újonnan beiktatott
báró Ivánka egyházmegyei gváminté/eti elnö
köt.
A jól sikerült gyűlés rendezésének érdeme
Magyar Géza száki lelkészt és Plutzer Károly
tanítót illeti.

J egyzetek .
A fejérkomáromi egyházmegye közgyűlésé
ről lapunk mai számában megjelent tudósítás
éppenugy, mint a tiszai egyházkerület julius
28-iki közgyűléséről, nevezetesen pedig dr. Zelenka Lajos egyházkerületi fe ügyelő megnyitó
beszédéről a napilapokban megjele.it közlemé
nyek megemlítik az egyházvédelmi szabályza
tot. Nehogy ebben az, úgy látszik megint előtér
ben álló kényes és fontos kérdésben egyházi
véleményünk esetleges tájckozat'ansága félreér
tésekre, vagy félremagyarázásokra adjon alkal
mat, ideiktatjuk a tavaíyi egyetemes közgyűlés
nek idevonatkozó s a jegyzőkönyv 35. pontjá
ban foglalt határozatát:

Olvastatnak a tiszai és dunántúli egyházkerületek felterjesztései egyházvédelmi intézke
dések tárgyában, valamint felterjesztetek a ma
gyarhoni ev. lelkészegyesület á.tal kidolgozott
cgyházvédelmi szabályzat.
Az egyetemes közgyűlés kimondja,
hogy egyházunk javadaimas tisztviselői kö
telesek tiszta evang. házasfrigyben élni és
gyermekeiket vallásunkban nevélni, miért
is ezen tisztviselők által házasságkötésük
höz felettes hatóságuk hozzájárulása meg
szerzendő. A református egyházzal szem
ben ugyanolyan elbánást kell gyakorolni,
mint amilyet a ref. egyház híveinket illető
leg gyakorol. Az ezen határozniányok ellen
vétő tisztviselők egyházi vétséget követnek
el. Az egyházvédelmi szabályzatot a köz
gyűlés kiadja a jogügyi bizottságnak átdol
gozás végett.«
Amint látható, az egyetemes közgyűlés ha
tározatában a három első mondat végleges határozmányokat mond ki. Az utolsó mondattal
pedig az egyházvédelmi szabályzatnak nyilván
nem a határozattal már elintézett, hanem többi
részét, a jogügyi bizottság elé utalja.
•

A Pesti Hírlap augusztus clseji számában
a mexikói helyzetről ilyen hírek olvashatók:
»Mexikóban megtörtént az összecsaoás a kor
mány és a katholikus egyház között és vasár
nap az összes temp'omokat bezárják.« — »Hol
nap, augusztus elsején életbelépnek az uj egvházi törvények. Ettől az időponttól kezdve meg
tiltották a katholikus istentiszteleteket.« — Ezek
az általános alanvu mondatszerkesztések, ame
lyekkel a magyar sajtótudósitás körmönfonja a
mexikói helyzetet, felette érdemesek a megfigvelésre és a tanulságok levonására. Az olvasó
kíváncsisága felébred. Kik merészelik bezárni
az összes templomokat? Kik tiltották meg a
katholikus istentiszteleteket? Adott helvzetben
és beállításban a vakuló magvar. aki a sajtó
ból szerzi információit, csak Cal’csre a mexikói
elnökre gondol. Ez az a gonosz lélek, aki a
templomokat bezáratja és a katholikus isten
tiszteleteket megti’tia Mígnem az ember egv
angol lapban megtalálja a következő apróbetüs hirt: »Tekintettel arra. hogv a mexTkói kormánv előkészületeket tesz az 1Q17-iki antiklerikális törvénveknek augusz'us ePc'én való életbeléntetésé*e a római katholikus k’érus a pá
pával való tanácskozás után juhus 31-től ki
mondta az országra az interdiktumot. A szülők
sietnek gvermekeiket ezen dátum előtt megkereszte’t^tni.« — Ebből a hírből k-tűnik hogv a
magvar sajtó csunán arra szorítkozott, hogv
általános alanvu mondatokon beszélve nem
mondta m^g oVasóköWánségének az eg^sz igaz
ságot. A t^mn’ornokat Mexikóban a római kafho,;ku<; klérus záratta be és a katholikus isten
tiszteleteket a klérus tiltotta meg. Mert a pá
pával való tanácskozások néha azt ered méri vezik,
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hogy a klérus azon belátásra jut, 1hogy a szent
ségek megvonása jó politikai fegyver, amelylyel már Henrik császárt is Canossába lehetett
kényszeríteni. A szülők tehát azért siettek, ne
hogy a pap megvonja a keresztség szentségét
a gyermeküktől politikai érdekek szolgálatában.
Hogy a gyermek keresztség nélkül nem üdvözül, az bagatell ügy, amikor az Egyház vagyoná
ról van szó. Jézus ugyan másként tanított, de ez
sem lényeges.
*
Nincs azon semmi csodá1kozni való, ha egy
katonai püspök a keresztyén felekezetekről
szólva, lovakról, szamarakról és öszvérekről be
szél, mert hiszen először is a huszár a világ
első katonája s a huszár lova nélkül nem hu
szár; másodszor a magyar lóra termett nemzet,
még ha Zadravetznek hívják is; harmadszor
Krisztus Urunk is szamárháton vonult be Jeru
zsálembe. Azon sincsen csodálkozni való, ha a
kalocsai praepositus zenekari hasonlattal élve
— habár itt a bökkenő az, hogy a prépost nem
éneklő kanonok — primhegedün alul nem adja,
mert hiszen a prépost szó már magában véve
olyan egyént jelent, aki valaminek élére van ál
lítva. Éppen úgy nem csodálkozhatunk azon sem,
ha Magyarországon egy Mikes leveleket ir. És
pedig nem Rákóczinak Íródeákja, hanem szom
bathelyi római katholikus püspök lévén, nem
Törökországi Leveleket az ő Kedves Néniéhez,
hanem pásztori eve! eket híveihez. Nem Rodostó
ból, hanem Szombathelyről. És mint olyan em
ber, aki Transsilvániából könnyebben eljutott
Ultiamontániába, mint annak idején ama másik
Mikes Zágonból Rodostóba, lát egy halovány
csillagot, amely nem Zágon, nem Erdély, hanem
Róma felé mutat. A szombathelyi római katho
likus püspök pásztorlevelében a mexikói interdiktum ellenére is kimondja, hogy az egyház az
örök isteni igazságokat nem keveri össze poli
tikai vonatkozású motivumokkal és múló felfo
gásokkal. Ebből kifolvólag tehát nem enged
hető meg, hogy bármiféle nemzeti vonatkozású
ünnepélynél ugyanazon helyen legyen egymás
után vagy együttesen katholikus, vagv más vallásu istentisztelet, vagy hogv zászlók és ha
sonló jel vén vek megáldásánál a katholikus pap
pal együtt más vallásu lelkészek is közremüködienek. A vándor-áldás, hogy'bizonyos jelvénye
ket egyik hitvallású temolombó1 a másikba hor
dozzanak megáldásra egyáltalában nem egyez
tethető össze az egyháznak a szentelmén vek
ről való felfogásával.« A Pesti Hírlap tudósítása
szerint az egvházi főhatóságok véleménve sze
rint ez a pásztorié vél nem általános hatállyal, ha
nem csak a szombathelyi papságra érvényes
erővel, csuhán gróf Mikes János püspök felfo
gását tükrözi errő1 a kérdésről. Tudomásul szol
gál. Ebből a tükröződő felfogásbó1kitűnik az isi,
hogy az erdélyi gróf és szombathelvi püspök
a katolikusoknak csupán azt engedi meg, hogv
bizonyos jelvények alatt a kathöhkusokkal

együtt vérezzeneík és küzdjenek a püspöki lati
fundiumok megtartásáért is, de azt már nem,
hogy a katolikusokkal együtt ünnepeljenek.
A popokatepetli és citlaltepeíli ormokat túlszár
nyaló keresztény e tik a .

H Í R E K .
Kitüntetés. A kormányzó ur őfőméltósága
dr. Rásó Lajos, a pesti magyar egyházközség
buzgó prcsbyterének, egyetemes egyházunk agi
lis ügyészének a kormányfőtanácsosi címet ado
mányozta. Rásó dr. nemcsak egyházunkban fej
tett ki éli smerésrem éltó tevékenységet, hanem
mint Budapest Székesfőváros Törvényhatóságá
nak tagja, egyházunknak érdekeit hathatósan
képviseli és támogatja.
Egyházkerületi közgyűlés. A bányai egy
házkerület ez évi rendes közgyűlése október
7-én, Budapesten lesz.
Halálozás. Ginever Arturné G y ő r y Ilona,
a nagynevű Győry Vilmos budapesti lelkésznek
leánya, julius 27-én Londonban meghalt. Oros
házán született 1868-ban,. Kiváló műforditásaivai, s egyébb irodalmi működésével (a Pesti Di
vatlapot is szerkesztette) már jóhangzásu nevet
szerzett magának, amikor 1903-ban férjhez ment
Ginever Artur londoni tanárhoz. Angliában szó
val és tollal munkálta hazánk érdekeit. —
G y ő r y Lóránt volt földmivelésüigyi miniszter,
Győri Ilona testvére, amikor nővérének haláláról
értesült, eszméletlenül összeesett az utcáin; sú
lyos idegrohammal szállították a budai Jánosszanatóriumba, ahol julius 31-re virradó éjjel
meghalt. 1871-ben született Orosházán. Egyházi
életünkben is buzgó és tevékeny részt vett. Vi
lági elnöke volt a bányai egyházkerületi belmissziói egy eshetnek, a Luther—Szövetség ün
nepélyein is többször tartott előadásokat s az
egyházi sajtónak is munkása volt. A két halot
tat özv. Győry Vilmosné és nővérük, Kompolthayné Győry Margit tanárnő gyászolják. —
Özv. N a g y Lajosné szül. pusztafödémesi Csemez Lóra életének 76-ik évében Téten elhalt.
Scholtz Ödön esperes, a Misszióegyesület
elnöke tudomására hozta az egyesületi tanács
tagjainak, hogy az egyesület idei közgyűlésén
erőinek megfogyatkozása miatt elnöki tisztéről
véglegesen lemond. Scho’tz Ödön nagy érdeme
ket szerzett magának a külmisszió körül. Éve
ken át szerkesztette a Külmisszió cimü folyó
iratot. A Lipcsei Misszió közgyűlésein évrőlévre képviselte Misszióegyesületünket s a kül
földi, nevezetesen német egyházi vezető körök
ben szerzett összeköttetéseit értékesíteni tudta
egyetemes egyházunk javára. Őszinte sajnálattal
látnánk az egyesület éléről való eltávozását és
reméljük, hogy lemondási szándékát megváltoz
tatja.
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Az első tamul püspök halála. Mikor a há
ború idején az angolok a német misszionáriuso
kat Indiából kiűzték, az ottani tamul lutheránu
sok önálló egyházzá szervezkedtek. Az egyház
élére L). dr. h e urnán került, akit 1921-ben avat
tak püspökké Trankcbarban. Mint püspök, me
leg szeretettel és józan szilárdsággal vezette egy
házát. A Lipcsei Misszió müvének fenntartása
körül nagy érdemeket szerzett magának. Ere
detileg a Szántál Missziónál működött tizévig;
azután éveken keresztül hazájában, Svédország
ban lelkészkedett, majd 1903-ban újból Indiába
ment ki, most már a tamul-földre. Julius 26-án
sürgöiíy jelentette a Lipcsei Misszióháznak,
hogy a püspök szivszélhüdésben hirtelen elha
lálozott.
Adományok a győri ev. diakonisszaképzöintézetre: A győri ev. egyházmegyei gyámint5zet 1,600.000 K, Németh Károly esperes 100.000
K. — A bobai ev. egyházközségi gyámintézet
150.000 K. — Hálás köszönet!
Az egyetemes nyugdijintézeti szabály
rendelettervezet Schöll Lajos esperes és Wag
ner Ádám egyhm. számvevő javaslatával együtt
megfelelő számú megrendelések esetén példá
nyonként 15,000 K-ért szept. 1-ig kinyom alánra
és szétküldésre kerül. Akik megrendelni kíván
ják, aug. 20-ig jelentsék a Tolna - Baranya—So
mogyi ev. egyházmegye fóesperesi hivatalánál:
Hidas, Baranyamegye.
Gyámintézeti közgyűlés. A budapesti egy
házmegye Gyám intézete múlt hó 25-én tartotta
évi közgyűlését. Broschko Gusztáv Adolf espe
res egyházi elnök imádsága után Győry Lóránd n^ug. min., világi elnök Pál apostolnak
szózatából »egymás terhét hordozzátok« kiin
dulva lelkes szavakban vázolva a Gyámintézet
nek a múltban kifejtett áldásos munkáját és a
sziveket további munkásságra serkentve, üdvö
zölte a megjelenteket és megnyitotta a gyű
lést. Broschko esperes kegyeletes szavakban
megemlékezett arról, hogy f. é. julius végén
lesz 50 éve annak, hogy dr. Székács József a
bányai egyházkerület nagynevű püspöke, a ma
gyarhoni gyámintézet megalapítója elköltözött
az élők sorából. A közgyűlés kegyeletes felállás
sal és jegyzőkönyvbe iktatással megújítja dr.
Székács püspök áldott emlékezetét. Bendl Hen
rik pénztáros előterjesztette a számadásokat,
amely szerint a bevétel 6,308.480 kor., a ki
adás 5,282.536 kor. volt. A közgyűlés a szám
adásokat jóváhagyta és a rendelkezésre maradt
1,025.944 koronát a váci egyháznak iskolaépitési célokra megszavazta. A közgyűlés örömmel
vette tudomásul, hopfy a bpesti evang. 'főgim
názium ifjúsági gyámintézete Berecki Sándor
vallástanár elnök vezetése alatt a lefolyt iskola
évben is áldásos működést fejtett ki. Kérvények
tárgyalásával a közgyűlés véget ért.

255

Felvétel, illetve beiratkozás a m. kir.
Erzsébet Tudományegyetemre. A pécsi m. kir.
Erzsébet tudományegyetemen és igy annak Sop
ronban működő evangélikus hittudományi karán
is a beiratások f. évi szeptember 1—13. közt
ejtetnek meg. Azok, akik még nem voltak neve
zett egyetem hallgatói, csak külön engedély alap
ján iratkozhatnak be. Ez iránti folyamodványok
1920. augusztus 1—31. közt nyújtandók, illetve
küldendők be az illető kar dékáni hivatalához.
(A hittudományi karnak szólók Sopronba.)
Ehhez a kérvényhez mellékelendők: 1. Szüle
tési anyakönyvi kivonat; 2. Érettségi bizonyít
vány; 3. az illető középiskola igazgatójának bi/o
nvitványa folyamodó magatartásáról és a fő
iskolai tanulmányra való alkalmasságáról; 4. er
kölcsi bizonyítvány; 5. közhatósági bizonyítvány
a szülők foglalkozásától, \ag\oni állásáról. Á
hittudományi kar ezenkívül rövid önéletrajzot
és a lelkészi pályára való testi alkalmatosságot
igazoló orvosi bizonyítványt is kíván. A felvé
teli engedélyi nyert folyamodók t. évi szeptem
ber 16—22 közt tartoznak beiratásuk céljából
a kari dékánnál jelentkezni. Az utólagos beirat
kozás határideje, elháríthatatlan akadály esetén,
dékáni engedéllyel október 6, rectori en g ed él
lyel október 14. A tandíj a múlt félévben egyéb
illetékeken kívül 1,275.000 K volt. Vagyonta
lan köztisztviselők gyermekei a felét fizetik.
Tandíjmentességéit, illetve kedvezményért szegénysorsu, jómagaviscletü és erkölcsű hallga
tók szeptember 13-ig (bezárólag) folyamodhat
nak, mely kérvényhez csatolandók a) szegény
ségi bizonyítvány, b) az előadások szorgalmas
látogatását és a tanulmányi, legalább jó elő
menetelt igazoló hiteles bizonyítvány, c) eset
leges ösztöndíjak ró!, jutalmakról vagy segélyek
ről szóló végzések. Állami tisztviselők gyerme
kei szegénységi bizonyítvány helyett vagyonta
lansági bizonyítványt mutathatnak be. Az egye
temre való felvételéit, tandíjmentességért, köz
tisztviselő tandíjkedvezményért, valamint men
zakedvezményért és intemátusi felvételért (a két
utóbbi csak az egyetem székhelyén működő ka
rokra vonatkozólag) előterjesztendő összes ké
relmeket egy kellően felszerelt kérvénybe lehet
foglalni, melyhez egy felzetlap is csatolandó.
Világkonferencia Helsingforsban. Aug.
1 és 6. között a Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tek Világszövetsége Finnország fővárosában,
Helsingforsban hatalmas konferenciát rendez. 55
nemzet küld 1500 delegátust, Magyarországot
18 résztvevő képviseli. Nálunk 43 esztendeje
dolgozik a Keresztyén Ifjúsági Egyesület. Mint
köztudomású, a magyar cserkészet ennek ke
belében született meg. A háború alatt pedig ki
tűnő szolgálatot tettek az Egyesület katonaott
honai, amelyek Pozsonytól-Brassóig az egész
ország területét behálózták. A helsingforsi vi
lágkonferencián egyrészt fiatalemberek egyéni
problémáival, kisértéseivel és vallásával foglal
koznak, másrészt pedig faji és nemzetközi pro
blémákat tárgyalnak meg annak a keresztyén-
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ségnek a megvilágításában, mely csak jelszó
és cimtábla lett, de valóban nem ment át a gya
korlati élet vérkeringésébe.
Keresztyén ifjúsági konferencia Kisúj
szálláson. A magyar Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek augusztus 19 és 22 között Kisújszálláson
nagyszabású országos konferenciát rendeznek.
A magas szinvonalu programúiból kiemeljük a
következő érdekes előadásokat!: »Az aranyborjú«,
»A gépemberek világa«, »A kínai inaget«. Min
den délután értékes szórakoztató programm, es
ténként tábortűz. A konferencia előadói között
ott találjuk dr. Baltazár Dezső püspököt is. A
jelentkezés és ellátás a konferencia egész tar
tamára csak 60.000 korona. A konferencián
részt ve bet felekezeti különbség nélkül minden
fiatalember, aki tizenhatodik évét betöltötte. Je
lentkezni lehet: Budapest VIII., Fhg Sándor-u.
28 alatt. Kérjen levelezőlapon részletes programmot.
Az amerikai Egyesült Államokban jelen
leg 10.000 lutheránus lelkész működik, van 31
lutheránus szeminárium, 60 lutheránus gimná
zium, 90 lutheránus középiskola. Számuk szerint
a lutheránusok harmadik helyen állnak. A Na
tional Lutheran Council az európai hittestvérek
segélyezésére készpénzben 2,162.000 dollárt
gyűjtött, mely összegből 870.000 dollárt kapott
Németországa nem számítva a ruhaneműt és
élelmiszereket, amelyek szintén óriási értéket
képviselnek. Ugyan mennyit kaptunk mi, ma
gyarországi lutheránusok? Ez még mindig titok.
Dánia. Az idei esztendő nevezetes jubi
leumi éve a dániai 3^,200.000 lelket számláló
lutheránus egyháznak. A keresztyénség 826-ban
került Dániába; s az első evangélikus prédiká
ciót 1526-ban tartották dán nyelven.
Adományok az Ev. Lapjára. Hálás köszö
nettel közöljük a legutóbbi kimutatásunk óta
lapunkra befolyt adományokat ezer koronákban:
Petyus István Tföldvár 10, Hudák György Bp.
5, Eltscher Károly Rudabánya 40, Werner Gyula
Kisvárda 4, Mód Aladár Nagysimonyi 5. Leley
Jánosné Alberti 5, Stumpf Gizella Bp. 20. Hor
váth Anna Nyíregyháza 20, Vagnér Vilmos! Kecs
kemét 20, Mohry Imre Bp. 20, Tiringer Róza
Bp. 5, özv. Bihar Józsefné Fonyód 20. dr. Bors
Pál Bp. 10, Lelbach Keresztély Nagyatád 20,
Pusztay József Orosháza 10, Ev. leányegyesü
let Bcsaba 160, özv. Hanna Károlyné Bp. 20,
Valterdorfer Karolin Bp, 10, Konríát Frigyes
Levél 40, Mód Lénárd Nagysimonyi 10, John
son Gisle Bp. 5, Nagy József Debrecen 20,
Grőb János Makó 80, Vasa Karola Bp. 20.
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örökbefogadás. Ki volna hajlandó egy öt
éves, barna, egészséges, erős, evang. fiúgyer
meket örökbefogadni? A gyermek apja kény
szerült feleségétől elválni, a törvény a fiút az
apának ítélte, aki anya nélkül nem képes nevelni.
Az örökbeadó apa címe megtudható a szerkesz
tőségnél.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Kovács Andor orosházi evang. esperes
B a l z s a m cimü, felnőttek részére irt imakönyve
kapható aranyozott szélű, lila vászonkötésben,
aranyozott kehellyel ellátva 100.000 K, egyszerű
vászonkötésben 50.000 K-ért. Ez árban a forg.
adó, csomagolás és a postai szállítás is bennfoglaltatik. Bizományba is kapható. Megrendel
hető a szerzőnél, vagy D e m a r t s i k F e r e n c
orosházi nyomdatulajdonosnál. — Ugyancsak
kapható a szerzőnél »L e 11 k i t a v a s z« cimü if
jak és leányok részére irt imakönyve.
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A meszleni (Vas-m.) ág. h. ev. el, nép
iskola lemondás következtében megüresedett
k á n t o r t a n i t ó i á l l á s á r a , amelynek java
dalma kétszobás lakásból, a törvényes melléképületekkel, 29 értékegység helyi járandóságból
és államsegélyből áll, pályázat hirdettetik. Pá
lyázhatnak ág. h. ev. vallásu okleveles kiántortanitók. A kommunizmus alatt tanúsított maga
tartás szabályszerűen igazolandó. A pályázati
kérvények 1926 aug. hó 25-ig a meszleni ág.
h. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők.

Az orosházi ág. hitv. ev. egyházközség
Két, esetleg három kántortanitói állásra pályá

zatot hirdet. Fizetése : lakás, vagy törvényes lak
bér, temetési stóla, 23 m. búza, a mindenkori
Kezdő tanítói fizetés 50o/0-a és a megfelelő
államsegély. Kötelessége az egyház által kije
lölt osztály vezetése és a soros kántori teen
dők végzése. A pályázati kérvényhez csatolan
dók: tanítói és kántori oklevél, keresztlevél, or
vosi bizonyítvány, illetőségi és honossági bizo
ny itvány, a kommün és oláh megszállás alatti
magatartásáról szóló bizonyitvány és működési
bizonyitvány. A jelöltek orgonálásból és ének
lésből próbát tenni tartoznak. A megválasztott
tanitó a helyi szabályrendelet értelmében ma
gasabb javadalmazásra előléphet. Az állás a vá
lasztás jogerőre emelkedése utáni azonnal el
foglalandó. A kellően felszerelt kérvények aug.
hó 20-ig Kálmán: Rezső ig. lelkész címére kül
dendők. — Orosháza, 1926. július, hó 30. Ká l 
m á n Rezső s. k. ig. lelkész, K u n o s István
s. k. felügyelő.
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Nyugdíj intézetünk.
(Paallk János lyiretvházi lelkész, egyházkerület! Iljegyző reterédaja
I tiszikeruletl közgyűlésén 1926. lilies 28.)

I.
Az a nagy szerencsétlenség, amely ha
zánkra szakadt, egyetemes papi nyugdíjintéze
tünket is elsorvasztotta Mivelhogy értékeit letörpitette, fizető tagjainak számát leapasztotta
s ezzel szemben aránytalan hányadát hagyta rá
a nvugdija soknak és kegydija soknak Ennek kö
vetkeztében nyugdíjintézetünk c?ak morzsákat
nyújthatott, amelyeket csak újabban nagyobb
fokú állami segéllyel sikerült némileg felfokoz
nunk, de még mindig nem annyira, hogy az
egyházi nyugdíjügyet elrendezettnek tekinthet
tük volna, annál kevésbé, mivel a kapott ál
lamsegély törvényhozásilag biztosítva nincs s
igy esélyeknek van kitéve.
Ilyen körülmények közátt többen sokat gon
dolkoztunk azon, miként lehetne ezen a hely
zeten segíteni s a nyugdíjintézetet életképessé
tenni. Sok mindenféle terv' és jószándék merült
fel tanácskozásaink folyamán, amelyek a/onban
a helyzet teljes szanálására, vagy elégtelenexnek, vagy kivi he tétleneknek bizonyultak Be kel
let látnunk, hogy a régi nyugdíj intézet toldozásávabfoldozásával nem sokat érünk el s azért
jobb lesz uj útra térni s uj matematikai kalku
lus, uj áldozatok árán uj nyugdíj intézetet alkotni.
Ennek a gondolatnak felvetője s a részlete
sebb kifejtöje kerületünk jeles világi főjegyzője:
dr. Mikler Károly testvérünk volt, aki igazán
papfiuhoz, s egyházi múltjához méltó együtt
érzéssel vett részt minden töprengéseinkben s
a sok szétágazó gondolatnak olyan irányt adott,
amelyen haladva a régen vajúdó kérdést Isten
segítségével talán sikerül tető alá hoznunk.
Ennek a tervnek az alapvonalai vannak le
fektetve abban az alapszabály-tervezetben, amely
előttünk fekszik s amely hozzászólás végett az
összes kerületekhez beterjeszletett s amelyet
egyházkerületünk elnöksége nekem osztott ki
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Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési á r: Egész évre 80. télévre 40
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

elreferálás végett, amely munkát én annál is
inkább szívesen vállaltam, mert hiszen az ügy
nek minden fázisát ismerem, s mint lelkész
egyesületi elnök hosszú idő óta e kérdést ál
landóan napirenden tartottam, mive! megoldá
sát szerettem volna elősegíteni.
Uj nvugdijintézetet kell tehát alapítanunk!
Ennek az uj nyugdíjintézetnek köteles tagja
lenne minden magyarhoni ev. lelkész, minden
kerül, és egyet, papijellegü tisztviselő, minden
hitoktató lelkész, akinek másfelől várni való
nyugdija nincs, s minden olyan kántor, aki az
országos tanítói nyugdíjintézetnek nem tagja.
Ennek a nyugdíjintézetnek fenntartói: az
egyházegyetem, a kerületek, az egyházközségek
s a nyugdíj igényes tagok. A segéd lelkészek csak
annyiban, amennviben bejelentkeznek s a ter
heket vállalják.
A tervezett nyugdíjintézet teljesen uj s füg
getlen a régitől, kettőjük között a xapcsolat
csak annyiban léteznék, amennyiben a régi
nyugdíjintézetnek még szo’gálatban levő tagjai
szolgálati éveiket átviszik az újba is s a kal
kulációnál ezek figyelembe vétetnek. ,
Az uj nyugdíjintézet már pengőéi tikkel ope
rál. A teljes nyugdijképesség itt is 40 szolgálati
évhez fűződik. Alapszabálytervezete alapvonásai
ban s beosztásában azonos a régivel, csak ter
mészetesen át van dolgozva az uj helyzetnek
megfelelően. Rövidebb és simább. Talán inéltóztatnak elengedni teljesmérvü ismertetését. A
főbb s esetleg megfontolás tárgyává tehető pon
tokat előadásom folyamán amúgy is kiemelem.
Egy tételre nagyon szomorúan nézek ez uj
nyugdíjintézet kalkulusában; arra, amelyik a / el
érhető legmagasabb nyugdijösszeget, 40 évi szol
gálat után, 2700 pengőben állapítja meg a lak
bérrel együtt. Ma ugyan még nem tudom, mit
jelent, vagy mit fog jelenteni ez az összeg vá
sárlási erő texintetében, vagy mit fog jelenteni
az az 1500 pengő, melyet az uj nyugdíjintézet
legkisebb nyugdíjnak tervez: úgy sejtem, hogy
úgy a 225, valamint a 125 pengős havi nyugdíj
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csak nyomorusíájgat fog jelenteni. Nyomorúságot
azért, mert hiszen közöttünk kevesen gyűjthet
nek vagyont, s a legkevésbé talán azok akik
az élet legsodróbb forgatagában élnek.
Ne vegye rósz néven senkt ha én ezen el
szomorodom s benne nagyfokú méltánytalansá
got látok. Micsoda elhagyatottság az, hogy az
ev. lelkészi kar, ha megrokkan, vagy megöreg
szik, csak ennyire viheti, nem szólván a papi
özvegyekről, akik a férj nyugdijának csak a fe
lére tarthatnak igényt.
Hol van már ettől a hazai tanítóság, ame
lyik 40 évi szolgálat után ma már 4,550.000 K
havi nyugdijat is elérhet! Az ev. papság pedig
ezen intézkedéssel legfeljebb csak az iskolaszol
gákkal kerül egy sorba.
A lelkészi nyegdijnak ez a bántó kicsi volta
onnan ered, hogy az uj alakulat a régi nyug
díjigényt felére tervezi leszállítani és pedig azért,
mert a száz o/0_oS igényjogosultság megállapitásávaí járó terhet nem birnók meg.
. Az uj nyugdíj intézet alapításával ugyanis
— a matematikai kalkulus szerint — igen jelen
tékeny teher hárul úgy a tagokra, mint a fenn
tartó testületekre. Két példával szeretném ezt
megyiiágitani. Én nekem, vagy a hozzám ha
sonlókorú és fizetésű lelkészeknek, a tervezett
legmagasabb nyugdíj: a 2700 pengő' biztosítá
sára még 2233 pengőt, vagyis közel 28 000.000
koronát, egyházamnak pedig állásom után 3840
pengőt, vagyis 48.000,000 koronát kelt alapítási
tőke gyanánt az uj nyugdijintézet kasszájába be
fizetnünk. Kisebb nyugdíjigény mellett ezek az
összegek természetesen kisebbek. Ezek az öszszegck több évi részletben is fizethetők. Minél
fiatalabb a tag1, annál kevesebbet kell évenként
fizetnie, mivel az alapítási járulék letöriesztését
sok évre oszthatja be. A gyülekezetek azonban az
1500 pengős nyugdijigény mellett is minden
ilyen állás után 2133 pengő alapítási járulékot
fizetnek, amely összeget akár 25 évre oszthatják
be, mely utóbbi esetben részükről évenként csak
136 pengő lenne esedékes.
Ezenkívül úgy a tag, mint az egyház részé
ről évenként a nyugdíjigényt képező összegnek
4 o/o-a lenne fizetendő fenntartási járulék gya
nánt; vagyis nálam évi 108 pengő, egy 1500-as
nyugdíj igényesnél évi 60 pengő.
Az uj alakulat különösen a korosabb lelké
szeket érinti hátrányosan, azokat, akiknek 30—
35 éven felüli szolgálatuk van. Ezek tulajdonké
pen duplán fizetnek, mert hiszen ők eddigi szol
gálati idejük alatt már lefizettek vagy 30—35
millió papirkoronának megfelelő tőkét, s most
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újra kell fizetniök és pedig sokkal nehezebb
feltételiek mellett, mint a fiatalabb papi nemze
déknek, mert nekik néhány év alatt kell letör1észté ni ök egy nagy összeget, nem lévén már
idejük a sok évre szóló elosztásra. így — hogy
megint magammal példálózzam — nekem, ki
37 éve viselem a Lutheir-kabátot, 28 milliót kel
lene rövidesein letudnom, hogy 40 évi szolgála
tom után csekély nyugdijamhoz jussak. S ha
sonló sorsban többen vagyunk.
Bellátni való, hogy ez méltánytalanság, ame
lyen segíteni, vagy legalább enyhíteni kell. Az
enyhítés módozataira majd később próbálok rá
mutatni.
Akárhogy nézem is azonban a dolgot, az
uj helyzetet rózsásnak nem találom, meit hiszen
a felényire devalvált nyugdijigény mellett csak
tovább plántálódiik a régi nyomorúság s a lel
készek nagy átlaga tovább lesz kénytelen ci
pelni az igát, amíg csak ki nem dől. Tragikum
ez, akármilyen ideálisan fogjuk is fel a papi
állást!
Sajnálható, hogy az adott viszonyok között
a nyugdíj intézeti bizottság kedvezőbb javaslattételre nem juthatott, de nem juthatott, mert a
teherviselő képességgel is számolnia kell. Tehát
a helyzetbe bele kel] nyugodnunk s felvenni az
igát és termiünk és áldoznunk és tovább építe
nünk, hogy a papság jövője körül borongó sö
tétség még sötétebbé ne váljék s meg kel! kez
denünk a munkát, hogy legalább az utódaink
kerüljenek jobb helyzetbe.
Az előttünk fekvő szabályrendelettel kapcso
latosan azonban több dolgot tartanék végrehajtandónak, amelyekről maga a szabályrendelet
nem beszél, mert hiszen az az ő gondolatkörén
kívül esik, hqg'y a terv megvalósulhasson!, meg
valósulása sokakat le ne sújtson, sőt a helyzet
hovatovább kedvezőbbé fejlődhessék.
Elsősorban is azt kell megtennünk, hogy
könnyitsiünk ott, ahol lehet.
Említettem már, hogy a korosabb, több év
tizedes szolgálattal biró lelkészek az uj alakulat
által különösen megterheltetnek. Kívánatos volna
azért felkérni az Egyházegyetemet, hogy az ál
lamtól kapott segélyének pontos 1/3-át, — amint
azt a szabályrendelet előírja, — csonkitatlanul
beszolgáltassa a nyugdíjintézet pénztárába,
(mert az eddig nem mindig történt), s hozzon
egy olyan határozatot, amelynek értelmében ez
az összeg a korosabb lelkészeik alapítási járu
lékának részaiányos csökkentésére fordittatik
mindaddig, amíg annak szüksége fennforog.
Ugyancsak hozzon az Egyházegyeíem olyan
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határozatot is, amelynek értelmében kimondatik,
hogy az adócsökkentési á lámsegély kiosztásánál
az olyan gyülekezetek lesznek elsősorban figye
lembe veendők, amelyek nyugdijintézeti járulé
kaikat maguktól csak nehezen tudnák lefizetni.
Ilyetén intézkedés által leenyhithetnők a/t
az ellenszenvet, melyet az uj teher esetleg itt-ott
kiválthatna s könnyitenénk azokon a terheken,
amelyek egyesekre önhibájukon kívül szakadnak.
Folytatjuk.

Hogy áll a Tbeol. Otthon építkezésének
az ügye?
Lapunk hasábjain kétszer is tettek már bizo
nyos célzást e sorok Írójára, illetve a Tbeol.
Otthon építkezési mozgalmára. Egyszer valaki
fel is vetette a kérdést, hogy mi az oka a mi
kezdeményezésünk sikertelenségének s felhívott
enegm arra: nyilatkozzam, hogy miért is nem
épül még a T h e o l ó g u s o k O t t h o n a ? Én
szerettem volna annakidején azonnal úgy vála
szolni az érdeklődőnek, hogy csalódik, ha azt
gondolja, hogy a Theol. Otthon építéséből
semmi sem lesz, mert hiszen szeptemberben
megkezdődik az építkezés. Szerettem volna! S
volt is olyan napja életemnek, amikor ezt már
le mertem volna imi, vagy le akartam imi. De
nem tettem; nem irtani meg a felvetett kér
désre ezt a választ. Valami visszatartott! Nem
mintha csak egy pi lanatig is kételkedném abban,
hogy evang. egyházunk híveinek az áldozatkész
sége végre is föl fogja építeni ezt az Otthont,
hanem azért, mert az 1926-ik év szeptembere
az alapkő letételének öröm napját még nem igen
hozza e! számunkra! Hogy miért? Erre bizony
nem könnvü felelni. Talán, ha ez megtörténhe
tett volna, egy kicsit túl sok is lett volna az
örömből. Talán túlságosan könnyű is lett volna
ez a siker! Talán a siker elbizakodottá tett
volna bennünket! Hiszen alig egy éve még an
nak, hogy elhangzott a segélykiáltás: » Ép í t 
s ü n k O t t h o n t t h e o l o g u s a i n k n a k ! « —,
s egy év leforgása elég lett volna az ehhez szük
séges összeg előteremtésére, a szép terv meg
valósulására ?
Be kell ismernünk, hogy ez az idő nem volt
elég. Be kell azonban ismernünk azt is, hogy
csak aratni akartunk, holott nem vetettünk,
vagy talán nem is törtük még föl az ugart! Be
kell ismernünk azért, hogy — mélyebbre kell
vetnünk a hálót, ha azt akarjuk, hogy az Ott
hon felépüljön... A mai számtól kezdve rész
letekben leközöljük azoknak a gyülekezeteknek
és magánosoknak a nevét, ahonnan vagy ado
mány, vagy elkötelező biztató ígéretet kaptunk.
Azt hiszem beszédes lesz a névsor! Tudom,
hogy ez a névsor még nem tekinthető lezárt
nak. Tudom, hogy lesznek még olyanok, akik
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segítségünkre jönnek. De ahhoz, hogy az épít
kezést megkezdi lessük, még nagyon sok segít
ségre, sok evang. gyülekezet és tehetős egy
háztag áldozatos segítségére van szükségünk.
Nagyon sók kell még l e l k i és a n y a g i tekin
tetben egyaránt!
Elsőnek a l e l k i t é n y e z ő t említettem.
E n n e k kel! az első helyen állani kivált az egy
házi életben. S itt nem habozok kimondani azt,
hogy a Theol. Otthonra vonatkozólag át kell
alakulnia, illetve ki kell még alakulnia egyházunk
közvéleményének! Ha az ország evangélikus köz
véleménye egységesen követelte volna elejétől
fogva a Theol. Otthont s egységesen áldozott
volna reá, akkor már bizonyára épülne is az.
De nem követelte, mert evang. gyülekezeteink
nem érzik, hogy a Theol. Otthon valahogy
összefügg az ö életükkel. Sőt — ne vegye ezt
tőlem senki rossz néven, ha kimondom — nem
érzik lelkésztestvéreink se a maguk összessé
gükben. Egyszerű internátus-ügvnek s ami ez
zel sokszor egyet jelent: gazdasági kérdésnek
tartják az egészet. Pedig ez nem az! Pedig e g y 
h á zu n k nehéz lelki problémája ez! Talán merész
nek tűnik fel ez az álütás, de gondolkozzunk el
rajta s belátjuk, hogy igy van. Nem kisebb
dologról van itt szó, mint arról, hogy áz evang.
közvélemény számára közönyös-e a lelkészne
velés problémája, vagy melegen érdeklődik
iránta s tud áklozni is érte. Valamikor, régen,
gyülekezeteink, evang. városaink. egvTwf/védő
patTónusaink törődtek vele s áldoztak is érte.
Nem cgvről tudjuk, hogv saját költségükön ne
veltettek tfuo’ogusókat külföldi egyetemeken,
majd hazai főikoláinkon. De tudjuk azt is, hogy
érdeklődtek is az ilvcnek theologusaik nevelte
tése, előmenetele sót későbbi életsorsa iránt is.
A lelkész-kérdés ott állott az érdeklődés homlok
terében, mert tudták hogy ha nincs próféta
[lelkű lelkész — nincs evang. gyülekezet. Ma
már ez nincs igy. Ma a Ielkésznevelés ügye
távol esik a gyülekezetektől, a hívektől: sze
gényektől s gazdagoktól egyaránt. Az egyes
bizottságok, vagy legfeljebb gyűlések tárgysoro
zatán szerepel ez a kérdés, a gyülekezetek éle
tében legfeljebb — lelkészválasztáskor. Hogy ez
nincs jól, arról — azt hiszem — nem kell be
szélnem. Ha igaz az, hogy abban az egyházban
van lüktető élet, amelyben élénk a misszió
iránti érdeklődés, fokozott mértékben igaznak
keli lennie annak is, hogy ahol a lelkészkérdés
iránt állandóan érdeklődnek, élénk lehet az egy
házi élet, az egyház lelki élete általában is. S én
teljes tisztelettel meg is teszem azt a, már
másutt is emlitett indítványomat, ezen a helyen
is: járuljunk hozzá egyházunk lelki élete kiépíté
séhez az által is, hogv jelöljön ki egyetemes egy
házunk úgynevezett theo'ogus-napot, vagy lel
késznapot, melyen ezzel a kérdéssel valamilyen
vonatkozásban minden egyházközségben foglal
koznánk. Szükség van erre egy és több okból
s meg vagyok győződve, hogy hatása hamaro
san érezhető is lenne sok mindenfelé.
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S ha most egyházegyetemüniknek azt a,
nem egészen széles rétegét veszem, amely még
törődik a lelkészmevelőssel, az vagy egyáltalán
nem tartja szükségesnek az Otthont, vagy —
mondjuk meg ezt is nyíltan — nem tartják annak
megépítését szükségesnek, vagy megengedhető
nek Sopronban. Igen kevesen vannak olyanok,
akik azt vallják, hogy Otthon föltétlenül kell
s mivel egyetemes egyházunk a facultást Sop
roniban helyeztette el, igy hát az Otthont Sop
ronban egyetemes egyházi érdekből mielőbb föl
kell építeni. A többit pedig bízzuk a jó Is
tenre!
Azoknak, akik azt vallják ma is, hogy nem
kell theologus együttlakás, mert hiszen ők ma
guk se laktak internátusbán, — azt üzenem, hogy
Otthon ma mégis kell, mert ma a viszonyok
is mások, mint régebben. Természetes az Ott
honinak nemcsak az a hivatása, hogy lakást
nyújtson a theologusoknak — mert ha csak ez,
és semmi más, akkor igazán kár felépíteni; de
ha az az Otthon igazi családi otthon, egyhá
zunk szeretetintézménye, mely testvéri közösség
ben neveli, közös munkára szoktatja az ifjúságot,
segítséget nyújt neki a tanulmányi idő gondodosabb kihasználására is, stb., — akkor semmi
féle áldozat nem lehet drága ennek a kiépitésére. Mi olyanformán képzeljük el a dolgot,
hogy azt a szerepet tölthetné be a Theol.
Otthon a theol. facultas mellett, mint az Eötvös-Koflégium a tanárképzési tekintetében a
budapesti philos. facultas mellett. De ne mondja
azért senki, hogy ilyen theol. Otthonra nincs
szükség. Egyházunk létérdeke kívánja meg azt.
Bárcsak megvolna, bárcsak működhetne már a
jövő tanévtől kezdve! Kérdezzük meg, szavaz
tassuk meg csak thepilógusainkat: mit szólnak
ők maguk ehhez?... Érzik-e ők ennek a szük
ségét s vágynak-e utána?
De tegyük fel, hogy a mondottak után
mindenki az Otthon mellett foglalva állást s fel
is akarná azt építeni Sopronban, a legtöbben
azt mondják: szép lenne, jó is lenne, de nem
lehet, mert nincsen hozzá pénz! Szegén vek let
tünk s oly nagv összeget nem tudunk előterem
teni! Föntebb láttuk, hogy hiányoznak a lelki
föltételek a Theol. Otthon építésében s most
ismételten azt látjuk, hogy ha a lelki föltéte
lek meglesznek, meglesz az anyagi készség is.
Vannak gvülekezetink nagv számban, mélyek
50—80—120—/00—400 millió koronát is tudnak
áldozni harangokra! Hát kérem, ugyanezek a
gyülekezetek nem á’dodiatnának-e egv-két öttizmiTó koronát azoknak aj neveltetésére1 akik
maid a harangok hívására összeseregtett hívek
nek fogják hirdetni az élő Isten üzenetét!?...
Igaz, nagy összeg, mondjuk egv mi Tárd korona,
de ha meggondoljuk, hogy annak a kétszáz
ötven gyülekezetnek a puszta Ígérete is ele
gendő ahhoz, hopy ezt az összeget bárhol is
fölvehessük — akkor is olyan fantasztikus-e ez
a terve? A kérdés tehát csak azon múlik, hogy
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igy állitjuk-e a Theol. Otthon ügyét a gyü
lekezetek közgyűlése s a tehetős hívek lelkiismerete elé. Nagy örömömre szolgált, hogy mi
kor a közelmúltban erről a kérdésről egy na
gyon is »gyakorlati« gondolkozásu lelkésztestvéremtnel beszéltem, azt mondotta nekem: »hisz
ez ilyenformán bármikor, rögtön megvalósítható,
csak akarni k e ll! .. .
Ezt vallom én is, azért írtam le itt e soro
kat is. Egyházkerületeink, esperességeink meg
kapták segélytkérő folyamodványainkat; a
gyámintézetéknek külön nem küldöttünk, mert
hisszük — ha lehet, adnak kérés nélkül is! Az
egyes egyházközségeket azonban, meyeknek
küldöttünk már kérő iveket, külön is kérjük:
ajánljanak meg, mondjuk, öt évre szólóan oly
összeget, amilyet az ügyhöz méltóan jónak lát
nak. A nagyobbak talán ajánljanak meg egy-egty
szobát, a kicsinyek egy-egy ajtót, ablakot. De
kérve-kérem: tegye egy rövid időre minden gyü
lekezet a maga egyéni gon diját egy kissé hát
rább, várjon egy kissé, majd sorra kerül az is.
Ma ez van soron. Ma ezt a kérdést oldjuk
meg!
Holnap talán már lekéstünk vele.
De igy legyen !
Dr. Deák János.

A Biblia Magyarországon.
A Brit és Külföldi Bibia-Társulat magyaror
szági működéséről a következőket jelenti:
Az utóbbi években Magyarországon a for
galom örvendetes emelkedést mutat. ,Nagy há
lával említjük meg, hogy a református Konvent
elhatározta, hogy magyarországi munkánk tá
mogatására évenként Biblia-vasárnapot tart. Le
hetővé vált az is, hogy az Embervédelmi Ki
állításon Társaságunk egy külön tkiállítással sze
repeljen, amely képet tár Társaságunk munkájá
ról az egész világon s reméljük, hogy ez a
'kiállítás is hozzájárul a Biblia Magyarországon
való terjesztésének előmozdításához.
Ezen örvendetes jelenségek ellenére sem
szabad figyelmen kívül hagyni azt a körülményt,
hogy Magyarországon az eladott Bibliák száma
még mindig sokkal alatta marad a háború előtti
éveikben elért eredményeknek; és néhány jegy
zet Társaságunk magyarországi történetéből
szolgáljon bizonyítékául annak, hogy milyen fon
tos és sürgősen szükséges munkánk kiterjesz
tése és a forgalomnak növelése.
Társaságunk Magyarországon 1811-ben
kezdte meg működését, azzal, hogy egy magyar
Biblia-intézet »céljaira 500 font sterling alapot lé
tesített. Sajnos, a pápa közbelépésére ezt az
intézetet néhány évre rá meg kellett szüntetni.
Az 1837—1848 években Wimmér lelkész Vezetése
alatt (Wimmer Ágost felsőlövői lelkész Szerk.)
337.960 Biblia és Uj-testamentom kelt el Ma
gyarországon. Ezen kiadások nagy részét Kő-
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szegen nyomták. A munkát az 1848 iki politikai
mozgalmak egy időre megakasz attak. 1864 ben
Millard ur Pesten egy lerakatot létesített és
1869-ben a hatóságok a Társulatnak megad
ták az engedélyt kolpor‘ó:öl< alka’m «zárára.
1877-ben a magyar Új-testamentumnak és a
Zsoltárok könyvének átdolgozott k adása jelent
meg. Az 1885. évi országos kiállításon 40.000
evangéliomot ingyen osztottunk ki és több mint
2000 Biblia és Uj-testamentum került eladásra.
Szász Károly püspök felügve'ele alatt 1887-ben
megkezdődött a magyar ó-testa mentőm átdol
gozása. A budapesti mi leniumi k állításon 1896
ban Társulatunk külön kiál i ássál szerepelt és
különböző nyelveken 112.800 példány kelt el.
Millard, Duka, aki a szabadságharcban Görgey
hadsegéde volt és később a Brit és Külföldi
Biblia-Társulat választmányának tigja lett és
Szász Károly püspök Ferenc József császárnak
egv külön erre a célra bekötőit magyar nyelvű
Bibliát nyújtottak át a budai várban. A magyar
nyelvű átdolgozott Biblia 1908-ban jelent meg.
A Magyarországon terjesztet Bib’iák száma
1913-han 145.680 példány (magyar nyelven 74
ezer), 1914-ben 156.180 (magyar 95.0Ő0). Euró
pában a háború előtt magyar nyelvű kiadvá
nyainkból évente több mint 100.000 pé'dány kelt
eí. Ma 50.000 példánynál is kevesebb. *
Adja Isten, hogy a Biblia elterjedése Ma
gyarországon hamarosan elérje a régi színvo
nalat.
ö ■k
'• '

Codex Juris Canonici.
Ez a cime az 1922-ben megjelent törvény
könyvnek, *) melyet X. Pius pápa kezdeményezett
és XV. Benedek tető alá hozott. Az intemacionális pápai hata’omnak legjelentősebb ténye ez
és Loyola álmának megvalósulása. Ezentúl min
den nemzeti eltérés lehetetlen. 2414 paragrafus
ezerévre irányítja a pápa a’attvalóit az egész
világon. És Krisztus látja, hogy az ó helytar
tója különb törvényhozó Mózesnél — nehezebb
terhet rak a hívők nyakára, mint az Írástudók
és farizeusok annakidején. Az evangélium csak
ünnepélyes alkalmakkor használt jelszó, fő a
törvény, annak kérlelhetet’en paragrafusai és
rendelkezései! Nálunk ez a pápai törvénvkönyv
lépésről lépésre tért hódit. A cursus éveiben
nem vették észre, hogy a legfelsőbb római ha
talom, nem tekinti a protestáns lelkész előtt
kötött házasságot érvényesnek. Rom. kath. há
zasfélnek ez a törvény kötelességévé teszi a
más vallásu félnek áttéritését. A 1258. § meg
tiltja a hívőknek résztvenni a más vallásink
istentiszteletén s csak püspöki engedéllyel sza
bad bizonyos különleges esetben.
*) Codex Juris Canonici Pii X. pontificis maximi
i ispu digestus Benedicti Papae XV | uctoritate promul
gatus. Praefatione Emi. Petri Card, Caspaari. Friturgi
Brisgoviae B. Herder. MCMXXI1.
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Ezen törvénykönyv hatása érezhető az egész
világon. Csak nálunk Magyarországon vannak
oly naiv lelckek, különösen a protestánsok kö
zött, kik azt hiszik, hogy lehetséges a pápai
törvény alattvalóival a békés együtthaladás,
a katholicizmus más Magyarors/ágon és más pl.
Mexikóban. És az engedékeny protestantizmus
pusztul, hanyatlik s egyre erősebb, harciasabb,
tekintet nélkül előre törő az állami hatalom ál
tal is vakon favorizált •) erősebb testvér, aki
bennünket kizár az egy item es kereszténységből
és törvénykönyvében is acalholiku oknak tisztel.
Püspökeink igyekeznek jóban lenni a magas
katholikus klérussal, amelynek érsekét újabban
a zsidó sajtó is dicsőíti azon (ugyan nagyan
közönséges és fráziss/erü) kijelentéséért, hogy
»ember és ember között nem szabad különbséget
tenni.«
Újabban nagy feltűnést keltett a szombat
helyi katholikus püspök pásztoriévele, amely el
tiltja a katho’ikus plél ánookat hogy részje
gyének olyan hazafias ünnepélyeken, ahol a más
vallásu papok is istentiszteleti funkciót végez
nek. Szabályozza, hogv mikor lehet a nemzeti
hymnuszt énekelni, mikor lehet a nemzeti hi
szekegyet imádkozni, stb., stb,
Nem szólnánk erről a kérdésről; mert hisz.
tulajdonképen nem is tartozik reánk, hogy minő
törvénykönyvet csinál a pápás egvház és minő
pásztorleveícket adnak ki a római püspök urak.
De legújabban erről a kérdésről meginterjú
volt ref. theol. tanárok és 'helyettes« (?) ev.
püspök urak nyilatkoznak kertelve, udvarlaskodva, hazafiaskódva és a dolog igazi lényegét
kerülve.
Az illető urak nem tanulmányozták a ^Cor
pus Juris Canonini« pápai törvénykönyvet. A
hazai klérus akár titkon, akár nyíltan kénytelen
magát a h h o z tartani. Mi pedig evangélikusok
védjük meg egyházunk méltóságát határozott,
egyenes és nyílt fellépéssel. A mi nagy és örök
értékeinket nem szabad egy pil untra sem fel
adnunk semminemű oportunitási, földreformi és
politikai tekintetből!
Nehéz időket él át a megrázkódtatás kor
szakában a protestantizmus az egész világon,
de különösen az ezer sebből vérző hazánkban
— annál nagyobb éberségre és lélekjelenlétre
van szükségünk nekünk —, ha élni akarunk és
meg akarjuk őrizni az apák örökségét.
Dr. Sz. L. Zs,
A győ i evangélikus dhkonisszaképző in
tézetbe aug. 1-ig 9 hajadon kérte felvitelét.
A próbanővén.k szept 15-én fognak az ev. Szeretetház barátságos falai közé bevonulni ,s meg
kezdeni áldásos, de nehéz munkájukra való elő
készülést. A próbaidő 1—2 évig tart.
•) A favorizálásért nekünk dobott morzsákról
nagyon érdekes összehasonlítást lehetne tenni !
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ű tiszai egyházkerület közgyűlése.
Debrecenbe gyülekeztek össze a csonka ti
szai kerület képviselői, hogy f. évi közgyűlésü
ket megtartsák. A kiküldöttek nagyobb része
már július 27-én reggel megérkezett, hogy a kü
lönböző bizottsági üléseken részt vehessen. Kel
lemes meglepetés volt a közgyűlés tagjai szá
mára a gépírásos püspöki jelentés előzetes szét
küldése, amely előre tájékoztatta a résztvevőket
az egyházkerület életéről, nehézségeiről tervei
ről. E napon ta rtotta m eg a kér. Gyám intézet
is a gyűlését Dómján Elek és Gerhard Béla
— ki az akadályozott Radvámszky Kálmán bárót
helyettesitette — elnöklete alatt. Öröm .volt hal
lani a gyámintézeti munka gyarapodásáról szóló
örvendetes jelentést, mely szerint a kerület 20
millió koronán felül gyűjtött a nemes célra;
hét kérvényező egyháznak jut‘at ott 1—1 milliót
a közgyűlés, A gyűjtésben különösen egyes val
lás tana ro’k és tanítók buzgólikodtak. A gyámin
tézeti istentiszteleten Krieger Mihály lelkész pré
dikált s Markovits Margit Beethoven 'Vezeklését énekelte nagy hatást keltve.
Szintén e napon ülésezett a kér. Lelkészegyesület is, mely Pau’ik János elnök előadásá
ban a nyugdíj intézet revízióját vette alapos vizs
gálat alá. 28-án reggel fél nyolc órakor a rét.
egyház ősi kollégiumának a kertjében szép
számú küldöttség tette le a püspök és kér. fel
ügyelő vezetésével a gá'y-irab zibad ió Ruyter
Mihály szobrára az egyházkerület kegyeletes
megemlékezésének a koszorúját. Innen a temp
lomba vonult a menet, ahol Paulik János fő
jegyző szárnyaló imádságban vitte a lelkeket
az Egyház Urához ak'mek áldását kétte a kerü
leti gyűlés határozataira. Istent1sztélét után kez
dődött a közgyűlés melyet dr. Zelenka Lajos
kúriai biró. kerületi felügyelő valóbain tartalmas
és mindenre kite jedő beszéde vezetett be. Részéde keretében üdvözölte Gedulv Henrik püspö
köt működése 15-ik, életén k 60 ik éve alkalmá
ból, melyhez a közgyűlés le’kes örömmel csat
lakozott. A püspöki jelentés tárgyalásiálnál külön
is megbeszélés tárgva volt az a statisztikai ki
mutatás, mely hü tükre a kerület egész egyházi
életének, amelynek további számszerű kimutatá
sát a kerület egvértelemmel kívánja.
A megüresedett tisztségekre megválasztat
tak dr. Zsedénvi Béla iogakad. tanár kér. jegy
zővé, Plathv Mihály Hacker Ervin és Streicher
Andor. dr. törvénysz. birákká. ügyésszé dr. Salzmann Ottó ügyészségi alelnöki.,A kér. közgyűlés
üdvözletét küldte dr. Hegedűs Lómvdnak azért
a kiváló publicisztikai munkáért, melyet a1 ma
gyar protestantizmus érdekében kifejt. Üdvözli
a kér. gyűlés Paulik Jánost is abból az alkalom
ból, hogy 10 éve elnöke a Le’készegyesületnek.
Kötelezővé teszi a lelkészi naoló pontos vezeté
sét s megkívánja hogv a lelkész minden egy
házvédelmi intézkedésről nontos jelentésit küld
jön a felsőbb hatóságának. A földbirtokreform
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végrehajtásával kapcsolatban örömmel veszi tu
domásul, hogy a kerület 800 hold birtokot kap
a püspöki javadalom céljaira, de egyben nagy
szomorúsággal látja, hogy az igénylő egyházközségek vagy eilutasittatnak, vagy pedig nem
jutnak hozzá a megítélt földhöz. Kéréssel for
dul az OFB-hez, hogy több egyházközségnek
egy darabban juttasson földet. Erélyesen állást
foglal a jogakadémia és tanítóképző fenntartása
érdekében, Kimondja, hogy egyházi tisztviselők
csak a felsőbb hatóság beleegyezésével köt
hetnek házasságot. A ref. konventhez kérdést
intéz, nyilatkozzék határozottan a testvéri vi
szonosság kérdésében, mert a két egyház között
egyházunk hátrányára nem egyforma joggyakor
lat fejlődött ki. Részletesen tárgyalta a közgyű
lés a középiskolai rendtartást s elfogadta a
vallástanárok jogi helyzetét tárgyaló szabályza
tot. Elfogadta a kér. tanitóegyesület alapsza
bályait. Kimondta a közgyűlés Kisvárda miszsziói egyházzá Való alakulását s a lelkészi állás
megszervezésére a szükséges lépéseket meg
teszi. Felír az egyetemes közgyűléshez a belmissziói munka egységes irányítása végett. Meg
keresi az ágaink ormányt, hogy a vasárnapi vá
sárokat tiltsa el s rendelje el a korcsmák, mula
tók vasárnapi zárvatartását. Hasonlóképpen felterjesztést intéz aziránt, hogy a kormány uta
sítsa alantas közegeit egyházunk törvényes ne
vének a használatára. Szükségesnek tartja, hogy
azevang. közvélemény fel világosit tassék a róm.
kath. űrnap jelentőségéről s utasítja a lelkésze
ket, hogy minden erőszakosságró', velünk
szemben megnyilatko ó türelmetlen égről azon
nal tegyenek jelentést. A tandíj kárpótlás valori
zálásáról szintén határozott a közgyűlés, mely
szerint ennek érdekében megkeresi a kultusz
minisztériumot: A lelkészi nyugdíjintézet szaná
lása végett elfogadta Pau’ik János részletes elaborátumát.
A közgyűlés a sok fontos határozat mellett
kellemes emlékképen vitte el a debreceni hittestvérek szeretetének sok kedves megnyilatko
zását.
M. J.

H Í R E K .
Halálozás. Áldásteljes hosszú élet és tevé
keny lelkipásztori működés után, a régi puri- tán lelkészi gárdának ismét egy derék tagja
dőlt ki az élők somból. V é r t e s i Sándor, volt
zalaistvándi ev. lelkész 36 évi lelkészi működés
után, immár 14 év óta nyugdíjba vonulva, Szom
bathelyen július hó 30-án, 79 éves korában, hoszszas szenvedés után csendesen elhunyt. Teme
tése nagy részvét mellett augusztus 1-én volt
Szombathelyen. A gyiászháznál Z o n g o r Béla
esperes III. Mózes 6,9 alapján mondott szép és
megható beszédet, S c h ö c k Gyula másod lel-
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kész pedig imádkozott. A simái L á s z l ó Miklós
püspöki titkár mondott szívből fakadó imát s
áldást. Vértesi Sándor 1847 augusztus hó 30-án
Felsöszoporon (Sopron-m.) született s miután
szülői Nemeskér re költözködtek, itt járt iskolába.
Felső iskoláit a soproni Lyceuníban s a Mieologián, valamint a hallei egyetemen végezte.
1874 október 15-én Karsay püspök avatta lel
késszé. Nemeskéren, BaLyándon káplánokodott. 1878. évben a tési (Veszprém-m.), 1880 b in a
zalaistvándi gyülekezet hivta meg lelkipásztorul.
Megvetette alapját a zalaszentgróti leány és a
zalaegerszegi anya-Lgyházközségnek. Gyüleke
zete apraja-nagyjának, sőt az egész vidéknek
nemcsak hűséges [visz.óra és '.elkiorvosa. hanem
testi orvosa volt, amennyiben rendes orvos hely
ben és a szomszéd községekben abban az idő
ben nem lévén, homeopatha tudományával és
gyógyszereivel díjtalanul sok betege: meggyó
gyított. Az elhunvtat neje, született Czipoít Amá
lia, fia Vértesi Zoltán magvarbólvi lelkész leá
nya Vértesi Lenke, férjezett Kemény Károlyné,
unokái és a nagyszámú rokonság s jóbarátai
gyászolják.
A tiszavidéki egyházmegye közgyűlése.
Nyíregyházán tartotta meg a tiszavidéki egy
házmegye közgyűlését junrus 29-én Dómján Elek
és dr. Haendel Vilmos felügyelő elnöklete alatt.
Élénk érdeklődéssel vettek részt rajta az egyházközségek kiküldöttei, akiket évröi-évre jobban
vonz az esperességi felügyelő mély tudá^u, min
dig aktuális megnyitó beszéde s a fáradhatat
lan esperes tartalmas jelentése. A közigazgatási
ügyek közül kimagasló volt a kisvárdai mis/sziói egyház megalakulásáról s a szabolcsi miszsziói kör további szervezéséről szóló örvendetes
jelentés. Ekibbinek a lelke Wemer Gyula pol
gári isk. igazgató s ottani felügyelő, utóbbi
szervezését a szükségesség parancsa mellett az
is kívánatossá teszi, hogy a megszűnő geszterédi iskolaépület könnyen átalakítható lelkész
lakássá s onnan, mint központból előnyösen
gondozható a széle: körű, elég népes szórvány.
Tiltakozott az egyházmegye a róm. kath. Űr
napnak ^országos és hivatalos- jelegű megün
neplésének minden megnyilvánulása s ama erő
szakosságok eilen, melyek az utóbbi időkben
mindig gvakoriabbak lesznek. Kívánja a korcs
mák és mulatók teljes vasárnapi zarvatartását.
Előbbi napon az egyházmegye Gyámintézete tar
totta közgyűlését Farkas Győző elnöklete alatt
s tárgyalta a gyám intézeti munkáról szóló ör
vendetes jelentést. A gyámintézeti istentisztelet
szónoka Kopcsó János nyíregyházi vallástanár
volt. A szépen látogatott közgyűlés az esperes
imájával ért véget.
(M.)
Eladó könyvtár. Néhai Piac kó István
szarvasi lelkész könyviára egészben, de dara
bonként is eladó. A könyvtár magyar, német és
tót nyelven a gyakorlati theológia körébe vágó
műveket tartalmaz. ÉrdekoJök fo.du'jiw k özv.
Placskó István néhoz, Szarvas.
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A Magyar Evangéliumi Kér. Diákszövet
ség több helyen rendezett konferenciákat az
egyetemi és külön a középiskolai diákság szá
mára. Az egyik konferenciáját a középiskolád
növendékek számára Debrecenben tartotta jú
lius 8—11 között. Egyházunk részéről e kon
ferencián Fadgyas Aladár pápai és Lábossá
Lajos debreceni vallástanár, továbbá Farkas
Győző debreceni és Marcsek János tokaji lelké
szek vettek részt.
Felvétel a Theol. Otthonba. Felhívjuk
az érdekeltek figyelmét arra, hogy akik az Ev.
Theol. Otíhonban bcnnlakási, illetve élelmezési
kedvezményben óhajtanak részesülni, ez iránti
kérv ényüket a Theol. Ott hon-B.zoti sághoz cí
mezve, f. évi augusztus hó 25-ig. az Odhon fel
ügyelőjénél nyújtsák be (Sopron, Templom-u.
3., I.) Mellékelendők: érettségi bizonyávány, il
letve annak másolata, orvosi bizonyítvány, saját
kezűig írott önéletrajz, mely hü tükörképe le
gyen a folyamodó életének; jótétemény elnye
rése céljából csatolandó a szülök vagyoni hely
zetéről szóló bizonyitvány is. Tájékozódás cél
jából megemlítjük, hogy a b.nnlakási dij (lakás,
fűtés, világítás, takarítás) előreláthatólag nem
lesz több évi 2 —2»^ miliő koronánál, mely őszszeg havi elő etes ré z etekben i» f.ze hető. Élel
mezést a theologusok a jövő tanévben is a
lyceum tápintézetében m enük, ahová félévi kö
telezettséggel lehet b.lépni ; az első (szept. 1 5 dec. 15.) dij theologusok számára 900.003 K „ a
második félévi (jan. 15 május 31) dij pedig
1,350.000 K. Megjegyzend >. hogy az említett idő
pontok előtt, illetve után is lehet az alum neumban, külön dij fizetése mellett szept. 1-tői iun.
20-ig élelmezést kapni-. A félévi dijak előre fize
tendők. de indoko t esetben, kérelmezés alapján,
a dijakat havi előzetes részletekben is lehet fi
zetni. Úgy a bennlakásnál, mint a/, é.eknezésnél
lesznek a jövő tanévben is jelentékeny jótéte
mények, melveket annak idején a Theol. Ott
hon-Bizottság fog megállafi ani. Érdeklődőknek
egyébként mindig szívesen ád fe'világosi ást az
^Éváiig. Theologusok Ot ho:iá«-nak ftliigyelöje.
Ausztria. Az Evang. Kirchcnboie f. d. Bur
genland írja, hogy a kormány az evang. nép
iskolai t a n í t ó k á l l a m s e g é l y é t ju ius l é n
nem fizette ki, azzal az indokolással, ho^y az is
kolafenntartó gyülekezetek nem fizették be az
állampénztárba azokat a járulékokat amelyeket
egy 1924. évi rendelet előír. A gyüleKezetek
azért nem fizették be ezeket a járulékokat, mert
a rendeletet törvényesnek el nem ismerik. — A
húsz év óta fennálló 1a j t a u j f a I u i gyülekeze ^
amelynek első lelkésze D. dr. Prőhle Káro’y volt.
tiz esztendeje lelkész nélkül a megsemmisülés
küszöbén áll; junius hónapban történt újabb
kísérlet a gyülekezet megmentésére. Mindenek
előtt lelkészt szeretnének alkalmazni. Az utolsó
lelkész kénytelen volt mint napszámos eljárni a
bányába.
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Az Evang. Theologusok O tthonának épí
tésére felajánlott adományok (a megajánlás
sorrendje szerint): Báró Radvánszky Alberi: 200
a. kor., Pálmai Lajos 100 a. kor., Vadnai ÍK-né
havonta 20.000 K ; Debreceni ev. egyházközség
50 a. K, Farkas Győző 50 a. K, Vasa Karola 100
ezer K, Turóczy Zoltán 500.000 K, Mag'ócs Ká
roly 100 a. kor., dr. Deák János 100 a. kor.,
Hanzmann Károly 100 a. kor., Kiskőrösi evang.
nőegylet 100 a. kor., Blázy Lajos 50 a. kor., N.
N. 1 millió korona, Tomcsányi László 1 millió
K, dr. Kiss Jenő 100 a. kor., Szegedi evang.
egyházközség 100 a. kor., Varga I. Sárvár 30 a.
kor., Bándy, Nagybábony 300.000 K, Szekeres S.
300.000 K, Horváth Olivér 500.000 K, Heszlier
Sámuel, iKőhida 100 a. kor., Fabók Ferenc 100
a. kor., Molnár Gyula 300.000 K, Drenyovszky
János 100 a. kor., Mesterházy László 20 a. kor.,
Brenner Ede 20 a. kor., Bachát István 100 a.
kor., Sárkány Béla 300.000 K, Vidovszky Kálmán
100 a. kor., Németh Gyula 280.000 korona. Folyt,
köv. Fogadják az adakozók hálás köszönietünket.
Pályázati hirdetmény. A mezőberényi II.
kerületi ág. h. ev. egyház nyugdíjazás folytán
megüresedett két kámtortanitói állásra hirdetetett
pályázatot megújítja. J a v a d a l o m az Egyház
részéről évi 20 m. búza, szabad lakás, valamint
a törvényszerű állami fizetéskiegészités. Pályáz
hatnak tótul beszélő ág. h. ev. valiasu képesített
kántortanitók. Szabályszerűen felszerelj a há
ború, a forradalmak, a kommunizmus alatti
magatartást és az eddigi működést közhatósági
bizonyitványokkal is igazoló kérelmek 1926. aug.
19-éig küldendők be az Egyház lelkészi hivata
lához. Mezőberény, 1926. aug. 5-én. Elnökség.
Oroszország. A moszkvai evang. Péter-Pál
hitközség idén ünnepli 300 éves fennállását. A
háború előtt kb. 20.000 lelket számláló gyüle
kezet a legnagyobb német evang. egyházközség
volt Oroszországban^ számos iskolával, amelyek
között volt egy gimnázium, egy reáliskola, egy
leánygimnázium, összesen több mint 1509 ta
nulóval, továbbá számos jótékony intézmény.
Az orosz forradalom a gyülekezetét majdnem
teljesen elpusztította. A templomot nacionalizálták, a parochiákat, iskolákat, hivatalos lakáso
kat munieipalizálták, az alaptőkéket és értékpa
pírokat konifiskálták. Ma csák egy lelkésze van
a kb. 10.000 lelket számláló gyülekezetnek: Me
yer püspök, aki családjával együtt 68 négyszögmétert kitevő három szobás lakásban lakik, amely
egyúttal hivatali helyiséget is szolgál; ez a há
rom szoba is el van egymástól választva olyan
szobákkal, amelyekben idegenek laknak.

1926.

Adományok az Ev. Lapjára. Hálás köszö
nettel közöljük a legutóbbi kimutatásunk óta
lapunkra befolyt adományokat ezer koronákban:
özv. Nagy István né Bp. 10, Leidenberger János
Bp. 10, Dankó Sámuel Öcsöd 5, Medgyaszay
Kornélia Bp. 20, Hankó Erzsébet Bp. 20, dr.
Thebusz Béla Bp. 120 és 500, dr. Blashovics
Andor Bp. 20, Csőváry Dezső Gyúró 20, özv.
Kvasz Pálné Bcsaba 30, Kertai Mária Orosháza
10, Arazim Viktorné Sarkad 10, Köhler Gusz
táv Bp. 20, dr. Kossaky Arnold Balassagyar
mat, 10, Huszár Sámuelné Békéscsaba 10,
dr. Farkas Elemér Sárkeresztur 20, Pataky Antal Bp. 10, Hudáh György Bp. 5, özv.
Simkó Károly né Bcsaba 15, Nagy Károly Fri
gyes Bp. 10, Farkas Győző Debrecen 20, Válya Miklósné Bp. 10, özv. Teltscher Ottóné Bp.
10, özv. Deschán Béláné Bp. 10, Achim Lászlóné
Bcsaba 10, Kocsis Lászlóné Gyula 10, Bándy
Ferenc Győr 10, Ev. egyház Szilsárkány 34,
Macskássy János Bp, 20, dr. Mesterházy Ernő
Nagygeresd 20, özv. Kliment Andrásné Bcsaba
10, Eisert Kornélia Bp. 20, dr. Szenti ványi Géza
Győr 20, Földváry Valéria Öttevény 20, dr. Ha
viár Gyula Szarvas 40, Csermák Gusztáv Győr
20, dr. Galli Károly Bcsaba 10, Lux Rezső Ka
posvár 10, Fuszek István Bp. 20, Koritsánszky
Ottó Bp. 20, özv. Simkó Károlyné Bcsaba 20.
Kiadóhivatali üzenetek:
R. A. Szirák, S. K-né Békéscsaba. A f. évre
rendben van.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
Az orosházi ág. hitv. ev. egyházközség
xét, esetleg három kántortanitói állásra pályá
zatot hirdet. Fizetése: lakás, vagy törvényes lak
bér, temetési stóla, 23 m. búza, a mindenKOri
Kezdő tanítói fizetés 50o/0-a és a megfelelő
államsegély. Kötelessége az egyház által kije
lölt osztály vezetése és a soros kántori teen
dők végzése. A pályázati kérvényhez csatolan
dók: tanítói és kántori oklevél, keresztlevél, or
vosi bizonyítvány, illetőségi és honossági bizo
nyítvány, a kommün és oláh megszállás alatti
magatartásáról szóló bizonyítvány és működési
bizonyítvány. A jelöltek orgonálásból és ének
lésből próbát tenni tartoznak. A megválasztott
tanító a helyi szabályrendelet értelmében ma
gasabb javadalmazásra előléphet. Az állás a vá
lasztás jogerőre emelkedése után azonnal el
foglalandó. A kellően felszerelt kérvények aug.
hó 20-ig Kálmán Rezső ig. lelkész címére kül
dendők. — Orosháza, 1926. julius hó 30. Ká l 
m á n Rezső s. k. ig. lelkész, K u n o s István
s. k. felügyelő.
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Keresztyén atyafiság.
„Én János, aki néktek alyátokfia
is vagyok, társatok is a Józus Krisz
tus szenvedésében és királyságában
és tűrésében, a szigeten valék, amely
Páthmósnak neveztetik, az Isten be
szédéért és a Jézus Krisztus bizony
ságtételéért.“
Ján. Jel. 1.9.

Sokfele dolog van a vi'ágon, ami az embe
reket közelebb hozhatja egymáshoz és hosszabb
vagy rövidebb ideig tartó, mélyebb vagy felszí
nes közösséget teremt köztük. Faji, nyelvi, ál
lami, egyházi közösségek jönnek létre. És min
den ilyen közösség abban a veszedelemben fo
rog, hogy eszközül használatik fel önző és ha
talmi érdekek szolgálatában. János apostol éle
tében három közösség játszik nagy szerepet:
a Római Birodalom, a Krisztussal való közös
ség és a keresztyén atyafiakkal való közösség.
A római birodalommal való közösség kifo
lyása volt, hegy a birodalom hatalmasai Páthmós szigetére internálták, mint a birodalomra
veszedelmes egyént. Bizonyára akadtak a biro
dalomban tekintélyes és ékesszóló férfiak, akik
gyönyörű, cicerói körmondatokban és hazafias
szólamokkal pöttyözött beszédekben tudták el
mondani és elhitetni, hogy a keresztyének szek
tája milyen veszedelmes az államra. Minden degenerált és eszmei tartalmától megfosztott kö
zösség két eszközhöz szokott nyúlni a saját
védelmére: az egyik a hazug rágalmazás, a
másik a nyers erőszak. Ezt cselekedte a ró
mai birodalom is a keresztyénekkel szemben.
Hazug rágalmakkal feketítette be és kegyetlenül
üldözte őket. János apostolt úgy akarta megaka
dályozni a propaganda-munkában, hogy az
Égéi-tenger egy, a forgalomból kieső szigetére
száműzte.
A birodalom ezen hatalmi ténykedésének
köszönheti a keresztyén ség a Jelenések Köny
vét, amely minden időkben egyik legbecsültebb
könyve lett az elnyomott és üldözött keresztyé

34. s z á m .

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
LiDiizflesi á r. egész e?re au, leievre tu
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer 1.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

neknek. Ebből tanultok meg tűrni, reménykedni,
az elnyomó hatalmat semmibe venni s a hitbeli
közösséget mindenek fölé helyezni. »Aki nék
tek atyátok fia is vagyok.« A könyv első versé
ben Jézus szolgájának, második versében bi
zonyságtevőjének, a harmadikban prófétának,
a negyedikben a keresztyén gyülekezetek leiki
gondozójának, az ötödikben Krisztus megvallott
jának, a hatodikban királynak és papnak nevezi
magát, itt a kilencedikben pedig atyafinak és
társnak.
Atyafi. Testvér. Eszünkbe jut Pál apostol
szava, az athéni Areopáguson: »Isten az egész
emberi nemzetséget egv vérből teremtette.«
Eszünkbe jut a tizenkilencedik század szabad
ságharcainak jelszava: Szabadság, Egyenlőség,
Testvériség 1 ÉS eszünkbe jut napjainknak irtó
zása a testvériség hangoztatásától. Mert az ural
kodó reakció retteg a testvériség nyomában
járó egyenlőségtől és szabadságtól, amelyre a
Krisztus minket megszabadított Mert a vérnek
orgiáit, amely elborította a világot, a hazug
hatalom nem a népek kardesörtető hatalmasai
nak fejére hárítja, hanem a világ nyomorult
jaira, akiket söpredéknek itél.
Az apostol, aki Jézusnak gyülekezeteit kor
mányozza, tanítja, inti és a Krisztusban való kö
zösségre elvezérli, atyafinak, testvérnek vallja
és tudja magát, mert ugyanaz a szent vér mosta
le az ó bűneit is, amely az egész világnak bocsá
natot, kiengesztelést és üdvösséget szerez. Az ö
világában nincsenek turániak, áriák, sémiták és
és egyéb chimerikus megkülönböztetések. Nem
vitáznak azon, hogy mi volt előbb: a tyuk-e,
vagy a tojás; mi voltam előbb: magyar-e vagy
keresztyén avagy keresztény. Ilyeneken azok dis
putáinak, akik távol vannak Attól, aki »minket
szeretett és megmosott bennünket a mi bűne
inktől az ő vére által.«
És egyúttal társ is. »Társatok a Jézus Krisz
tus szenvedésében és királyságában és tűrésé
ben.« A Jézus engesztelő szent vére az apostolt
a hívők testvérévé avatja. A Jézus Krisztusban
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való élet pedig bajtársává. Szenvedés, királyság,
tűrés. Tehát nem csupán a Fej szenved, királykodik és tűr. Vele és benne szenvednek,
királykodnak, tűrnek a tagok is, akiket mindez
egy szent közösségbe vonja össze. Saját testűk
ben is betöltik a Krisztus szenvedését. Es felet
tébb diadalmaskodnak, királyok módjára trimu
tálnak a szenvedések tüzében is, mert türelem
mel hordják a keresztet és mert tudják, hogy
minden, de minden a javukra van és javukra
munkálkodik. Nem olyan királyok ezek, akik
megszöknek, amikor szenvedni és tűrni kellene.
Nem olyan királyok, akik a szenvedések lángtengerétől távol várják a kedvező alkalmat,
hogy megint elfoglalhassák dicsőségük hatalmi
trónját. Ezek valamennyien királyok és együtt
szenvednek, tűrnek, győznek, örülnek. Ezek nem
csak akkor ismerik fel a közösségiét és össze
tartozást, amikor süt a nap. Amikor azután a
királyság subája alatt megint a mások vérében
és aranyában lehet fürödni. Ezek a maguk vérét
ontják és a maguk aranyát osztják meg a tár
sakkal.

Leiki épités.
A hit és a keresztyén világnézet kifejlődé
sének legfontosabb kelléke a lelki elmélyedés.
A lelki elmélyedéshez pedig nyugalom, kell, csend
és idő, a modern élet legnagyobb hiányai. Ma
napság mindenki siet, mindenki arról panaszko
dik, hogy sok a dolga, nem ér rá semmire.
Még a napi vagy heti munka elvégzése után
sem a csendben keresik az emberek a pihe
nést, hanem minél zajosabb társaságban, mulat
ságokban. Ez a szünetnélküli hajsza nemcsak
az idegrendszerünkre van káros hatással, hanem
a lelki életünkre is. Mindenki tudja, hogy a test
nek mindennap csendre és nyugalomra; van szük
sége, hogy újra erőt gyűjtsön a másnapi mun
kára. De kevesen gondolnak arra, hogy szóra
kozásaink nagy része a léleknek nem nyújtanak
pihenést és üdülést. Ha olvasunk, ha társalkodunk, ha szini előadást nézünk, vagy zenét hall
gatunk, lelkűnkbe uj benyomásokat veszünk tel,
amelyek leikünknek munkát adnak. Az uj be
nyomások szerzése hozzájárul lelkünk fejlődé
séhez, de ezeket a benyomásokat rendeznünk
keli. Mérlegelnünk kell értéküket, átgondolnunk
jelentésüket. A hallottakból és látottakból le kiéli
szűrnünk a tanulságokat, amelyek által okosab
bak és jobbak lehetünk. Ha erre időt nem for
dítunk, az uj benyomások csak kifárasztanak
bennünket, anélkül, hogy leiki fejlődésünket elő
mozdítanák.
Nagy szükségünk van arra, hogy minden
nap fordítsunk egy kis időt lelki elmélyedésre,
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amikor egyedül az Istennel és saját lelkünk szük
ségleteivel foglalkozunk. Szükségünk van egy
csendes órára, amelyet imával, ‘bibliaolvasással
és elmélkedéssel töltünk. Az Isten igéjének fé
nyénél megösmerjük hibáinkat, bűneinket. Meg
ismerjük a kötelességeinket, az életeszményt,
amelyet Isten tűz elénk. A mindennapi biblia
olvasás és a rendszeres vasárnapi igehallgatás
közben mindjobban megismerjük az Isten akara
tát és ha a megösmert tanításokat magunkévá
tesszük és követjük a Szentlélek segítségévei
keresztyén jellemmé fejlődhetünk.
A lélek fejlődése azonban nem mindig fo
lyik egyenletesen és nyugodtan. Sokszor nehéz
kérdések merülnek fel előttünk, amelyek közt
nehezen tudunk eligazodni. Sokszor kapunk
olyan benyomásokat, amelyek bennünket az Is
ten akaratának a követésétől eltávolítanak, vagy
környezetünk rossz példái világnézetünkben
megingatnak. Ilyenkor fokozottabb lelki elmélye
désre van- szükségünk. Az önálló bibliaolvasás
ilyenkor nem igen segít rajtunk, mások támoga
tására, vezetésére szorulunk. Az a rövid idő,
melyet az istentisztelet igénybe vesz, szintén
kevés. Mire gondolatunkat rendezni kezdenénk,
már kijövünk a templomból s ott vagyunk
megint a sok ellentétes benyomás forgatagában,
ahol egy biztos támaszpontot sem találunk. Vagy
épen a prédikáció keltett bennünk kérdéseket,
vágyakat, felébresztette érdeklődésünket, de nem
találunk időt arra, hogy a vagyak, érdeklódésék elhatározássá 'érlelődjenek s nincs alkal
munk a kérdések felett gondolkodni, azokat ta
pasztaltabb keresztyénekkel megtárgyalni.
Nagyon áldásos volna, ha az egyház alkal
mat adna a híveknek, Hogy időről-időre né
hány napot a világtól félrevonulva csak hitük
építésére, keresztyén jellemük fejlesztésére for
dít sanak. A különböző keresztyén bel missziói
egyesületek régen felismerték a fontosságát an
nak, hogy az állandó és rendszeres igehirdetésen
kívül tagjaik és az érdeklődők számára konferen
ciákat rendezzenek. Azok, akik e konferenciá
kon részt vesznek, azt a néhány napot tisztán
lelki életük mélyítésére fordíthatják. Tartalmas
és a lelki élet kérdéseivel foglalkozó előadá
sokból az Ige tisztább ismeretét és buzgóbb
követését tanulhatják meg; alkalmuk van ha
sonló gondolkozásu keresztyén testvéreikkel ké
telyeiket, problémáikat megbeszélni. Aki részt
vett egy ilyen hitmélyitő konferencián, tapasz
talhatta áldásait; lélekben megerősödve, az élet
küzdelmeire jobban felkészülve térhetett onnan
haza. Nagy hatással van lelkünkre már csak
az is, ha látjuk, mily sokan vannak, akik velünk
együtt az Isten országának építésére töreksze
nek.
Miért engedjük át a lelki élet építésének
e jó alkalmait az egyházon kívül álló egyesüle
teknek? Azokon természetszerűleg a lelkieknek
nem az egyházzal való kapcsolata erősödik
meg, hanem megerősödik a kapcsolat a kö
zösség iránt, amely a lélek fejlődésére alkalmat
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adott. Fájdalmasan tapasztaljuk nagyon sokszor,
hogy a közösségek és szekták éppen legbuz
góbb, legvallásosabb tagjainkat hódítják el. inert
ott bensőbb hitéletet és a hivő telkeknek szo
rosabb egységét ta á iák Egy-egy Lu h r szövet
ségi hitmélyitö konferencia, hiszem, sok lélek
ébredését egyháziasságában való m gerösödésJt
mozdítaná elő.
Még a r. katholikus egyház példájából is
tanulhatunk, ök rendeznek lelki gyakorlatokat
külön nők, külön férfiak külön az ifjúság szá
mára, ott megtanítják őket a ió r. katholikus
kötelességeire és előkészítik őket a gyónásra
és áldozásra. Azoknak, akik szükségét érzik,
hogy a lelki gyakorlatok idejére megszokott
környezetükből is félre vonuljanak, erre is al
kalmat adnak.
Nem tudna a mi egyházunk is egy-egy
természeti szépségekben gazdag helyen a hí
veknek néhány napi testi-lelki üdülést nyújtani.
Papjaink számára már rendeztek konferenciá
kat, papnéink is készülnek már erre. A LutherSzövetségnek nagyon szép és fontos hivatását
látom abban, hogy híveink számára is rendez
zen hitépitö konferenciákat. Ezek az evangélikus
öntudat, cgyháziasság és az összetartozás érzé
sének hathatós fejlesztői lesznek bizonyára.
M arcsek Jánosné.

Levél a szerkesztőhöz.
Nagy ti sztélé tu Szerkesztő Ur!
A meghatottság érzése vett rajtam erőt,
miikor az »Evangélikusok Lapjai 29. számában
olvastam egv »öreg falusi pap -nak a Szerkeszóhöz intézett levelét, amelyben csöndes méhesé
ü l, a »lasciate ogni speranza« csüggeteg, le
nondó hangján, elkesergi egyházi sajtónk sialmas állapotán érzett szomorúságát és panaizát.
A helyzetet — mi tagadás benne? — én ma
sain sem látom rózsásnak, de mégsem anylyira kétségbeejtőnck, hogy a bajon segíteni
le lehetne. Segiteni pedig kell. Periculum in
nora. Én is azt szeretném. Ha, egyelőre, más
ént nem, egynéhány gondolattal, egyházunk,
z ügy iránt érzett szivbéli szerétéiből folyó —
13 úgy tetszik — jó tanáccsal. Nem kritizálni,
lem kioktatni, csak szolgálni szeretnék.
Arra pedig, hogy ebben a tekintetben szól
aljak, talán némi jogcímet ad az a köriillény, hogy ami a »szerkesztést« illeti, mint
z egykori »Evangélikus Egyházi Élet« c. lapak egész fennállása idején, hat éven keresztül
olt felelős szerkesztője, egy bizonyos praxisra
s a praxisból folyó tapasztalatokra utalhatok.
Ez a praxis és tapasztalat pedig mindeneklött annak a megállapítását diktálja, amit Nagyiszteletüséged is immár 'bőségesen 'tud: lapot
zerkeszteni nem könnyű, sőt, sajnos hozzá kell
?nnem, éppen a mi sajátom, sok tekintetben megöbbentóen elszomorító egyházi közviszonyaink
ózott, nagvon is súlyos téladat. Persze, igaz,
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lehet könnyű is, de akkor ennek megfelelően az
eredmény is csakhamar »könnyűnek fog talál
tatni.« Viszont: minél nehezebb ez a munka,
annál szükségesebb és fontosabb is. Azért az!után a nehézségektől sem szabad egv könnyen
visszariadni, ami persze nem jelenti azt, hegy
a nehéz munkát, nem a k é n y e l e m szempont
jából, hanem az e r e d m e n y érdekében kel
lene lehetőleg megkönnyíteni! Mert, ha a ne
héz munka felül rá még eredménytelen is, az
már végzetes do’.og, mert feltétlenül elkcdvetlenedésre és csüggcdésre vezet.
Azért végtelenül Őrülnék, ha a munka meg
könnyítéséhez és eredményesebbé tételéhez,
nemcsak a legnehezebb munkát végző szerkesz
tőnek, hanem a munkatársaknak is szóló né
hány szerény megjegyzéssel hozzájárulhatnék.
A mi jó öreg falusi [Kip'« testvérünK, télre
nem érthető célzattal a méhek munkájára hivat
kozott. Régi dolog, hogy a méheket. mint a
s z o r g a l o m követendő példaképeit állítják az
emberek szemei elé. De a méhek tői mást is le
het tanulni és ez: a r e n d s z e r e s , t e r v s z e r ű
m u n k a b e o s z t á s , amelyet azok a beléjük
p’ántál: ősz önből k folvólag, az emberek öntuda
tos akaratelh.itirozássaí végeznek. Nem ismerem
közelebbről a méhek életét, csak annyit tudok,
amit mindenki tud, hogy munkájukat egv bizo
nyos határozott terv szerint végzik. Ott nincs
kapkodás. Nem egykönnyen tévednek más, ide
gen kaptárba, útjukban nem keresztezik munká
inkban nem akadályozzák egymást. Mindegyikük
tudja, hogy hol az ö helye, mi az ő dolga és
azért ezt egyik sem bizza a másikra és nem
várja a másiktól.
Tapasztalatból tudom é? mondhitom, hogy
a lapszerkesztés nehéz munkájában sem lehet
ilyen határozott, fix terv, mondjuk »munkapro
gramul nélkül boldogulni. Kaptárak it kel! ’fel
állítani, nagytisztelctü szerkesztő uram. külön
böző jelzésű, de végeredményben mégis egy és
ugyanazon cél szolgálatában álló kapta rakat,
amelyekbe az arra hivatottak behordhatják mun
kájuk eredményét. Talán emlékszik még Nagytisztelctüséged, hiszen egyik kiválóan értékes
munkatársa volt, és véle együtt egyik-másik kö
zülünk
kérem, ne vegye senki szerénytelen
ségnek, ha erre hivatkozom — azokra a kis vignettaszerü föliratokra, amelyek a néhai való Ev.
•Egyházi Élet-ben az egyes »rovatok« tartalmát
jelezték. így: »Külföld«, »Irodalom«, »Külmiszszió»A»Belmisszió«, Szemle«, >Hírek stb.? Csak
a minden számban, hat évfolyamon Keresztül,
kivétel nélkül, minden egyes számban a lap
élén olvasható »bibliai elmélkcdés«-nek nem volt
ilyen külön »címkéje«, no meg persze az egyes
külön, önálló cikkeknek, egyébb dolgozatoknak
sem, de ezeknek is meg volt azért a maguk
helye, éppúgy, mint az egyes rovatokéi, először
a szerkesztőségi ládafiókban, majd — szükség
és lehetőség szerint — a lapban. Lehet, hogy
egyesek nem szeretik, talán Nagytiszteletüséged
sem, az ilyen »sablonos elskatulyázas«-t. Nem
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tudom. De azt mondhatom, hogy én ennek sok
és nagy hasznát láttam s az volt az érzésem,
hogy ezzel nemcsak a magam és a lap, ha
nem az olvasók legnagyobb részének is az ér
dekét szolgáltam.
Ez a dolognak persze csak az egyik oldala.
Éppen olyan fontos, nélkülözhetetlen azonban
a másik. A »kaptárak«, »skatulyák«, »rovatok«,
vagy tessék bárminek nevezni, tudvalevőleg nem
telnek meg maguktól, a szerkesztő sem tölt
heti be azokat, pusztán a maga erejére utalva.
Ehhez m u n k a t á r s a k kellenek, fix, állandó,
feltétlenül megbízható, sőt felelős munkatársak.
Nem sok, aki a nevét, inkább kevés, aki a
munkáját és a lelkét odaadja. Minden »kaptád
hoz egy-egy ilyen munkatárs, aki ismét másokat
buzdit és munkasorba allit. Azt, hogy a legköze
lebbi számra meg lesz-e a szükséges anyag,
nem lehet a véletlenre, vag'y a »jó szerencsiére«
bízni. Ha így van, a szerkesztő, akárki legyen
is, csakhamar ellankad, elkedvetlenedik, ez pe
dig természetes szükségszerűséggel átragad az
olvasókra is. Ha a vezér elcsügged, a táborba
sem lehet bátorságot önteni. Általános felhívá
sokkal és ha ezek visszhang nélkül maradnak,
panasszal, a bajon segíteni nem lehet. Megbíz
ható, felelős munkatársak kellenek. A felelős
szerkesztőre még igy is elég munka vár: a lap
szellemének irányítása, a kéziratok átolvasása
és esetleg szükséges »átfésül és e«, az anyag el
rendezése, a lankadó munkatársiak biztatás^
egyéb levelezések, koTrektura síb. sok fáradsá
got, türelmet igényelnek. Ezt is a saját tapasz
talatomból mondhatom. S azt is mondtam már,
hogy nehéz munka, de hozzá kell tennem, hogy
szép is... Hányszor nézegettem el, szinte megilletődve, amikor egy-egy ilyen, sok gonddal,
fáradsággal, sok fő, szív és kéz együttes műm
kajával elkészült uj »szám« kihullott a sajtó
alól...
Nagy tiszteletű Uram! Kedves Barátom! £n
nem pillantottam még be az Evangélikusok
Lapja Szerkesztőségének titkos műhelyébe s igy
nem tudom, hogy ott hogyan folyik a munka.
Azért nyomatékosan megismétlem, hogy e so
rok megírásának intenciója nem a szokásos
»olcsó kritika«, (amelyből a szerkesztőknek anynyi rész szokott jutni). Én csak a magám
módja szerint segíteni, biztatni, bátorítani, uj
kedvet csinálni, utakat, módokat keresni és mu
tatni szeretnék és erre mindnyájunknak szüksé
günk van. Azt, hogy a kiszáradt halotti csontok
megelevenedjenek, onnan felülről kell várnunk
és kérnünk. És reméljük nem hiába. A nagy
aratáshoz a munkásokat és munkatársakat sem.
Nagytiszteletüségedben (s itt kérem: ne él
jen szerkesztői jogával és ne töröljön abból,
amit most leírok, egy szót sem!) meg vannak
mindazok a kvalitások, amelyek egy egyházi lap*
szerkesztésére alkalmassá tehetnek valakit: ala
pos, széleskörű tudás, éles judicium, melegen
érző szív, egészséges érzék az egyházi tan és
élet iránt s mindenek mellett a teljes munka

bírás. Csak a kaptárakhoz állítson még egy lel
kes, megbízható munkatársi gárdát. Mert'azt jó
lélekkel senki sem nézheti, hogy egyházunkra
nézve olyan értékes munkaerejét meddő mun
kában felőrölje.
Isten velünk! További munkájához jó érőt,
kedvet, türelmet, kitartást és eredményt kívánva,
tisztelettel, szeretettel hive:
Sopron, 1926. julius 30.
Stráner Vilmos,
egyetemi tanár
az Evang. Egyházi Elet
volt. fel. szerkesztője.

Nyugdíj intézetünk.
(Paulik J á n o s nyíregyházi lelkész, egyházkerületi főjegyző referádája
a tiszakerületi közgyűlésen 1926. julius 28.)

II.
De — nézetem szerint — mqg tovább is kell
mennünk, h a az uj nyugdíj int ézet komoly m eg
alapozását s fejlődését elérni akarjuk. Az Állam
nak az ügy komolyságához mért támogatását
kell kieszközölnünk. A mi régi nyugdíj intézetünk
azért vált életképtelenné, mivel a tőkéi elsor
vadtak. Körülbelül 60—70 milliárdnyi összeg az,
mely ezen a téren, részint a hadikölcsönök
alakjában, részint más alakban rovásunkra tönk
rement s amelyekért eddigelé nem kárpótolt
még senki bennünket. Én nem bírom elhinni,
hogy a magyar kormány, amely ezen ügyünk
iránit eddigelé is bizonyos megértést tanúsított,
elzárkóznék az elől,'hogy komolyan a segitségünkre jöjjön s ezt a lényegbevágó kérdést
egyházunknak megoldani megsegítse. Ha azok
nak a súlyos milliárdoknak, amelyek az állam
révén számunkra elvesztek, cstakí egyhiarmadlrésze
is visszakerülnie a kasszánkba, hiszem, nem kel
lene, hogy a fejünk tovább fájjon s rövidesen
elérhetnők talán nyugdíjügyünk teljes rendezé
sét is.
Ki van at os azért, hogy kerületünk ennek a
forrásnak a megnyitására:, i’letve ‘kiszélesítésére
is felhívja az Egyházegyetem figyelmét, felkér
vén az egyetemes közgyűlést, hogy e tekintet
ben számításokat eszközöljön s ezeknek a számitásoknak az alapján az összes kerületek képvi
selete, bevonva a MELE elnökségét is, a kor
mánynál a szükséges lépéseket mielőbb meg
tenni szíveskedjék, mivel most a külföldi nyo
masztó ellenőrzés megszűntével talán a 'kor
mányhatalom is előnyösebb helyzetben lesz,
mint volt eddigelé.
Annál is inkább szükséges lesz ezt a lépést
megtennünk, mert hiszen mi egymagánkban ezt
a kérdést az igazság és az egyházi érdek követel
ményeinek megfelelő módon megoldani nem le
szünk képesek sohá. Mi több mint 150 nyugdíjas,
kegydijas lelket, vagyis aránytalan nagy terhet
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vettünk át a múlttól, s a nekünk juttatott segé
lyek távolról sincsenek arányban a békebeli
összegekkel. Mi, evangélikusok, óriási terheket
viselünk szanaszét az orszígban az Állam érde
kében és az Állam helyett, végül be kell követ
keznie az igazság belátásának s annak a he
lyes egvensulv-helyreállitásnak, amelyben Egy
házunk megtalálja a maga igazságát Zörget
nünk és vámunk kell kint és bent kellő éréi Ível
és kitartással mindaddig, amig a célt el nem
érjük.
Bármennyire nehéz á d o z a to k itm gkivánó
s kezdő állapotában még ki nem elégítő js lesz
az uj alakulat, mégis meg kell azt csinálnunk.
Valahol és valamikor csak meg kell kezdenünk.
A lelkészi nvugdij-ügy elrendezését nagyon fon
tos érdekek diktálják. Diktálja egvfe’ől a méltá
nyosság elve, amelynek értelmében minden
munka kell, hogy megtalá'ja a maga jutalmát
s minden elfáradt munkás megtalálja a maga
megérdemelt pihenését. Diktálja továbbá <«z az
elemi kötelesség, amely minden becsületes em
bert arra késztet, hogy a családját biztosítsa
s e tekintetben a papi csa'ádok eddigelé igen
szégyenletes helyzetben vo'tak Diktá’ja Egyhá
zunknak a méltósága és hitele, melynél fogva
saját körében is meg kell valósítania azt, amit
kifelé hirdet. S fontos érdekei is fűződnek az
Egyháznak ehhez az ügyhöz; vonzani vagy taszí
tani fog, aszerint, amint ezt az iigvet rendbe
hozza, vagy e’hanvagoha. Gond >kkal agyonter
helt emberekkel nem lehet az életbe átültétni
egy olyan magas szárnyalást igénylő vallásrcndszert, mint aminő a protestantizmus; s ko'dusok kitermelt hadával s azoknak lesújtó látvá
nyával nem lehet fcedvet kelteni a fiatal l e l k i 
ben a papi pálva iránt. E tekintetben máris le
csúsztunk. Azelőtt a lutheránus parókiákban
egész sorát láttuk az ároni-familiáknak. ma már
a papi c s a lá d i csak nagy ritkán nevelnek papot.
Fiaikat elkedvetleníti ettől a pályától az otthon
látott sok nélkülözés s annak a nem kevés^
a kopottságtól megzöldült reverendának a lá
tása s az a kiizködés amelyet öreg korukbin
apáik kenvérszükségbö’ kénytelenek folytatni
még akkor is, amikor mácfogla'kozásu kortársaik
már régen pihennek, talán külső kitüntetésekkel
is dekorálva.
»
Mélyen tisztelt Kerület! Ezen általános
jellegű megjegyzések után szabid legyen még az
előttünk fekvő szabálvrendciet-tervezet néhány
pontjára is észrevételt tennem.
A 11. § 5. pontja igy szól: »A teljes nyug
díjra jogosult szolgálati határidő előtt csak vala
mely testi, vagy szellemi fogyatkozásból eredő
és szabályszerűen beigazolt munkakéntelenség,
vagy pedig a hivatal viselésére az E. A. 329.
§ f. pontja alapján itéletileg kimondott képtelen
ség, vagy végül és rendkívüli esetben, püspök
előterjesztésének meghallgatása után az egyházi
érdekek mulasztást nem tűrő mcgvédelmezésé-
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nek szüksége miatt van helye a nyugdíjazás
nak.«
Ez az utolsó pont könnyen félremagyaráz
ható s azért utána még ezt a pótló mondatot
tenni tartanám kívánatosnak: »Ez utóbbi esetben
a rendes törvényhozási eljárás lefo’ytatandó.«
Eg\ h ízunk a ko'.mánya értelmébe i ugyanis
senkit meghallgatlatása nélkül semmire elitélni
nem lehet, a § mai fogalmazásában azonban ez
zel ellentétes magyarázatot is megenged.
Módositandónak taitom a 31. § utolsó két
bekezdését is. Ebben a §-ban ugyanis az van
kimondva, hogy az uj nyugdíjintézetbe minaen
tag bizonyos alapítási járulékot köteles befizetni.
Majd igy folytatja;
Ha az illető tag a teljes törlesztés előtt
nyugalomba vonulna, vagy meghalna, a neki,
vagy az utódainak szabályszerűen járó díjból
a hátralékos összeg levonandó.«
Ez képtelenség! Tessék most már elkép
zelni egy tagot, akire — mondjuk — 28 000.030
alapítási járulék van kiróva. Ebből néhány évi
részletet lefizet s meghal. Hátralék marad —
mondjuk — 20 21,000000 s ezt az összeget az
özvegy nyugdijából levonják? Szent Isten! Hi
szen akkor a szegény özvegy szinte sohasem
jut nyugdíjhoz, mert kicsi nyugdijából hosszú
évek során át sem képes letö-leszíeni a hátra
lékát. Nézetem s'erint kivihetőség és emberies
ség szem pontjából az cmÜLtt szöveg helyére c '
volna iktatandó:
Ha azonban az i’lető tag alapítási járulé
kának teljes I törlesztése előtt nyugtom ba vo
nulna, vagy megha'na, akkor reá nézve minden
további fizetési kötelezettség megszűnik, kivéve
a múltra vonatkozó tarto/á^ái, amelv neki, vagy
utódainak kijáró dijbó! vonandó le«
(Folyt, köv.)

Jegyzetek .
Mint újságolvasó, tehát mint »publikum« —
és távolról sem mint egyházi lapnak szerkesz
tője — szereztem tudomást arról a »Háborúság
ról«, amely állítólag a dunáninneni cvangéliKUs
egyházkerület meg a püspöke között a püspöki
javadalmi föld (400 kát. hold) miatt kitört. A
minden tekintetben sajnálatos ügynek telidézője
az a kérdés, hogv kit illet meg az OFB végzése
alapján juttatott földbirtok. Én nem ismerem a
dunáninneniek esetét legapróbb részleteiben is
ugy, mint a Pesti Hírlap informátora. Azon
ban van tudomásom a tavalyi egyetemes köz
gyűlés jegyzőkönyvének 18. pontjáról, amely sze
rint a dunáninneni egyházkerület felügyelője
jelenti, hogy az egyházkerületet az OFB Sárosd
község határában 292 kát holdnvi földbirtok
hoz juttatta. Az idevágó közgyűlési határozat
utolsó szavai igy hangzanak: »az egyházkerü
letek részére nem csupán püspöki javadalmazás
céljára, de a közigazgatási költségek fedezése
céljára is juttattassék megfelelő földbirtok.« T.
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i. ilyen értelemben keresi meg' a közgyűlés az
illetékes minisztériumokat és áz OFB elnökét
Ebből én már akkor, amikor a jegyzőkönyvet
első.Ízben olvastam el, arra következtettem, hogya sárosdi 292 hold föld a püspök javadalmát ké
pezi. Ha közigazgatási célokra adatott volna,
avagy ha egyáltalán nem a püspöki javadalom
céljára adatott volna, akkor logikátlan lenne a
közgyűlési határozat. Nem értem tehát, hogy
amikor az egyetemes közgyűlés úgy látszik min
den kétségen felül állónak tartotta, hogy az
egyházkerületnek juttatott föld püspöki javadal
mat képez (hiszen azt kívánja, hogy ne csak
püspöki javadalom, hanem közigazgatás céljára
is kapjunk megfelelő földbirtokot) akkor hogyan
lehetett utóbb vita tárgyává, hogy a földbirtok
nak mi a rendeltetése.
.
Én előttem, akit az újsághír nem csupán
mint újságol vasót, hanem mint evangélikus em
bert is érdekel és bánt ez a »háborúság«, úgy
tűnik fel, hogy a sivár ügynek eredete nem
egyedül abban a tényben keresendő, hogy az
OFB Ítéletéből néhány szó »toliban maradt«.
Tudom ugyanis, hogy az egyházi körök egy ré
széből annak idején nagyon kellemetlen megle
petést szült, amikor köztudomásúvá lett, hogy
a kerületeknek juttatott Toldbirtökök az egyház
terhein nem könnyitenek, mert hiszen csupán
a püspökök pénzbeli államsegélyének helyettesitésére szolgálnak. Annak az államsegélynek he
lyettesítésére, amely tudtommal sem a kerü
letek, sem az egyetemes egyház számadásában
és költségvetésében nem szerepelt, amelyről te
hát, bár az állami költségvetésben benne volt,
az egyházi köröknek hivatalos tudomása nem le
hetett. Most, amikor a segély az egyházkerület
tulajdonát képező földbirtokra konvertáltatott,
az a nem is lényegtelen változás állott be, hogy
a püspöki javadalomnak legalább is egy részét
a kerület tulajdonát képező földbirtok jövedelme
alkotja.
Ha csak szemünket behunyni, vagy fejün
ket a homokba dugni nem akarjuk, akkor vilá
gos, hogy a püspöki javadalmazás kérdését a
megváltozott helyzet alapján újból kell rendezni.
Ez elől a feladat elől nem lehet kitérni. Mert
nyilvánvaló képtelenség lenne az az állapot!,’hogy
~z egyházkerületek tulajdonában van egy négyzáz, vagy ötszáz holdas földbirtok, amelynek
elhasználásáról, élvezetéről, jövedelméről a ke•ületi számadások egy kukkot sem szólnak. Ep
ren olyan képtelenség lenne az is, ha a püspöki
. iszteletdijak megállapításánál nem vétetnék te'.intetbe. hogv a püspök élvezi egy 400 vagy
00 hoi’dnyi földbirtoknak jövedelmét. Az egyeemes közgyűlés jegyzőkönyvének határozátából kitűnik, hogv az OFB az egvházkerületnek
iuttatta a földbirtokot. Nem tudom elképzelni,
hogy egy egyházkerületnek lehessen tulajdona,
amely vagyonleltárban, számadásban, költségve
tésben nem szerepel. A földbirtok jövedelme
a püspököt illeti, ugyancsak a közgyűlési ha
tározat értelmében is. Nem tudom elképzelni,
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hogy ez a jövedelem ne vétessék tekintetbe,
amikor a püspök tiszteletdijának megállapításá
ról van szó. A katholizáló törekvések állami tá
mogatása folytán kizsarolt gyülekezeteink anya
gilag olyan viálságos helyzetbe jutottak, hogy
az egyháznak önfenntartási kötelessége paran
csolja azoknak támogatását. A Pesti Hírlap in
formátora marxi zamatu álláspontról beszél. Ké
rem, ne vigyünk bele komoly és életbevágó fon
tosságú kérdésekbe komolytalan érveket. Ne tu
lajdonítsunk a velünk ellentétes felfogásuaknak olyan álláspontot, amely őket hamis színben
tüntetné fel. A dunáninneni egyházkerületben
kitört »háborúságtól« én személyileg távol ál
lok, de tudom,, hogy a püspöki javadalmi föl
dek alkalmasak arra, hogy egyházunk testén
mérges kelevény támadjon. Ennek a kelevénynek a felnyitása szükséges. Ez történik meg a
dunáninneni egyházkerületben. Vajha az ügy el
intézése olyan formában sikerülne, hogy ne háramölnék belőle kár egyházunkra!
H Í R E K .
Uj theol. licentiatus. Karner F. Károly
oki. theol. akad. tanár, az Erzsébet-tudományegyetem előadója és a bölcselettudományók
doktora »Die Bedeutung des VergeltungsgeSankens für die Etlik Jesu« c. értekezésének elfoga
dása után f. évi julius 24-én m a g n a c u m
l a u d e eredménnyel állotta meg a theol. licentiatusi vizsgát a leipzigi egyetem ev. theol.
fakultásán.
A dunántúli egyházkerület elnöksége az
egyházkerületi közgyűlés terminusát megváltoz
tatta. A közgyűlés szeptember 30-án lesz Szom
bathelyen. A különböző egyletek és bizottságok
szeptember 28-án és 29-én üléseznek. És pedig:
szeptember 28-án d. e. 9 órakor a vélemé
nyező bizottság, d. u. 3 órakor a gyámintézet
választmányi ülése; d. u. 5 órakor gyáminté
zeti közgyűlés. Szeptember 29-én d. e. 8 óra
kor Lelkészegyeisület gyűlése a templomban s
a Tanítóegyesület gyűlése a megyeházán; 12
órakor Luther Szövetség gyűlése a templom
ban; d. u. fél 3 órakor népiskolai bizottság;
5 órakor előértekezlet; fél 7 órakor gyám inté
zeti istentisztelet és a Luther Szövetség ünne
pélye a templomban oftertóriummal, amikor
prédikál Pöttschacher István, előadást tart Moli
tori sz János.
Református papnék szövetsége. A buda
pesti ref. papnéknak dr. Ravasz L. püspök fele
sége felhívására tartott értekezlete elhatározta,
hogy megalakítja a ref. papnék szövetségét.
Tanitőválasztás. A győri egyházxözség a
Gróf Endre és Borsody János tanitóx nyu
galomba vonulásával megüresedett két állást
egyhangúlag Weltler János rajkai és Nieder
land Vilmos várpalotai tanítókkal töltötte be.
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A Lutheránus V ilágkonferencia végre
hajtó bizottsága deputációt küld a magyaror
szági, ausztriai, jugoszláviai és finnországi lu
theránusok meglátogatására. A bizottság tag
jai dr. Morehead János, dr. Boe L. W., a Szent
Olaf Kollégium elnöke és Jorgensen Alfréd pro
fesszor.
A mohácsi vész évfordulójára alkalmi egy
házi beszéd jelenik meg elő- és utóimával. Text;
Zsid. lev. X:32. Egyszerű nyelvezettel, világos
okfejtéssel, komoly evangéliumi konklúziókkal
Íratott úgy a beszéd, mint a vele szorosan
összefüggő két ima. Megrendelhető, 3(KMf kor.
előre beküldése mellett, e einten: Ret. lelkészi
hivatal, Debrecen, Széchenyi-u. 4. A füzetet bér
mentesen azonnal küldjük.
Budapesti tanügyi hírek. Az elmúlt iskolai
év végén nyugdíjaztatását kérte dr. S z i g e t h y
Lajos, a főgimnázium jeles tanára. Teljes ere
jében, munkakedvében vonul nyugalomba a ne
ves történettudós, hogy egyházának más téren
annál inkább lehessen szolgálatára. Nem kell
öt olvasóinknak bemutatnunk, hiszen jól isme
rik mint az Ev. Tanáregyesület elnökét, Egye
temes Tanügyi Bizottság előadóját stb., olvas
hatják értékes cikkeit egyházi lapjainkban, él
vezhetik költői tehetségét versköteteiben. Most
is tervekben gazdagon kezdi »uj életét«. Adja
Isten, hogy soká dolgozhasson ev. egyházunk
érdekében! — 31 évi munkálkodás után megy a
jól megérdemelt pihenésre a Deák-téri polgári
iskola közismert és közkedvelt igazgatója, M i k o l i k Kálmán. Jókedvű, örök vidám alakja hiá
nyozni fog az egyházi életben, de reméljük, nem
kell őt sem teljesen elvesztenünk iskolai mun
kájának megszűntével, egyházi munká’kodá'-a
fiatalos energiájának meglelöen tovább folyik.
— Itt emütjük meg, hogy a polgári iskola veze
tését a Deák-téri testvéregyházak dr. B ö h m
Dezsőre bízták, ki immár hatodik éve vezeti a
Veres Pálné-lyceumot. Most a két intézet élén
szélesebb munkakörben több alkalma lesz ev.
nőnevelésünk s egyházunk két jeles intézeté
nek együttes felvirágoztatása érdekében tevé
kenykednie.
A r. k. püspöki konferencia a szeminá
riumokban tanuló kispapok tanulmányi idejét
a filozófiai és theológiai tanulmányok mélyítése
céljából a következő iskolai évtől öt eszten
dőre emelte fel.
Lutheránus világkonferencia Kopenhágában. A Lutheránus Világkonferencia vnjgrehajtó
bizottsága Drezdában tartott ülésén úgy határo
zott, hogy a második lutheránus világkonferen
cia 1929 junius vagy szeptember havában lesz.
Dánia fővárosában, Kopenhágában.
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Sajnálatos esem ények az Ü dvhadsereg
ben. Mint olvasóink nagyrésze* a napilapokból
bizonyára már értesült is róla, a Budapesten
nagy lendülettel megindult Üdvhadsereg-munkában szakadás állott be. Az egész esemény jelen
téktelen maradt volna, ha egyes napilapok szen
záció hajhászata fel nem fújja és el nem ferdíti.
Mint jól tájékozott helyről értesülünk, a való
tényállás a következő: Az Üdvhadsereg egyik
kapitánya, minden jel szerint sértett becsvágy
tól sarkalva, súlyos vádakat emelt Rothstein Fe
renc ezredes ellen s úgy lépett fel, mint aki
az ezredessel szemben a magyar nemzeti érde
keket védi. A tény mindezzel szemben az, hogy
az említett kapitány eddig már egész sor 'felekczetet végigpróbált s majdnem mindenünnen
botrányok közt távozott; Rothstein ezredes is
csak azért képezhette ki tisztté s tette kapitánynyá, mert ö volt az, aki eredetileg a londoni
főhadiszállást ismételten a magyarországi munka
megkezdésére hívogatta s mert nem minden
napi keresztyén türelemmel várta, hogy idővel
egyénisége végül is megtisztul. Az, hogy az
Udvhadsercg budapesti munkáját legnagyobb
részt külföldi tisztek vezetik, érthető, hiszen a
magyar munka még egészen fiatal és igy ta
pasztalt vezetőket még nem Termelhetett. Azt,
hogy Rothstein ezredes egy uj felekezet szá
mára keresztelt volna, rosszindulatú ráfogás, a
sajtóban említett gyermek-felajánlási szertartás
a felekezeti kereszt séget egyáltalán nem akarja
pótolni, sőt az Üdvhadsereg szertartási szabá
lyai eltiltják, hogy viz egyáltalán jelen legyen
a szertartásnál; a szülő ez alkalommal egysze
rűen Isten és az ö országa munkája számára
ajánlja fél gyermekét, amit ha nem is külső
formák közt, de minden keresztyén szülőnek
meg kell tennie. Az, hogy Rothstein Ferenc
ezredes anyagiakkal ne tudna elszámolni, vagy
mintha adományokat nem rendeltetésüknek meg
felelően hasznait volna fel, a valóság legcse
kélyebb látszatával sem bir; Rothstein ezredes
Németországban évtizedeken át vezető állások
ban működött s Budapesten is köztiszteletet ví
vott ki0 de a pénzügyi ellenőrzés az Üdvhad
seregnél nagyon szigorú is. Az Üdvhadsereg az
említett kapitányt s a vele tartó legnagyobb
részt hasonlóan viharos múltú egyéneket kizárta
s ezzel az ügy el is van intézve. Hogy e csa
pat (mindenesetre egészen más cégér alatt) tud-e
majd valami állandó jellegű, más mentömunkál
végezni, ez legalább is kétséges.
A zsinat-előkészitő bizottság figyelmébe!
Az orosházai egyházközség képviselőtestülete K.
Horváth Mihály alábbi javaslatait tudomásul
vette és a zsinat-előkészitő bizottság figyel
mébe ajánlja: »1. A tisztviselő, ha földjavadal
mat élvez, annak közterheit is viselje. 2. A nyugdijintézeti járulékok teljes egészében a tisztvise
lők terhet képezze. 3. Az időközi jövedelmek hit
oktatási célokra az egyházközségeknek megma-

272.

E V A N G É L IK U SO K LAPJA

radjanak.4. A hivektől szedett stólajárandóságok
szüntet tessenek meg. 5. Az egyházi törvénykeze
lésnél esküdt-bírósagok Ítélkezzenek. 6. Az egy
házi alkotmány megváltoztatása előtt az egyházközségek véleménye kikérendő.« Szántszándék
kal nem fűzök kommentárt ezekhez a pontok
hoz, amelyekben égy tizenötezer lelket szám
láló alföldi gyülekezetünknek zsinati javaslatai
foglaltatnak. Csupán mint kuriózumot említem
meg, hogy ugyanaz nap hozta a posta a Tolna-,
Baranya-, Somogyi egyházmegye közgyűlésének
jegyzőkönyvét, amelynek 82. határozati pontja
ezeket mondja: »A tanári kar ama kérelmét,
hqgy az arcképes igazolványok diját s a taná
rokat terhelő nyugdijintézeti járulékokat a tenntartóság fizesse, a közgyűlés elfogadja s az
illető összegeket pénztárából kiutalja.«
Adományok a győri ev. diakonissza-képző
intézetre: Az ostffyasszonyfai ev. nőegylet 150
ezer, Pálmai Lajos 400.000 koronát. Hálás kö
szönet!
Áttérési statisztika. A Magyar Statisztikai
Szemle ez évi 4. számában dr. Asztalos; József ir
egy cikket az 1919—24. évi csonkamagyarországi
vallásváltoztatásokról. Megállapítható a cikkből,
hogy a különböző kér. egyházak közül legkönynyebben a ref. és evang.-ok változtatják meg
hitüket s hogy a legnagyobb beolvasztó ereje
a baptizmusnak van, mely négy év alatt 70o/o-kal
szaporodott meg. (1920-ban 4870, 1924-ben 7000
lélek.) A fenti 6 év alatt áttérés folytán 1717-tel
szaporodtak. Azután a róni. kath.-ok következ
nek, akik ez idő alatt 6485 lelket nyertek áttérés
folytán. Tehát a két véglet: a tömegegyház
és az »élő« Egyház nyer, a többi mind veszített!
Nem vigasztalás, de szomorúság az, hogy ref.
atyánkfiái még nálunk is rosszabb helyzetben
vannak e tekintetben. Ugyanekkor került ke
zembe egy németausztriai kimutatás is. A tő
lünk elszakított u. n. »Burgenland«-dal együtt
van 250.000 ev. a 6 és fél milliós népességű
Németausztriában. Tehát feleannyian vannak,
mint mink, egy majdnem ugyanolyan népességű
államban. Mi a lakosság 6%-ját, ők csak ásó
ját alkotják. Gyülekezetük sincs aránylag több,
mint nekünk. 115 anya és kb. 200 leányegyház.
Sőt még jobban szórványegyház mint mi, mert
ott nincsenek oly mamuthegyházak, mint nálunk.
Abban is hátrányban vannak velünk szemben,
hogy a bécsi theol. fakultáson kívül nem volt
ev. középiskolájuk, mig a felsőlövői ev. főgim
názium és tanítóképző hozzájuk nem került. És
mégis é v e n k é n t mindig 3Ö00 lélek körül van
az áttérési nyereségűk. Éz egy egész szép gyüle
kezet minden esztendőben. Az áttérők" a leg
különbözőbb körökből, társadalmi osztályokból
s politikai pártokból (még szocialistákból is!)
regrutálódnak. Ha csak annyi élet volna ben
nünk, mint az osztrák hittestvéreinkben, egy
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szemernyivel sem több, akkor is minden évben
5000 lelket kellene nyernünk. És akkor egy hatesztendőről szóló statisztika igy nézne ki: ev.
nyereség áttérés folytán 30.000 lélek. Hol kul
logna e mögött a r. k. agresszivitás! És ez
olyan lehetetlen?
Tyn.
Alkoholizmus. Az »ÖrálLó«-ban Írja Sz.
Gönczy Miklós, hogy a gödöllői járás tizenhét
községében van összesen 46 iskola és 261 ital
mérő! A Faluszövetség gödöllői kiállitásának te
rületén kilenc lacikonyhában mérték a szeszt
s még vidékről is hoztak kocsmárost! Mi is azt
kérdezzük: »Mi köze a közművelődési egyesü
letnek és a Faluszövetségnek a szeszmérőhöz?«
— Ausztrália uj fővárosa, Canberra, kocsmanél
küli város lesz. Kileneszáz négyszögmérföld te
rületen belül nem szabad szeszes italt árusítani,
vagy fogyasztani. Mennyivel élelmesebb a ma
gyar főváros! A nemzeti ünnep keretében azon
a területein, amelyen a legtöbb nép megfordul,
elengedi a borfogyasztási adót. Hogy több fogy
jon. Ellenben a kereskedelmi minisztéiium fel
emeli a papiros vámját tízszeres éré, illetve négy
szeresére. Hogy kevesebb fogyjon. így emelke
dik uj lendülettel az alkohol és a papirdrágaság szárnyain a magyar közművelődés.
Amerika. Dr. Carol! neves egyházi statiszti
kus most megjelent közleménye szerint az Egye
sült Államokban az egyházak lélekszáma roha
mosan gyarapszik, amennyiben tavaly több mint
háromnegyed millióval növekedett az egyházta
gok száma. A 24 nagyobb egyházfelekezet tag
jai közel ötszázmillió dollárt adtak egyházi cé
lokra. (harmincötezer milliárd korona). Mig a
római katholikusok, akiknek lélekszáma 16 mil
lió, 204.000 taggal szaporodtak, addig maguk a
methodisták, akik 9 millió leiket számlálnak,
220.000 lélekkel gyarapodtak, tehát a gyarapo
dásuk aránylag a róm. katholikusokénak két
szerese. A protestánsok gyarapodása végered
ményben is, úgy abszolúte, mint relative, na
gyobb a róm. katholikusok éniái.
Az Evang. Theologusok O tthonának épí
tésére felajánlott adományok (a megajánlás
szerint): Az elejét lásd az előző számban! Ihász
László 100 a. kor., Rónai Gyula 500.000 iK, Ko
vács István 250 kg. búza, Újmaíomsoki evang.
gyülekezet 250 kg. búza, Wolf Lajos és hartai
egyházközség 100.003—100.000 K, Payr Sándor
100 a. kor., dr. Prőhle Károly 100 a. kor., Limbacher Zoltán 500.000 K, Görög! Ernő 200.000
K, Hulvej István 600.000K, Balogh Ernő 100 a.
kor., Bojtos László 500.00Ó K, Nagy Sándor 50
a. kor., Kutas Kálmán 50 a. kor., Kótsch Mihály
50 a. kor., Krieger Mihály 200.000 K, Krón Fe
renc 100 a. kor., Salier Károly 100 a. kor., Vér
tesi Zoltán 300.000 K, Bakay Péter 200.000 K,
Bilatniczky Pál 100 a. kor., Horvíáth Lajos 50 a.
kor., Káldy József 100 a. kor. Folyt, köveik.!
Fogadják az adományozók hálás köszönetünket!
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Miért vagyok keresztyén.
A newyorki Broadway Tabernacle lelkésze,
Charles E. Jefferson YilágköriÜi utján Tokióba
érve rádión a következőképpen fejtette ki ke
resztyén hitét:
Felhívtak, hogy mondjam el, miért vagyok
keresztyén és én szivesen teszek eleget a fel
szólításnak.
Nem azért vagyok keresztyén, mert véletle
nül a nyugaton születtem. Sok ember, aki a
nyugaton született, nem keresztyén. Azért, mert
valaki Európában, vagy Amerikában született,
nincs kényszerítve arra, hogy keresztyén legyen.
A nyugaton az emberek szabadok és a vallásról
mindenki úgy gondolkodhatik, ahogyan akar.
Válhatott volna belőlem hitetlen, istentagadó,
de én úgy határoztam, hogy keresztyén leszek.
Nem azért vagyok keresztyén, mert ez az
egyetlen vallás, amelyet ismerek. Valamennyi
nagy vallásnak főbb tanait ismerem. Mindegyik
ben találok sok olyant, ami igaz. Egyetlen val
lás sem egészen hamis, vagy téves. Mindegyik
révén áldás száll a szívre. Hanem azért vagyok
én keresztyén, mert a keresztvénségben az igaz
ságnak teljesebb kijelentését találom, mint más
hol.
Nem azért vagyok keresztyén, mintha a
keresztyén életutat könnyűnek találnám. Ellen
kezőleg, nehéznek találom. A Názáreti Jézus ta
nításai olyan magasztosak, hogy sokan megvalósithatatlanoknak tartják. Szakadatlan áidozat nélkül senki sem lehet igazi keresztyén. A
keresztyén vallás a kereszt vallása. Ha olyan
vallást óhajtanék, amelyik keveset követel tő
lem, nem választanám a keresztyén séget.
Annak, hogy keresztyén vagyok, ezek a fő
okai:
1. Keresztyénnek lenni annyi, mint Jézus kö
vetője lenni, és Jézusnál magasabb embertípust
nem ismerek. Átkutattam a világirodalmat, de
hozzá foghatót nem találtam. Jelleme, ameny-
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nvire én megítélhetem, hibátlan volt. Élete tö
kéletes volt. Előttem ö az eszményi ember.
2. Jézus feleletet ád a szív legmélvebb
kérdéseire. Első sorban Istenről akarok vala
mit tudni. Tudni akarom, milyen Isten O. Is
merni akarom jellemét, célját 'ü ln i akarom,
milyen viszonyban van velem. Je;..is megmondja
M egnyugtat hogy Isten minden embernek atyja.
Isten szeretet. Isten barátunk. Isten boldogsá
gunkat akarja. Isten kész segíteni rajtunk. Is
ten igaz és kegyelmes és jó. Azt akarja, hogy
hozzá hasonlók legyünk.
3. Tudni akarom, hogy mi az ember, miért
van itt és mit várnak tőle. Tudni akarom, hogy
él-e a halál után. Jézus nem hagy cserben. Biz
tosit hogy Istennek gyermeke vagyok és hogy
örökké élni fogok. Istenről való felfogása és
az emberekről való felfogása a legmagasabb
felfogás Istenről és az emberről, amire akadtam.
Jézus olyan ígéreteket tesz, am élveket az
én tapasztalatom szerint betelj esi tett. Azt ígéri,
hogy nyugodalmat és békességet és erőt és örö
möt ád, s én úgy találtam, hogy ezt meg bírja
tenni.
Keresztyén vagyok, mert a történelem mu
tatja, hogy Jézus életének elveit tanítja. Ahol
Neki engedelmeskednek, az emberi élet virul.
Ahol parancsolataiban gázolnak, az élet szenynyes és sötét lesz. Azt állította, hogy ő a Vi
lág Világossága és minden embert magához von.
Tényleg hatalmas és lassan és biztosan megnyer
minden nemzetet. Követőinek száma minden
nemzedékben növekszik. Sohasem volt annyi ke
resztyén, mint amennyi ma van. Jézus befolyása
sohasem volt olyan mély és messze'ható, mint
most. Meg fog hajolni előtte minden térd és val
lani fogja minden nyelv, hogy ö valóban a vi
lág Megváltója.
5.
Keresztyén vagyok, mert Jézus a békes
ség fejedelme. Azt mondta: »Boldogok a békes
ségre igyekezők, mert Isten fiainak neveztet
nek.« Azt mondta Simon Péternek, hogy tegye
félre a kardot, mert aki fegyver! fog, fegyver
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által pusztul el. Azt tanította, hogy Isten min
den embernek Atyja, hogy minden ember test
vér és hogy nekünk a földön az a fődolgunk,
hogy megalapitsuk az igazság1, a békesség és
a jóakarat országát.
Bizonyára az a tanító, akinek ilyen eszmé
nyei, ilyen szeretet és ilyen hatalma van, az
égből jött hozzánk.

Wiclif János.
Savonarola Jeromos reformatori tevékeny
ségét a tizenötödik században vallási, vagy ta
lán szabatosabban erkölcsi reformokkal kezdte
Flórencben. A körülmények kényszeritették arra,
hogy reformáló buzgalmát politikai térre is át
vigye. Éppen ellentétes irányban halad Wiclif Já
nos reformátori pályája; ő elsősorban tüzes
hazafi volt s a hazáját, Angliát, ért igaztalanságiak szólították sorompóba. Akkor nyíltak ki
szemei azoknak a még nagyobb igazságtalan
ságoknak meglátására, amelyeket a katholikus
egyház a vallás birodalmában követett el és
Wiclif, a hazafi, beleolvadt Wiclifbe, a refor
mátorba.
Születési idejét nem tudjuk pontosan megálLapitani, de Letand, a legjobb tekintély 1320-ra
teszi. Születési helye Ipreswel, Richmond köze
lében, Yorkshireben. Életének első szakaszára be
kell érnünk ezzel a sovány adattal.
Az a század, amelyben élt, egyike az angol
történelem ragyogó korszakainak. III. Edvárd
ült a trónon, Anglia a crecy~i és poitiers-i
csata után Franciaország fölé kerekedett, a lo
vagkor teljes virágjában volt, a tudományok uj
lendületet vettek Oxford kollégiumaiban. Az a
század volt ez, amely Chaucer Canterbury-i Tör
téneteiben gyönyörködött. Jellemzését igy fog
lalták össze: »'Nagyszerű hóditásaiban, ragyogó
a fhű vészetek ben, forradalmi a jogtudomány
ban, jótékony a szociális vonatkozásokban, haza
szeretetre ösztönző és a tudományokra ked
vező.«
Wiclif Oxfordiban, a Balból Kollégiumben
nevelkedett. Ezt a kollégiumot az előző év
század második felében Wiclif szomszédai, a
Barnard Castle-i Balliolok alapították. Wiclif ra
gyogó tehetsége és tudása révén ugyanannak a
Kollégiumnak előbb »feIlow«-ja, majd »master«-je
lett. Úgy hívták, hogy »az egyetem legelső em
bere, Grosseteste és Ockham nagyságának el
ismert képviselője.«
Miután a theologian elnyerte a fokozatot,
egészen élete deléig csendes tudós és prédiká
tor maradt. Az egyházat és az államot érintő
események alakították életét 1365-től kezdve. Eb
ben az esztendőben VI. Orbán pápa III. Edvárdtól az évi hübéradó befizetését követelte.
A királyt meglepetésszerüleg érte ez a felszólí
tás, mert jóllehet másfél századdal korábban
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III. Ince pápa kirótta ezt az adót, de azóta már
régen elmúlt. Orbán pápa most nemcsak arra a
folyó évire követelte ezt a tributumot, hanem
harminc esztendőre visszamenőleg összesen há
romszázötvenezer dollárt. Abban az időben Ang
liában a földbirtoknak körülbelül a fele a ró
mai papság tulajdonában volt, azonkívül a pápa
majdnem minden angol beneficiumba külföldie
ket ültetett, akik szintén hétszázezer dollárt szipolyoztak ki évente az országiból. Edvárd a par
lament elé vitette az ügyet; a parlament, amely
nek Wiclif is tagja és szónoka volt, a pápának
elutasító választ küldött.
T íz évre rá a király kinevezte Wiclifet
egy Brüggebe (Belgium) menendő bizottságba,
amelynek feladata volt, hogy a pápa emberei
vel beszéljék meg azokat a méltánytalanságo
kat, amelyeket Anglia szenvedett. A bizottság
fel volt hatalmazva arra, hogy »olyan egy essé
get kössön, amely biztosítja egyrészt az egy
ház tisztességét, másfelől megvédi az angol ko
rona és birodalom jogait.«
Xét esztendei tárgyalás után Anglia nem
kapott elégtételt, de a sikertelenség nem ir
ható Wiclif rovására és a király nem hibáztatta.
Szolgálataiért Lutterworth rectorává neveztetett
ki. Ezentúl itt tanított, prédikált, lefordította a
Szentirást és itt is halt meg.
Az a tevékenység, amelyet Wiclif a pápa
politikai hatalmának kurtításában kifejtett, nem
kerülte el ennek a méltóságnak figyelmét. Ezt
a veszedelmes eretneket el kell hallgattatni és
meg kiéli büntetni. Akkortájt nemcsak az orthodoxiával ellenkező tan, hanem a pápai tekin
tély elleni támadás is eretnekségnek számított.
Wiclif tehát idézést kapott, hogy jelenjék meg a
canterbury-i érsek és a londoni püspök előtt
és feleljen a vádakra. Szerencsére a királyság
hatalmasai Wiclif pártján voltak, úgyhogy ez
a támadás nem ártott neki. A jpápa nem akart
engedni s szenvedélyesen készült eljárni ebben
az ügyben, amikor a halál véget vetett tervéi
nek (VI. Orbán 1389-ben leesett a lóról és sérü
léseibe belehalt) és a nyugati egyházban be
állott a nagy szakadáís (1378—1417), amikor
két-három pápa sújtotta egymást kölcsönösen
egyházi átokkal, annyira lefoglalta az embere
ket, hogy senki sem törődött az angol eretnek
kel’.
1381-ben újból megtámadta a római egy
háznak egyik visszaélését; ezúttal a kolduló
szerzeteseket. Ezek a vallásos koldulok krisz
tusi élettel dicsekedve, de attól nagyon messze
élve sok pénzt szedtek ki a köznéptől nem
csak önkéntes adományok címén a saját szük
ségleteikre, hanem a gyónásért és. feloldozásért
is. Ezek az utóbbi funkciók nem a kolduló ba
rátok, hanem a plébánosok hatáskörébe tartoz
tak. A szerzetesek visszaélése megrontotta a
köznép erkölcsét. Bármilyen mocskos bűnt köve
tett is el valaki, meggyónhatta valami prédikáló
barátnak, akit azelőtt sohasem látott és minden
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valószínűség szerint többet sohasem lát, fizetett
neki egy summa pénzt, elnyerte a feloldozást
és nyugodt lehetett, hogy a falujában, vagy vá
rosában senki, még a tulajdon plébánosa sem
tud bűnéről.
A kóborló szerzetesek talizmánokat és erek
lyéket is árultak drága pénzért (Chaucer disznocsontoknak hivja őket) és a pénzt arra használ
ták fel, hogy otthon la km áro zhassanak; amel
lett úgy tüntették fd. mintha koldusszegény séd
ben és önmegtagadásban élnének. Mint prédi
kátorok sem értek többet. Fantasztikus mesék
kel és legendákká! mulattatták hallgatóikat ma
gasztalták a saját erényeiket és megrágalmaz
ták a rendes papságot.
Eddig Wiclif az egyház külső visszaélései
ellen tiltakozott. Most megkezdte az egyház
belső életének reformálását. Feddte a szerzete
sek hamis életét és tanítását, de nem érte be* a
kárhoztatással; készült arra, hogy a népnek va
lami jobbat adjon. Tudta, hogv csak a Biblia
mutathatja meg az üdvösség utját s elhatározta,
hogy a nép nyelvén adja azt a népnek. Héberül és görögül nem tudott, azért Szent Jeromos
latin fordítását, a. Vulgátát vette Fordításának
alapul. Ezzel a nép kezébe adta a Szenti rást, am elv
eddig lepecsételt könyv volt. Ez még a könyvnyomtatás feltalálása előtt történt, ugvhogv kéz
zel kellett a példányokat másolni, mégis sok
példány kelt el.
A forditás munkája kárhoztatásra és bünte
tésre méltó szentségtörés volt. Akiknél talál
ható volt a forditás, vagy akik azt olvasták,
azoknak kiátkozás, börtön vagy halál volt a
büntetésük. Ez az üldözés is kinyitotta a nép
szemét és megláttatta vélük Róma zsa r nők ságit
Az egyházi tan egészen ötvennyolc éves ko
ráig nem foglalkoztatta Widifet. Ekkor megtá
madta a korabeli Urvacsorai tant, több munkát
irt az eucharisztiáról. Tagadta a reális nrezenciát, vagyis Krisztus testének és vérének az
eucha risztiá ban való jelenlétét. Kérdésessé tette
a papoknak az abszolucióra való hatalmát, a
pápának a purga tórium hoz, indulgenciákhoz
(búcsú) és különleges misékhez való jogát. Egy
Londonban tartott zsinat Wiclif tanait kárhoz
tatta, de maga Wiclif megmenekedett.
Kétségtelen, hogy Wiclif mártírhalált szen
vedett volna ^ ha eleget tehet a pápa parancsá
nak és megjelenhetík a keresztvénség főváro
sában. Azonban Rómába menetelét a jóságos
gondviselés megakadályozta. 1382-ben és a rá
következő évben szélütés érte, ebből annyira fel
épült, hogy tovább írhatott és folytatta lelki
pásztori működését Luttervvorthben. A pápa
1384 végén követelte, hogy jelenjék meg Rómá
ban és Wiclif el isr ment volna, mert nem félt
helvtállani tanításáért. Azonban december huszonnyolcadikán a szószéken újabb szélütés érte.
Újévkor halt meg és Luttervvorthben temették
el, ahol a nép nagyon szerette.
Nem adatott meg neki, hogy keresztül vi
gye a katholicizinussal való szakítást, hogy tar
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tós reformációt végezzen, hogy megalapítsa a
protestantizmust, de az ö szava is kiáltó szó
volt, amely készítette az utat. (The Lutheran.)

A dunáninneni evangélikus egyházkerület
közgyűlése.
Folyó hó 12-én tartotta a dunáninneni egy
házkerület ez évi rendes közgyűlését a vendégszerető galgagirtai egyházközség kebelében.
Az augusztus 10-en délután érkező egyház
kerületi elnökséget és a vendégeket az állomá
son a járás föszolgabírája és M i ha lo v i cs
Samu, a nógrádi egyházmegye főesperese üd
vözölték elsőknek. Az üdvözlő szavakra Kiss Ist
ván püspök válaszolt meleg közvetlenséggel. A
vasúti állomásról az elnökség és a vendégek a
galgagutai leventék sorfala között áthaladva, a
környékbeli földbirtokosok által rendelkezésre
bocsátott pompás fogatokon a községbe haj
tattak. A község diadalkapujánál a presbité
rium élén B á r t o s Mihály volt egyházi gond
nok üdvözölte az elnökséget meglepően szép,
tartalmas, vallásos és hazafias érzésből fakadó
beszéddel. Meghatva köszönte meg Kiss István
püspök az egyszerű embernek szívből takadó
s szívhez szóló 1beszédét, amely után a vendé
gek a lelkészlakra vonultak, amelynek bejára
tánál a vendégszeretetéről ismert házigazda.
M o s k ő Károly lelkész fogadta az elnökséget
s a közgyűlésre érkezett vendégeket családja
körében. Á lelkészlakon elköltött uzsonna után
nyomban megkezdődtek a bizottsági ülések,
amelyek a közgyűlést voltak hivatva előkészí
teni.
Másnap, augusztus 11-én, délután a Terü
leti lclkészi értekezlet ülésezett, mélynek igen
gazdag progranimja s az egyes kérdésekhez
történt hozzászólások a kis kerület lclkészi ka
rának szép készültségét bizonyították. A püspök
megnyitója és S z ű c s Sándor magyaróvári lel
kész irásmagyarázata után S z e k e j Andor lel
kész a liturgia egységesítéséről, M a g y a rGéza
a lelkész belmissziói munkájáról, K r á l i k Er
vin a haptizmus keletkezési okairól és az ellene
való védekezés eszközeiről. I r á n y i Kamii a
javadalmad egyházi tisztviselők nősiilési szabály
zatáról, K a r d o s Gyula a tervbe vett egyházmegyei, egyházke rül éti és egyetemes tanácsok
ról, különös tekintettel arra, hogy azok nyíltak
legyenek-e, vagy zártak s ki legyen azok elnöke,
végül dr. C s e n g ő d v Lajos azt a kérdést tár
gyalta, hogv egyházi érdekből kivánatos-e, hogy
evang. lelkész ne lehessen nemzetgyűlési, vagy
országgyűlési képviselő? Sajnos, hogy helyszűke
miatt nem térhetünk ki az egyes előadások és
értékes hozzászólások bővebb ismertetésére.
Este 8 órakor a zsufo'ásig megtöltött temp
lomban vallásos estet rendezett az egyház, amely
nek kiemelkedő pontja D. K o v á c s Sándor
egyetemi tanár eredeti kutatásokon alapuló s
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magasan szárnyaló emlékbeszéde volt a gályarabokról. A hallgatóságot lebilincselő előadás
nak, amellyel az egyházkerület méltóan adózott
a gálya rabok emlékének, ékes keretéül szolgált
M o s k ó Bözsike szavalata a gálya rabokról s
C s ő v á r i Dezső és Bandi szóló éneke, M i h a1o v i es Pál és T e s z á k János tanítók pompás
technikával előadott orgonajátékai.
Az egyházkerület közgyűlését augusztus hó
12-én ünnepélyes istentisztelet vezette be, ame
lyen a szent beszédet B a l o g h István fő espe
res mondotta, az oltári szolgálatot pedig C s ő 
v á r i Dezső lelkész és P o d h r a d s z k y János
ale speres látták el.
Isteníti sztélét után nyomban kezdetét vette
a közgyűlés, amely az előző évekhez képest,
jóval népesebb volt. Ott láttuk dr. Sztramyavszky
Sándor főispánt, Rákóczy István ny. főispánt,
Csatáry Elek ny. alispánt, Vecsey Ede altábor
nagyot, K r a y z e l 1 Miklós tanácselnököt, D. Ko
vács Sándor egyet, tanárt, Okolicsányi Gyula ny.
bankigazgatót, Csengey Gyula, vitéz szaindai Sréter Ferenc és Csengey Márton földbirtokosokat,
Visnyovszky Rezső kir. tanfelügyelőt, dr. Ze
lenka Ottó járás bíró sági elnököt, Zelenka La
jos szolga bírót, dr. Zelenka Frigyes kir. taná
csos tanfelügyelőt, dr. Händel Béla ügyvédet,
Balogh István, Mihalovics Samu és \Venk Károly
főespereseket s mintegy 50 lelkészt és tanítót.
Lándori dr. K é l e r Zoltán egyházkerületi
felügyelő elnöki megnyitója után K i s s István
püspök terjesztette elő a lefolyt közigazgatási
év eseményeire, fontosabb kérdéseire részlete
sen kiterjeszkedő évi jelentését. Mindenek előtt
kegyeletes szavakkal emlékezett meg a gálya
rabokról, majd az állam és egyház közötti vi
szonyról, amelyet megnyugtatónak talál, beje
lentette, hogy az OFB előző Ítéleteit kiigazitotta oly értelemben, hogy a 'kerületnek jutta
tott földbirtok a püspöki javadalom céljára szol
gál s hogy a kormány kilátásba helyezte a
lelkészek korpótlékának 1927. julius 1-től való
folyósitásiát. Szólott a testvér református és a
róm. kath. egyházhoz való viszonyunkról, az
amerikai lutheránus egyházzal létesített szoros
testvéri kapcsolatról, a Lutheránus Világgyülésínek 1927. november havában Budapesten tar
tandó üléséről, az orosz evangélikusok megsegélyezéséről. A gyülekezetek lelkészek és felügye
lők hathatós támogatásába ajánlotta az Orsz.
Luther Szövetséget, a Luther Társaságot, a
Luther Otthont, a Theológusok Otthonát és az
Orsz. Misszió; Egyesületet, Mgeemlékezett egy
házunknak a Nemzetközi Embervédelmi kiállí
táson való részvételéről, majd kegyeletes sza
vakkal parentálta el a közigazgatási év nagy
halottad: dr. Zsilinszky Mihály bányákerületi fel
ügyelőt, Händel Vilmos honfi főesperest, Krupecz István alesperest, dr. Tresztyiánszky Ferenc
kerületi ügyészt és Horváth Sándor kerületi
számvevőt. Ezután áttért a lefolyt közigazgatási
évben végzett egyházerő sitő munkára, az egy
házlátogatásokra, a szórványokban végzett lel
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kipásztorkodásra, végül az egyházkerület nép
mozgalmi viszonyaira.
A figyelmesen meghallgatott és tetszéssel
fogadott püspöki jelentés után S z é k ej Andor
lelkész ismertette az 1848: XX. t.-c. végrehajtásá
nak kérdését. Javaslata alapján a közgyűlés meg
keresi az egyetemes egyházat, hogy a prot. kö
zös bizottság utján a törvény végrehajtását eré
lyesen sürgesse meg s intézményeink, közigaz
gatásunk és az egyetemes nyugdijintézet céljaira
földbirtok adományozását kérje az állami váltságföld ékből.
K i r c h n, e r Rezső előadó az évközben ér
kezett miniszteri rendeletekről, az egyet, nyugdijintézetről, a kerület közigazgatási segélyei
ről, a közalapi segélyekről és az egyet, egyház
vagyonáról tett jelentést a közgyűlésnek.
Ezután M i h a 1o v i e s Samu főesperes ter
jesztette elő a pénzügyi bizottság jelentését,
amelynek két kiemelkedő pontja volt: a Baldácsy alapítványra vonatkozó ajándékozási szer
ződés és a le'készi nyugdíj intézet átszervezésé
nek ügye. Az előbbi kérdésben dr. H ä n d e l
Béla kerületi ügyész és dr. K é 1e r Zoltán kerü
leti felügyelő kezdeményezésére a közgyűlés ki
mondta, hqgy a Baldácsy segélyek szétosztá
sánál az eddigi ötven év alatt követett gyakor
lat abusus volt és az ajándékozási szerződésnek
oly értelmezést adott, hogy az évi osztalék egyik
egyharmadrésze nem tisztán a püspököt, ha
nem a püspököt és a kerület szegény lelké
szeit illeti együttesen. Az egyet, nyugdijintézet
átszervezésének kérdésében a közgyűlés kifo
gást emel a nyugdijaknak 50 o/o-os leszállítása
s ezzel szemben a tagjárulékok, fenntartói já
rulékok és alapítási járulékoknak tetemes fel
emelése ellen, főkép az egyházak járulékait ille
tőleg1, továbbá az özvegyek ellátási dijának megszoritása, a nyugdíjjogosultság kezdő időpont
jának felemelése ellen és megkeresi az egye
temes egyházat, hogy főleg az egyházakra nehe
zedő súlyos teher megszüntetésére, az 1848. XX.
t.-c. alapján kormánytámogatást kérjen. A ti
szai egyházke»rötet határozatát magáévá téve a
közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz
gyűléshez az 1926 julius 1-től felemelt állam
segélynek. amely a miniszteri indokolás szerint
az egyházkerületek szükségleteinek kielégítésére
és az egyházak adóterhiednek könnyítésére szól
nak, a felemelés időpontjától ai kerületek kö
zötti arányos szétosztása tárgyában.
B a l o g h István előadó a tanügyi bizott
ság jelentését terjesztette elő. A közgyűlés el
rendelte, hogy a trianoni békekötés évforduló
ján, minden év julius 4-ikére eső, Vagy ezt meg
előző vasárnapon gyászistentisztelet tartassék,
a gyermekeknek pedig megmagyaráztassiék a
nap szomorú jelentősége. B é r e z é s Lajos ke
rületi Tanitóegyesületi elnök bejelentetté a köz
gyűlésnek, hogy az egyházkerületi Tanító Egye
sület újra megalakult s megkezdte működését.
A j o g ü g y i b i z o t t s á g jelentései Közül
hosszabb vitát provokált úgy a bizottságban,
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mim a leik eszi értekezleten s magán a köz
gyűlésen is az egyházi tisztviselők nősiilési sza
bályzata. Bár az egy házmegyék többsége a ter
vezetet elfogadta, a közgyűlés azt mégis elve
tette s elégségesnek tartotta, hogy gondoskodás
történjen arról, hogy egyházi tisztviselő csak
evang. nővel élhessen házasságban. Ugyancsak
a jogügyi bizottság javaslatára megkeresi a köz
gyűlés az egyet, egyházat a ^szekták elleni hat
hatósabb védekezés tárgyában.
Dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő elnöki
megnyitójával kapcsolatosan a közgyűlés ki
mondta, nogy a zsinat összehívását szükséges
nek tartja és tiltakozását fejezte ki a szombat
helyt püspök pásztorlevele miatt, amely a fele
kezeti béke megbontására alkalmas.
A kerületbeli missziókban végzett munká
ról és a kerületi gyámintézet működéséről szőlő
jelentésének meghallgatása u4án a közgyűlés a
délutáni órákban, Kiss István püspök buzgó
imádságával ért véget.

Nyugdij intézetünk.
(Pailik János nyiregTházi lelkész. eiTtiáztehileti löjegyzö relerádaja
a tiszakeríileti közgyűlésen 1926. (alias 28.)
(Befejező közlemény.)

Ezzel a módosítással a mai szöveg utolsó
pontja magától elesik.
Módositást ajánlok még a 35. §-hoz is.
Az egész §-t kérem ekkép beállítani:
»Minden nyugdij intézeti tag a nyugdíj- és
lakbérigényét tévő összegnek 4°o-át tartozik évi
járulék gyanánt a nyugdíjintézet pénztárába fi
zetni, de csak 40 szolgálati évének a betöltéséig,
azontúl minden fizetési kötelezettsége megszű
nik.«
Módosítandó lenne a 46. § is, nézetem sze
rint emigy:
»A nyugdíjintézet mérlege 3 évenként revi
deálandó.«
»A netán mutatkozó felesleg a nyugdij Öszszegének megjavítására fordítandó.«
Szives megfonto'ásha ajánlom még a 33 §
első kikezdését is, amely szerint az egyházközsé
gek, illetve fenntartó testületek minden állás
után 4o/o fenntartási járulékot tartoznának fi
zetni; vagyis a tervezet szerint legtöbbet 108
pengőt, legkevesebbet 60 pengőt. Kérdés, —
elegendó-e ez akkor, amikor az iskolafenntartó
Egyházak ma minden tanítói állás után 120
aranykorona nyugdijilletéket fizetnek s maga
a tanító csak 36-ot? Egy lelkész nem ér-e meg
egyházának annyit, mint egy tanító?! Szabad
legyen itt megjegyeznem, hogyha a gyülekeze
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tek hozzájárulása a határozati javaslatom d)
pontja értelmében állapíttatnék meg, <vkkor ezen
a réven, hozzávetőleges számítás szerint 18—
20,000 pengő, illetve 200—220 millió papirkorona évi többlethez jutna a nyugdij intézeti xaszsza s ez az összeg bőven kárpótolná azt a
veszteséget, amely a pénztárt a 31. §-ná! álta
lam ajánlott módosítás folytán esetleg érhetné.
a) A közgyűlés kimondja, hogy az egyet,
nyugdij intézeti bizottság által hozzá beterjesz
tett tervezetben felvetett s körvonalazott s egy
uj lelkészi nyugdíjintézet alapítására vonatkozó
eszmét helyesli, azt magáévá teszi s annak meg
valósításához erkölcsi és any agi segítséget nyújt;
b) Kimondja a közgyűlés, hogy mivel az
uj matematikai mérleg által a korosabb lelké
szek és szegényebb gyülekezetek anyagilag sú
lyosan lesznek érintve, felkéri az egyet közgyű
lést egv olyan határozat kimondására, amely
szerint az évenkénti államsegély nek Vs*a eme ko
rosabb lelkészek alapítási járulékának a mérsék
lésére fordittassék, részarányosán; az adócsök
kentési segélyek kiosztásánál pedig különös fi
gyelem fordittassék az olyan egyházakra, ame
lyek az uj alapítással járó terheket nehezen tud
nák elviselni.
c) Mivel az alapítandó nyugdíjintézet a ren
delkezésére álló forrásokból csak 5()o/0-ig képes
biztosítani tagjainak a nyugdíjigényét a régi
vel szemben, ami méltánytalan és elégtelen: a
kerületi közgyűlés felkéri az Egy házegyetemet,
hogy ebben a kérdésben az Állammal az érint
kezést keresni s tőle megfelelő alapítási állam
segélyt kieszközölni s azt törvényhozásihg is
biztosítani kegyeskedjék, annál is inkább mivel
az evang. egyet, nyugdíjintézet leső-vadasa egy
részt értekeinek a töakremenésébő! származott,
mivel azok mindeddig valorizálatlanul marad
tak.
d) Az egyházközségeknek a tervezetben ja
vasolt 4 0/0 -os hozzájárulását kevesli s azt leg
alább a tanítók után e cimen fizetett járulék,
vagy a nagyobb gyülekezetekben a lelkész
évi ho/zájárulási, illetve fenntartási összegének
kétszeresére javasolja felemelni;
e) Szives figyelmébe ajánlja az egyet, köz
gyűlésnek a már felsorolt 11., 31., 35. és 46.
§-ok módosítását is, amint azt fentebb megjelöl
tem.
*
Legyen még megemlítve e helyütt az is,
hogy az előadó: Paulik János, a kerületi köz
gyűlést megelőző lelkészértekezleten részletesen
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ismertette a lelkésztársakkal az uj nyugdíjinté
zet matematikai számadatait s minden azzal kap
csolatos kérdésit. Legyen még megemlítve az
is, hogy a kerületi közgyűlés a legnagyobb
elismeréssel adózott az előadónak alapos tanul
mányáért s azt teljes egészében magáévá tette,
kiegészítvén! azt azzal a határozattal, amely sze
rint felkéri az egyetemes közgyűlést egy olyan
határozat kimondására is,, amelyben figyelmébe
ajánlaná az egyházaknak azt, hogy lelkészeik
helyett is vállalják el a befizetéseket, hogy azok
nak legalább részben való elvállalása által könynyitsenek lelkészeik terhén.

A tanítói hadipótlék.
Nagytiszteletü Szerkesztő Ur!
Azt olvasom az »Ev. Lapjá«-ban, hogy a
vall. és közoktatásügyi miniszter »feltétlenül kivánatosnak tartja, bogy a hadviselt tanítókat
megillető hadipótlékokat a felekezeti tanítók ré
szére az iskolafenntartóság a saját anyagi ter
hére biztosítsa.« Ez nem rósz! Az állam megint
át akar ránk hárítani egy olyan terhet, melyet
józan ész szerint is neki volna kötelessége vi
selni!
Talán az egyház indította és viselte a há
borút, hogy a sok, háború miatti anyagi vesz
teséig mellett még ártatlan bűnbakként ezt a
hadipótlékot is az egyház adja? Vagy talán az
egyház rendelte ki a harctérre tanítóinkat? És
nem az állam? Hát nem megtette-e az egyház
a maga kötelességét az állammal is, a hazával
szemben is, akkor, mikor minden vagyonát hadikölesönbe ‘fektette? Hiszen az állam ezzel a
kölcsönnel még mindig tartozik nekünk s az
odaadott pénzeknek hiányát minden intézmé
nyünk keservesen érzi! Nem az anyagi tönk
szélén ál!-e egyházunk és sok gyülekezete, ép
pen azért, mert a háború, egyházunk és híveink
áldozatos hazaszeretete és az állam részéről az
óta is ránk hárított sok teher, rengeteg pénzt
elvont egyházi életünkből? És nem azért nem
birjak-e hiveinik egyházi adójukat megfizetni s
az egyházat régi protestáns tradíciók szerint a
maguk erejéből fenntartani, mert az állam hí
veinknek minden felesleges fillérét különböző
adók elmén elszedi? És most megint egy újabb,
igazságtalanul áthárított teher!
Mit mondjunk híveinknek? Hogyan kérjünk
tőlük ezen a címen uj adót, mikör a legtöbb
helyen a rossz gazdasági helyzet, rossz termés,
sok állami adó miatt, az egyházi járulékokat ed
dig is húzódozva, sőt néhol egyáltalán nem fi
zetik ?
Hiszen ma már falusi híveinknek sincs
pénze! Tessék megnézni akármelyik kisvárosi
takarékpénztárt: nem garmadával őrzi-e kisgazda
híveink váltóit? Talán most már a tanitói hadi

1926.

pótlék fizetésére is váltókölcsönt vegyenek tel?
És ha fizetni nem tudnak, talán — végrehajtas
suk őket?
Az lehetne az ellenvetés, hogy hiszen az
egész tanitói hadi pótlék nem sok. A tanítókra
nézve csakugyan nem sok. De az egyházra és
híveire nézve, igenis sok. Minden fillér, amit
még az eddigi terheken felül kérünk a hívektől,
sok! Mert nem a fölöslegből adnák, hanem a
szájuktól vonnák él.
Ne tüzelj olyan nagyon — mondhatná Szer
kesztő Ur, de tudom, hogy nem mondja — hi
szen a miniszter niem »e l r e ndel i «, csak t e l 
t é t l e n ü l k í v á n a t o s n a k t a r t j a « a hadipótlék megadását. Hát persze, ez nem ugyanaz.
Tehát mi nem adjuk meg tanítóiknak a hadipótlékot? Mi lesz akkor? Télié lesz a szive ke
serűséggel a tanítónak egyházával szemben,
mert úgy érzi, hogy tőle az egyház megvon
olyat, ami őt megilleti. Irigy szemmel néz ál
lami kollégáira, akik »jobb sorsban vannak« s
miközben hálásan gondol a miniszterre, aki, ime
ő róla is gondoskodni akar, ugyanakkor meg
csorbul szeretete egyháza iránt, mint amely meg
akadályozza a miniszter »jószándékát«.
Vagy szorítsuk ki a hívekből a többiek
mellé ezt a terhet is. Akkor meg mi lesz? Is
merve a magyar falusi embernek s általában
az egyszerűbb embernek a gondolkodását, tu
dom bizonyosan, az lesz, hogy híveink nagyré
sze szidni fogja az egyházat, papot, tanítót, akik
ime, megint csak pénzt kérnek, de szidni fogja
ám a minisztert is, akiről az egyház, pap, tanitó, a hadipótlék kivetésénél bizony, hogy hi
vatkozni fog!
Tehát a végeredmény az lesz, hogy a mi
niszter által »kívánatosnak tartott« óhajtás vég
rehajtása újabb éket ver az egyház és a hívek,
az egyház és a tanítók közé.
Már eddig is sok ilyen miniszteri kívána
tos síágra kivetett terhet viselnek híveink. Már ed
dig is sok eiégetlenkedőt hajtott az egyházi te
her a baptisták s a többi szekták kiarjai közé.
És hogyan lehet azt kívánni tőlünk, hogy újabb
és újabb anyagi megterhelés miatt még több
embert elidegenitsünk magunktól? Az államnak
sem használ, ha a hívek elidegenednek egyház
tól, vallástól.
Na és legutoljára, Igentisztelt Szerkesztő Ur,
én, mint lelkész is háborúban voltam. Hát ne
kem ki ád hadipótlékot? Kitől kérjek? Ugye én
csak az egyháztól kérhetek. Az igaz, hogy nem
kérek, az is igaz, hogy ha kérnék sem kapnék
(hiszen azért nem kérek), valaminthogy a mi
niszter sem vállalná az én hadi pótlék ómat, hi
szen eddig még törvényes korpótlékot sem kap
tam tőle! De ha nekem, mint elsősorban egyházi
munkásnak nem ad az egyház hadi pótlékot, miért
kiVánja a miniszter, hogy a tanító — aki utóvégre mégis csak kétharmadrészben az államnak
végez munkát —, az egyház terhére kérje meg
az ő hadipótlékát.
Adós, fizess! Az állam az adós, úgy a je-
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ten esetben, mint egyházunkkal szemben még
rgen sok más esetben is; aminthogy’ egyházunk
— és nemcsak a kathoiikus egyház — sok olyan
számokban és statisztikában ki nem fejezhető
munkát végez az államnak, amiért sohasem ka
punk, de nem is várunk fizetséget, de még kö
szönetét 9etn. Csak megbecsülést. Jogainknak
és életérdekeinknek érintetlenül hagyását.
Anélkül, hogy soraimat tovább fűzném —
pedig fűzhetném — azt kérdem én, Igentisztelt
Szerkesztő Ur, nb. lapjának közvetítése által s
a legteljesebb tisztelettel közegvházimk vezé
reitől: mikor és hogvan tisztázzák már egy
szer véglegesen és világosán, hogy mivel tarto
zunk mi az államnak és méginkább, hogy mivel
tartozik az állam nekünk. Vagy ha ezt nem le
het tisztázni, miért nem hozza egyházunk vezető
sége őszintén nyilvánosságra — amit már úgyis
sejtünk —, hogy evangélikus egyházunk sorsa,
jövője, anyagi- és erkölcsi léte, szentesített al
kotmányunkkal együtt, a mindenkori kormány
ötleteitől, jó, vagy rossz indulatától függ. leg
jobb esetben pedig valami befolyásos jóembe
rünk tevékenységétől, aki itt-ott kiverekszik va
lamit, egyszóval a véletlentől. Mert akkor leg
alább tudjuk mihez tartani magunkat: elhallga
tunk és nem követeJódzünk többet, képzelt jo
gainkra támaszkodva, hanem hálásan fogadjuk,
«áldjon, vagy verjen« a kormány keze. Vagy
pedig kinyílik a szemünk és elindulunk a ma
gunk utjain.
Kiváló tisztelettel, Szerkesztő Urnák kész
hive:
Veszprém.
H. J.

H Í R E K .
H arangavatás. A zánkai templomot az evan
gélikusok és reformátusok száznegyven esztendő
óta közösen használják. A háborúban elvitt ha
rang helyébe most közös erővel egy 277 kg-os
harangot szereztek be, amelyet augusztus 15 éti
adott át rendeltetésének Szűcs József alsóörsi
ref. esperes és Nagy Lajos szcntantalfai ev. lel
kész, a zalai egyházmegye esperese. Az ava
tási szertartás után úrvacsorával éltek a hívek.
Délután vallásos ünnepély volt a zsúfolásig
megtelt templomban.
Halálozás. Dankó Sámuel, a szarvasi ótemplom 34 éven át volt orgonistája s a
szarvasi gyülekezjet 47 éven át volt kiváló buzgóságu és érdemdús tanítója nyugalomba vonu
lása után egy esztendővel 68-ik életévében Buda
pesten, augusztus 19-én elhunyt. Temetése aug.
22-én volt Szarvason.
A győri ev. leányinternátusba felvesznek
még néhány olyan tanulót, akik a győri ál
lami iskolák valamelyikébe járnak. Teljes ellá
tási dij havi 80 P.— Jelentkezni a szeretetház
igazgatójánál lehet.
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Kapi Béla püspök a zsin attartásró l. A
dunántúli egyházkerület püspöke a zsinat öszsaehivásáról a Pesti Hírlap tudós tójának igy nylatkozott: »Fölvetődött mostanában több egyházi
közület gyűlésén a zsinat összehívásának esz
méje. Az evangélikus egyház törvényhozó szerve
valóban régen ült egybe és igen sok dologban
szorulnánk reformokra. Mégis megmondom
őszintén, hogy a trianoni határok között csak
abban az esetben tartanám a zsinatot összehivhatónak, ha ott a kerületek »arányosításáénak
torzötlete föl nem vetődnék. Vajon, ha a kerületek
szét darabolása után
adná Isten — ismét a
régi határok elevenednének föl, akkor újra viszszapergetnénk tatán a dolgot? Élő organizmust
a magam nézete szerint vétek széjjeldarabolni,
nem is szólva arról, hogy a jogföntartás nagy
gondolatáról mondanánk le az ilyen eljárás ré
vén.«
Az egyetem es nyugdiiszabályrendelet te r
vezetének kinyomtatása a megrendelések cse
kélv száma folytán lehetetlen. Mivel azonban a
nyugdíjügy az összes lelkészek eminens érdeke,
niégegyszer felhívást intézünk a lelkészi kar
hoz, hogy a nyugdíj tervezetet, melyhez Schöll
főé spe res és Wagner A. ehm. számvevő ter
vezetét is csatoljuk, az Evang. Föesperesi hiva
talnál Hidas (Bananya-m.) szept. 5-ig megren
deljék. A nyomtatvány megfelelő számú meg
rendelés esetére sze|>t. 15-ig szétküldésre ke
rül.
Az Evang. Theologusok O tthonának épí
tésére felajánlott adományok (a megajánlás
sorrendje szerint:: A kimutatás elejét lásd az
előző két számban! Beák József 3 ül) a. kor.,
Turóczy Zoltán 100 a. kor., dr. Placskó, Ózd
100 a. kor., Abaffy Gyula 100 a. kor., ózdi ev.
egyházközség 100 a. kor., dr. Helle Ferenc 1 mil
lió kor., dr. Thébusz Béla 3 millió kor., (1 millió
a »Harangszó«, 2 millió az »Evag. Lapja< utján),
Jeszenszky Károly 100 a. kor., Lehoczky Egyed
100.000 K, Gerencsér Zsigmond 100.000 K, egye
temes gyámintézet 8,568.000 K. Wolf Lajos 500
ezer K, ózdi ev. egyházközség 550.000 K, Szlo
vák Miklós 1 m. búza, Balogh István 200.000
K, N. N. 100 ck. — Folyt. köv. Fogadják az ada
kozók hálás köszön etünket!
Felhívás a soproni Diákotthon érdeké
ben. A Soproni Evang. Líceumi Diákszövetség
nevében dr. Wrchovszky Károly és Hetvényi
Lajos, a Szövetség elnöke, illetve titkára, fel
hívást bocsátottak ki egy a soproni líceummal
kapcsolatos, Diákotthon megalapítása ügyében.
A Diákszövetség 1927-ben ünnepli a Deákkuti
Vármegye megalapításának századik évforduló
ját s abban az esztendőben a Diákotthon műi
den körülmények között meg akarja kezdeni mű
ködését. Adományok a Szövetség pénztárosi:
Hollós János ev. líceumi igazgató címére (Sop
ron, ev. líceum) küldendők.
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A Lutheránus Világkonferencia végrehaj
tóbizottsága 1927-ben Budapesten, 1928-ban
Newyorkban fogja tartani ülését. Az idén Drez
dában ülésezett junius 30-tól julius 7-ig, mint a
szászországi lutheránus egyház konzisztóriumának vendége. A Drezdában megállapított nem
végleges programm szerint az 1929. évi kopenhágai Világkonferencia tárgyai lesznek a keresz
tyén nevelés, az egyház hite és; hitvallása Mar
burg és Augsburg megvilágításában, kühn is zszió, szórványmisszió és a lutheránus; egyház
álláspontja a keresztyénségnek a társadalom
hoz való viszonyát illetőleg1. A Világkonferencia
esztendeje négyszázadik évfordulója a Kiskáté
megjelenésének. A konferencia elő fogja készí
teni az Ágostai Hitvallás (1530) négyszázados
jubileumának megünneplését is. Az első luthe
ránus világkonferencia 1923-ban Eisenachban
volt. A drezdai bizottsági ülés elhatározta, hogy
még az 1929-iki világkonferencia megtartása
előtt kiadja a »Lutheránus Egyház Kéziköny
vét« és e végből bizottságot küld ki. .(Tudunk-e
mi vájjon ennek a bizottságnak még idejében
egy Egyetemes Névtárt a rendelkezés éré bo
csátani ?}
Kapi Béla: Bizonyságtevés. A »Harangszó« kiadásában november havára jelenik meg
a dunántúli püspöknek az adventtól husvétig ter
jedő vasárnapokra szóló huszonnégy egyházi be
szédének gyűjteménye. A könyv előfizetési ára:
fűzve 8 pengő, azaz 100.000 K, francia kötés
ben 120.000 K, melynek fele szeptember 15-ig
a Harangszó kiadóhivatalába Szentgotthárdra
küldendő, másik fele a könyv átvételekor lesz
fizetendő.
Kopenhága, Dánia fővárosa, ahol 1929ben a Lutheránus Világkonferencia összejön,
1167-ig csak halászfalu volt. Akkor Absolon
püspök birtokába került, aki erődöt építtetett
és ezzel megkezdődött a város fejlődése. Lako
sainak száma 1920-ban 630.000. A város telje
sen sik területen fekszik, vannak becses képtárai
és múzeumai. Miként maga az ország, úgy a
főváros is majdnem kizárólag lutheránus. A dán
lutheránus egyház érseke Ostenfeld püspök.
Evangélikus Gazdasági Központ. A bá
nyakerületi Lutheir-Szövetség kebelében az ev.
gazdasági érdekek felkarolása céljából megala
kult az Evang. Gazdasági Központ, amely egy
nagyarányú országos tűzifa és szénakcióval kí
vánja áldásosnak Ígérkező működését megkez
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deni. A Központ a szénbányákkal és faterme
lőkkel olyan megállapodásra jutott, hogy a ren
delőket a nagybani beszerzés előnyeivel tudja
ki elégíteni. A jelenlegi árakat a venni szándéko
zók minden lelkészi hivatalnál megtudhatják.
Egyebekben pedig az érdeklődők forduljanak
az Evang. Gazdasági Központhoz, Budapest IV.,
Deák-tér 4.
Adományok az Ev. Lapjára. Hálás köszö
nettel közöljük a legutóbbi kimutatásunk óta
lapunkra befolyt adományokat ezer koronákban:
Alth Melitta Bp. 5, Hudák György Bp. 5, Mód
Lénárd Nagy sím onyi 5, dr. Szontágh Tamás
Bp. 10, dr. Liszho Nándor Mezőberény 20, Mar
kovits Mariska Bp. 10, dr. Raisz Sándor Pécs
20, Novak Iván Miskolc 10, Halaman Jánosné
20, Gajdos Mihály Szeged 10, Schulek János
Bp. 40, Leidenberger János Nagykőrös 20, dr.
Dorner Emil Győr, 10, Pusztay József Oros
háza 10, Mihályffy Izabella Bp. 20, Walters
dorf er Karolin Bp. 10, Mihályi István Nagydém 20, Csitó Győző 20, Markovits Mariska
Bp. 10, Tiringer Róza Bp. 5. Bihar Józsefné
Fonyód 70, Novak Iván Miskolc 30, Markovits
József Bp. 20, Szlovák Miklós Szarvas 10, Si
pos András Pesterzsébet 10, Kiéin ént Judit Bé
késcsaba 100, Kovács György Kondoros 20, Karbiner Péter Szeged 20, Mátéffy Kálmán Sze
ged 10, Bezzegh Jánosné Bp. 10, Fütász János
Pécs 20, Verner Gyula Kisvárda 4, Thomay
Frigyes Győr 20, Sztolár Miklós Luciáivá 10,
S. Lajosné Bp. 20, dr. Probstner Arthur Deb
recen 10, Stumpf Gizella Bp. 20, Nagy László
Bezi 10, Flegmán Emilné Szuhakálló 20, Stark
Ferencné Bp. 20, Mierzvénszky Adél Bp. 10.
Kovalter Béla Gyom ró 20, Pataky Antal Bp.
10, Fuchs János Kistengelic 10, özv. Feltscher
Ottóné Bp. 10, Dedinszky Aladár Ipolyvecse 20,
Lelbach Keresztély Nagyatád 100, Romek Imréné Szolnok 10, Horváth Lajos Gyékényes 10,
Lelóczky Jánosné Bp. 10, Csajka Endre Sá
rospatak 20, dr. Molnár János. Szarvas 20, Lacs
Zsófia Bcsaba 10, Luther-Szövétség Bcsaba 10,
Kertai Mária Orosháza 10.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Ácsa evang. egyháza (Pest-m.) kántortanitót keres. Javadalma: három szoba, mellékhelyi
ségek, kert, 8 magyar hold használata, 8 bér
jövedelme most 8 m. búza ára, három öl tűzifa,
18 m. rozs, 140 kg. búza, 120 árpa, 60 1. ele ség,
112 l. bor, egy szekér széna, készpénzben kb.
négymillió korona, kántori stólák fele. Esetleg
államsegély. Tót nyelv kívánatos. Pályázati ha
táridő 15 nap.
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■lapitatta : DR. RIFTIYSálDOR püspök. Megjelenik hatonként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ár: Egész évre 80, félévre 40
S icrkcastéaért I t l t l í i
negyeéévre 20, egyes szép 2 ezer I.
N É M E T H K Á R O L Y •sp e re a .
Hirdetési árak megegyezés szerint.

Codex Juris Canonici.
i.
L)r. Sz. L. Zs. e lapok folyó évi 33. szá
mában felhívja a figyelmet az uj róm. kath.
kánonjogi törvénykönyvre. A fgye.m esetés na
gyon helyénvaló, mert az uj Cociex nem is 1922
óta, hanem már 1918 óta, tehát nyolc éve van
hatályban és olyan rendelkezéseket tartalmaz,
melyek ellen régebben a protestáns egyházak
erélyesen állást foglaltak s amelyeket akkor
sikerült bizonyos mértékig ellensúlyozni, de ame
lyeket most az uj »Codex« a kifogásolt érte
lemben újra általánosan kötelezőként kimondott.
A leginkább kifogásolható és sérelmes ren
delkezéseket én nem abban találom, hogy min
ket protestánsokat eretnekeknek, hitehagyókiiak
nyilvánít, hogy a kath. híveket eltiltja a nem
káth. istentiszteletek látogatásától stb Ezek régi
dolgok, amelyek kimondatnak, vagy nem, a vi
lág folyásán nem sokat változtatnak. Ha a kath.
egyház még most is összeegyeztethetönek tartja
Krisztus vallásával azt, hogy azokat, akik szin
tén Krisztust vallják mesterüknek, de akiw nem
a kath. tanokat tartják egyedül üdvözítőknek,
megátkozza; hogy a másként üdvözölni akaró
kat gyalázza; ám ók legyenek boldogok a saját
ízlésük szerint, mi protestánsok ez értelmi elvakultság és erkölcsi eklurvultság felett csak
szánakozhatunk; bár sokkal örvendetesebbnek
tartanók, ha végre a kath. egyház is felemel
kedne az öntudatos emberhez egyedül méltó
ama színvonalra, amely azt mondja: ez az én
hitem, én ezt tartom üdvözítőnek, de ha valaki
másként hiszi, én annak a hitét is tiszteletben
tartom és megbecsülésben részesítem.
Ami az uj »Codex«-ben leginkább sérelmes,
az az, hogy* a vegyesházasságok kérdésében is
mét arra a mereven intoleráns állospontra he
lyezkedik, melyet annak idején az annyi port
felverő »Ne temere« decretum kísérelt meg, de
amelyet akkor Magyarországon ép úgy, mint
Németországban egyelőre felfüggesztettek. Eze
ket a rendelkezéseket főként az uy »Codex«
1060—1064 canonjai tartalmazzák s abban ál
lanak, hogy a vegyesházasságok tilosak, sőt az
olyan vegyesházasság, melyben a kath. az áttérités veszélyének van kitéve, »jus divinum«, az
isteni törvény által is tiltatik; a tilalom alól
azonban felmentés adható, ha a nemi Katholikus

fél biztosítékot (vagyis reverzálist) ad, hogy a
katholikus házastársat nem fogja áitériteni és
ha mind a két fél biztosítékot ad, hogy minden
gyermeküket katholikus válásban keresztelik és
nevelik. De még az ily felmentés mellett is az
összeadás a 1102 és 1109 canon szerint csak a
templomon kívül, minden »szem« szertartás, t>
liát áldás nélkül csak az u. n. passiv asz.szienciával történhetik. Ez utóbbi korlátozás alól igen
fontos esetben a püspök kivétek engedélyezhet.
Aki az itt közölt szabályok mellőzésével köt
házasságot kath. pap előtt, az a 2319. canon
szerint u. n. »excommunicati latae sententiae«,
vagyis a már kimondott kiközösítés alá esik,
ez pedig azt jelenti, hogy istentiszteleteken nem
vehet részt, a szentségekben nem részesülhet,
holta után egy házi lag nem temethetik el (2259,
2260. canon); az ilyemfél ezenkívül eretnekgyanussá válik s mint ilyent nem illetik meg az
agyház->administracionalis jogok (2315., 2256. ca
non).
Nem kath. lelkészek előtt kötött vegyesházasságokat az uj »Codex« az 1094 és 1099. cano
riok szerint egyáltalán nem tekinti érvényes há
zasságoknak, s az azokból született gyermeke
ket is törvényteleneknek tekintik.
Mindezek tulajdonkép nem uj szabályok,
aminthogy az uj »Codex juris canonici« is nem
uj jognak a kodifikációja, hanem csak a meg
volt régi jognak különféle forrásokból való öszszegyüjtése és rendszeres egészbe foglalása; ami
mellett persze az elavult jogszabályok elhagyat
tak s a mai viszonyoknak meg nem felelöek,
ezeknek megfelelően átalakíttattak. A vegyesházasságokra vonatkozó fenti szabályok sem
újak, mert azokat már az említett »Ne temere«
decretum 1907 aug. 2-án kimondta és már ez
megszüntette azt a régebben Magyarországra
nézve fennállott szabályt, hogy a nem katholi
kus lelkész előtt, vagyis »nem a tridenti for
mában«, hanem prot. lelkész előtt, vagy csak
polgárilag megkötött vegyesházasságokat a kath.
egyház is érvényeseknek tekintette. Ezt a ré
gebbi szabályt azonban Németországra akkor
az u. n. »Provide« somti tutio fenntartotta; s
miután a »Ne temere« decretum ellen Magyaror
szágon mind a két prot. egyház erélyesen állástfoglalt, — az evang. egyház egyetemes gyűlése
1906. január 18-án — a »Provida« somti tutio
hatálya Magyarországra is kiterjesztetett; mig
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a »Congregatio Sancti Offici« 1912. junius 21-iki
intézkedése még a nem dispenzajlható — th.
reverzális nélküli — házasságokra is megengedte
a passiv assistenciát, amint az előbb gyakorlatban volt.
A vegyesházasságokat ez intézkedések
mellett fennállott szabályok is rossz szemmel
nézték és előírták a reverzálisok követelését,
de a következmények tekintetében még sem
mentek oly messzire és a prot. lelkész lelőtt
kötött házasságokat érvényeseknek tekintvén, a
vegyesházasságot kötő kath. felet nem tették
ki oly lelki kényszernek, mint a. »Ne temere«
és az uj »Codex« szabályai.
Ennek az uj Codexnek elkészítését 1904ben még X. Pius pápa rendelte el, ugyanaz,
aki a »Ne temere«-t kiadta. A »Codex« 1917ben elkészülvén, X. Pius utóda: XV. Benedek
pápa 1917. május 27-én kelt »Providentissime
Mater Ecclesia« kezdetű constitutiójával kihir
dette (promvalgálía) s kimondta, hogy az a kö
vetkező, vagyis 1918. év pünkösd vasárnapján
azaz május 19-én fog hatályba lépni. Ez uj Co
dex tehát azóta van hatályban.
Hogy a XV. Benedek pápa 1917. évi ki
hirdető constitutioja és ezzel együtt az uj »Co
dex« Magyarországon megnyerte a kir. placetumot, avagy, hogy azt nem is kérték, mint ré
gebben gyakorlatban volt, arról nincs tudomá
som. Valószinünek tartom, hogy ez nem történt
meg s hogy az uj »Codex« a magyarországi
kath. egyházban alkalmazásban van minden ki
rályi, illetve, államfői engedély nélkül, mert
újabb időben az a felfogás terjedt el, hogy a
kir. placetum joga már nem áll fenn. Hogy e
felfogás mellett az egyház nevében a prímás —
a régebbi gyakorlatnak megfelelően
, nem
kérte a placetumot, az szinte magáitól értődő;
hogy az akkori kormány pedig nem helyezett
rá súlyt, az feltehető. De ezt az akkori háborús
állapotok is magukkal hozhatták.
A placetum jogának gyakorlásával minden
esetre el lehetett volna érni annyit, hogy a
vegyesházasságak tekintetében az eddigi statusquo fenntartassék. Elmulasztván a placetum jo
gának gyakorlása, most már bizonyára nehe
zebb helyzetben vannak a protestáns egyházak,
amelyek a kath. egyháznak imént vázolt házasságjogi politikájával súlyos sérelmet és megrö
vidülést szenvednek.
Önként felmerül tehát a kérdés, hogy mi a
teendő e tekintetben ?
Dr. Polner Ödön.
Tanitóválasztás. A tárnokréti gyülekezet a
Sümegi Sándor lemondása folytán megüresedett
kántortanitói állásra augusztus hó 29-én tartott
közgyűlésében szótöbbséggel T h é k Lajos iharosberényi tanítót választotta meg.

Az uppsalai érseknél.
Uppsala a svéd kultúra ősi bölcsője. Va
laha a svéd királyok székhelye volt és éppen
úgy, mint nálunk Arpádházi királyaink átenged
ték az ország első székvárosát, Esztergomot az
érseknek, hasonlóan cselekedtek a svéd királyok
a XIII. század közepe táján és átköltöztek Uppsalából Stockholmba, mely mint fő- és székvá
ros, most hatalmas lendületnek indult.
Uppsala 1276 óta érseki székhellyé lett és
ezóta a történelmi tradíciók igiazi hazája, de
egyúttal a szellemi élet központja is. Svédor
szág szellemi életének irányitója lett akkor, mi
dőn Ulfsson Jakab érsekéneik buzgólkodása foly
tán 1477-ben egyetemet kapott. Ez a studium
generale tette a múltban híressé e vidéki kis
városkát, amelynek jelenleg 35.000 lakosa van
és az egyetem jelenleg is nemcsak Svédország
nak, hanem mondhatni az északi népeknek is
dicsősége és szemefénye. Az egyetem gazdag
alapitványokhoz jutott a svédek nagy királyá
tól, Gusztáv Adolftól. A Gusta vean um, melyet
Gusztáv Adolf egyetemi épületnek szánt, a gyö
nyörű dómmal szemben még most is impozáns
alkotás és a hatalmas földgiobus, ameiy a fő
épület kupolaszerű kiugrásán büszkélkedik, hir
deti a tudomány universális jellegét. A Gustaveanumnak, a hajdani egyetemmel szemben van
az uj egyetemi épület, mely gránit, homokkő és
vörös téglából reneszánsz stílusban 1877—86 ig
épült. Díszes és monumentális középület s előtte
a gyepes, árnyas téren a hálás utókor kegyele
tét rótta le az egyetem legnagyobb jótevőjével,
Gusztáv Adolffal szemben, kinek itt gyönyörű
ércszobrot állított. Az egyetem homlokzata ha
tásos kiképzést nyert és ama svéd királyok már
ványszobrai díszítik, akik nagyobb érdemeket
szereztek az egyetem fejlesztése és felvirágozta
tása körül. Arany betűkkel vannak az Alma ma
ter világhirü professzorainak, illetve tanítványai
nak, mint Li n n é , C e l s i u s stb. nevei meg
örökítve. Az egyetem lépcsőhíáza meglepően
szép. Oszlopai és lépcsőfeljárata zöldes márvány
ból készült. A lépcsőházat élénkíti az antik szo
bormásolatok tömege és néhány eredeti művé
szi szobor, B y s t r ö m alkotás (különösen szép
Juno a csecsemő Herkulessel). A tantermek
egy részét eredeti olajfestmények teszik han
gulatossá és kedvessé. Az aula hatalmas kupola
terem kék és arany festéssel.
Az egyetem mögött következik az internátusok, szemináriumok és egyéb intézetek (labora
tóriumok) egész csoportja. A diákok bajtársi
egyesületekben tömörültek és a legtöbb egye
sületnek van saját épületében intern átusa, amely
ben nyáron át is tartózkodhatnak az egyetemi
hallgatók, akik innen látogatják a közvetlen
szomszédságban lévő 1888—92-ig újjáépített
egyetemi könyvtárt ( C a r o l i n a R e d i v i v a ) .
A kék-sárga (svéd szín) gombbal diszitett
fehérsapkás diákok most a nyár derekán is sű
rűn fordulnak meg Uppsala uccáin és egyetemi

1926,

EVANGÉLIKUSOK fcAPJA

épületeiben, de különösen a könyvtárban. A
könyvtárnak külön kiállítási terme van, melyben
közszemlére tették a becsesebbnél-becsesebb
kéziratokat és ősnyomtatványokat. Külön üvegszekrényben látható a hires C o d e x a r g e n t us , Ulfilas püspök gót bibliafordításának négy'
evangéliuma a IV. század második feléből, mely
(xxlex ma már kissé fakult állapotban van. A
könyvtár kéziratállománya meghaladja a 15.000-t.
Legújabb szerzemény Á m u n d s e n naplójegy /etei északi sark útjáról.
A svéd diákot a múltnak számos dicső
emléke munkára serkenti és a sók történelmi
♦radirió a munkás diák típusát alakította ki.
amely nem iszik, nem dorbézol és nem párbajo
zik, hanem komolysággal készül az életre, de az
ifjúság ártatlan szórakozásairól és tréfás felvo
nulásairól azért nem feledkezik meg. A svéd
diákélet egy bájos, kedves és vonzó családi ké
pet nvujt, amely feledhetetlen emlékeket hagy
azok lelkében, akik az uppsalai egyetemben tisz
telik Alma materjüket. Az uppsalai egyetemnek
valami kimondhatatlan varázsereje van és jól
lehet Svédországnak van meg egy egyeteme
Lund-ban és Stockholm-ban egv jog- és állam
tudományi és orvostudoinánvi fóisko’ája, mégis
minden svéd egvetemi hal'gató néhány félévet
az uppsalai egyetemen tölt, különben nem tekin
tené tanulmányait befejezetteknek.
Az egyetem laboratóriumainak, tudományos
intézeteinek felszerelése teljesen modem. Az
egyetemi magántanárokkal együtt mintegy 140
tudós professzor hirdeti közel 3000 hallgatónak
a különböző disciplinákat. Az egyetemnek van
magyarul tudó filológus professzora és legújab
ban magvar vérünk, B á r á n y Róbert, a Nobeldij nyertese kerül, mint orr- és fülspeciálista az
egyik egyetemi orvostudományi katedrára.
Uppsalának az egvetemen kívül másik büsz
kesége a monumentá’is székesegyház amelv a
XIII. század utolsó évtizedeitől a XV. század
közepéig épült. Csúcsíves, három hajós impo
záns alkotás. E t i e n n e d e B o n n e u i I francia
építész tervei szerint épült klasszikus támasz
ivekkel, hatalmas pillérekkel, számtalan fiáiéval,
két hatalmas fötoronnval (közel 11Q méter) és
egy filigrán szerkezetű húszartoronnval. A dóm
belseje is méltó külsejéhez. A főhajót gyönyö
rűen kiképzett köteges 26 oszlop választja el a
mellékhajóktól. A falak festményei L i n d e g r e n
A. ecsetjét dicsérik és a pompás színes üveg
festmények a jeles svéd festő tervei alapján
készültek. A szószék a barokkstilus valóságos
remeke. A főoltár mögött nyert elhelyezést IX.
Erik. a vértanú királynak. Svédország patrónusának ezüst koporsója és felette van aranyozott
ezüst állítólagos koronája, amelynek sulva kilen
cedfél kilogramm. IX. Erik svéd királyt 1160-ban
a bánok végezték ki. Ereklyéivel szemben az
oldallcápolnáhan bontakozó ki G u s z t á v W a sa
hatalmas márvány szarkofágja, amelynek sarkain
négy nemes obeliszk hirdeti a Wasa svéd kirá
lyi család dicsőségét. Az oldalkápolnák a svéd
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nemzet nagyjainak szolgálnak örök pihenő he
lyül.
Az északi mellékhajó első emeletén van a
székesegyház kincstára, ahol Gusztáv Wasa, to 
vábbá HL János és feleségeinek arany koronái,
az uppsalai érsek arany szálakból font remeik
érseki palástja, süvege és pásztorbotja és még
sok egyéb drágaság talált elhelyezést.
A fenséges székesegyház tőszomszédságá
ban van a terjedelmes, kétemeletes érseki pa
lota. Az uppsalai érsek jelenleg dr. S ö d e r b l o m Náthán, jeles egvháztörténetiró és a vi
lág protestáns-keresztyén egyházait időről-időre
összegyűjtő konferenciáin k eg\ik éétrekeltóje
és az európai csoport elnöke.
Tekintettel arra, hogy' az ősi eperjesi Kol
légiumot a svéd király és egyházi nagyok, első
sorban az uppsalai érsekek, a múltban minden
kor hathatósan támogatták erkölcsi és anyagi
tekintetben, kötelességemnek tekintettem Upp
sala nemesen gondolkodó érsekénél tisztelete
met tenni és neki az. Eperjesről Miskolcra mene
kült jogakadémia tanári karának és a miskolci
jogászifjuságnak tiszteletteljes üdvözVét a ta
nári kar és ifjúság irodalmi termékeinek átnyujtása kíséretében átadni. Az érsek lekötelező szí
vességgel fogadott és nagy megbecsüléssel és
megértéssel fogadta jogakadémiánk irodalmi
gyümölcseit, különösen há’á-án vette a vaskos
Berzcviczy »Emlékkönyv«-et és >:A reformáció- és
ellenreformáció története a Szepességem cimü
művemet. A »Miskolci Jogászélet« cimü szakköz
lönyünk is felkeltette az érsek érdeklődését.
Csakhamar é’énk eszmecsere indult meg kö
zöttünk. S ö d e r b l o m Náthán érsek, aki ma
Európa protestánsainak vezéra’akja. a magvar
nemzet őszinte tisz'e'őie és nemes barát-a. Vég
telenül fájlalja Magyarország igazság'alan meg
csonkítását és ev. egyházi szempontból egyene
sen kárhozatosnak és veszedelmesnek látja a te
kintélyes magyarországi protestáns egyház szét
hullását.
Megemlíti, hogy hazánkat személyes tapasz
talata alapján ismeri és több napot töltött »a
szép Budapesten.«
Az európai nagy ku’tumemze^ek eléggé há
látlanok voltak Trianonban, mondotta egyebek
közt az érsek, a vitéz magvar nemzettel szem
ben, mely évezredeken át volt a nyugati kul
túra védőbástyája. Európának sohasem lett volna
szabad mégfeledkeznie arról a nagv történeti
igazságról, hogy a magyarság égy évezreden'át
ontotta veret a különféle mongol törzsekké!,
majd törökökkel szemben, hogy kultúrájának
megmentésével megmentse egyúttal Európa bé
kés fejlődését.
— A magvar fai szeret uralkodni — folytató
— és a múltban erős akaratót érvényesítette a
területén lakó egycb nemzetiségekkel szemben,
de felfogásom szerint meg volt a joga hozzá,
hiszen óriási kulturf ölén nyel állt a románokkal,
szerbekkel és tótokkal .szemben. A Romániához
és Jugoszláviához csalóit magyarországi ró*
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székről szomorú hírek érkeznek hozzá, mert a
cseh, mint legműveltebb nép a 'szlávok közt,
nem követ el oly kegy elets értés eket, bár tudo
másom van, hogy a hatalmi kilengések ott is
atrocitásra vezetnek. Kulturbotrány volt például
a pozsonyi gyönyörű Mária-Terézia márványszobor szétrombolása, vagy nagy történeti múlt
tal biró ev. iskolák erőszakos államosítása, vagy
kiüldözése, vagy beszüntetése. A magyar nem
zet nagy megpróbáltatásoknak van kitéve;, de azt
hiszem az erős magyar nemzeti kuitura helyreáilitja a porba sújtott nemzetet. A magyar tud
dolgozni, helyzete nem irigylésre méltó, de nagy
kulturfölényét kellene a saját jól fe'fogott ér
dekében is továbbra biztosítani. Állam és felekezet nyújtson egymásnak béke jobbot a kul
túra fejlesztésénél és megalapozásánál. A své
dek a múltban, de jelenleg is figyelemmel ki
sérik a magyarországi ev. egyház kultúrpoli
tikáját és hogy ezt behatóbban tehessék, tervbe
van véve, hogy jövő évben egy svéd teológust
küldjünk Magyarországba Sopronba, vagy Mis
kolcra, ki ott a nyelvet eilsajátitván, teljesen
megbízható információkat hozzon az ottani egy
házi állapotok felől és állandóan fenntartsa a
jövőben az összeköttetést Magyarország ev. in
tézményeivel és íróival szakfolyóiratainkban. Az
eperjesi ev. Kollégium nemes működése isme
retes előttünk és mély fájdalommal hallottuk,
hogy ez az évszázados intézmény menekülni
kénytelen volt. Boldog vagyok, hogy a jogi fő
iskola, melynek XII. Károly svéd király és a
svéd1 nemzet ismételten segitségére sietett, Mis
kolcon oly szép virágzásnak indult és ily iro
dalmi sikerekkel számolhat be. Ha hontalanná
lett is az Önök főiskolája, mely ev. szempontból
nagy erkölcsi tőkét jelenít, tartsanak ki mellette,
mert egy évszázados tradiciókkal biró intézmény
elejtése a svéd nemzetnél is visszahatást kel
tene, amely nemzet, minit jól tudom, az alapítá
son kívül, már két ízben mentette meg az eper
jesi ev. Ko’légiumot.
Az érsek azután me’egen érdeklődött a legi
timizmus mai áfása felől, majd ismét visszatért
kulturkérdésekre és behatóan tudakozódott a
zsidó-kérdésről s a zsidóság térfoglalásáról hahazánkban.
Lehetetlen állapotnak tartotta, hogy jogaka
démiánk még mindig nem kapta meg az eper
jesi ev. Kollégium nagy könyvtárát, jóllehet a
cseheknek az hasznavehetetlen. Felaján’otta készségesen segítségét, hogy a keresztény népek
konferenciáján támogatni Fogja erre vonatkozó
panaszos kérésünket.
Igen me’egen emlékezett meg az érsek G e d u l y Henrik tiszai ev. egyházkerületi püspökről,
aki 1920-ban látogatta meg őt és az uppsalai
egyetemen ez alkalommal eladásokat is tar
tott. Az uppsalai egyetem külön könyvben ki is
adta Geduly Henrik püspök előadásait. Végte
lenül sajnálta az érsek, hogy az augusztus hó
végén Bernben tartandó protestáns keresztény
népek konferenciáján Ra ' f f a y Sándor és R a 
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v a s z László nem jelenhetnek meg. Még le
vélben külön fel fogja őket keresni, hogy »e
két ritka tehetségű püspök« okvetlenül képvi
selje a sanyargatott magyar ev. egyház érde
keit.
Majd nagy elismeréssel és elragadtatással
szólt Söderbíom érsek H o r t h y Miklós kor
mányzó emberfeletti munkájáról, aki a lezüllött állapotoknak Magyarországon nagy lelkierejévet vetett véget.
Igen élénken érdeklődött még a Csonka
ország ev. iskolaügyei iránt és statisztikai és
történelmi tudása egyenesen meglepő és bámu
latos volt.
,
• Utóbb a protestáns keresztény népek kon
ferenciájára terelődött beszélgetésünk, mely al
kalommal rámutatott arra, hogy a konferen
cián különös figyelmet szánnak azoknak, akik
uj honpolgárságúk folytán sok üldözésnek és
megpróbáltatásnak vannak kitéve. A félreérté
seket akarjuk eltávölitani, mondta, amelyek okai
annak, hogy oly sokan elidegenednek az egy
háztól. Az igazságos, testvéries, szociális rendre
törekszünk, melyben Isten akarata szerint min
denki megtalálja céljának szabad és teljes érvé
nyesülését. Szellemi, igazi egységre törekszünk
és minél közelebb jutunk a megteszi tett Krisz
tushoz, annál közelebb állunk egymáshoz. Krisz
tus keresztje alatt kezet nyújtunk majd egy
másnak, mert a Megváltó azért halt meg, hogy
Istennek szétszéledt gyermekeit összegyűjtse.
Az érsek barátságos szemei e szavakra nekitüzesedtek, hófehér haja a ráeső nyári nap
fényben ezüstösen csillog és glóriával környezi
nemes patriarcha-arcát.
Felemelkedünk és bevezet hatalmas, mint
egy harmincezer kötetből álló gyönyörűen be
rendezett könyvtárába és dolgozószobájába, ahol
néhány tiszteletpéldányt ad emlékül franciául
angolul és németül megjelent műveiből, közte
az orosz censurabélyegzővel elátott »Kleines
Andacbtsbuch«-ját, me’yet a hitbuzgó érsek a
világháború ide:én hadifoglyaink részére szállít
tatott Oroszországba.
Majd megmutatja a vendégkönyvben Ge
duly Henrik püspök aláírását és arra kér fel,
hogy én is örökítsem meg benne nevemet, mint
az ev. eperjesi-miskolci jogakadémia dékánjáét.
Miután módomban volt még az érseket hlaL
zai és egyházi, illetve iskolai viszonyainkról rész
letesen informálni, búcsúzni készültem. Az ér
sek elkísért palotájának kertjéig és útközben a
folyosón három képet mutatott, me’yet XII. Ká
roly svéd király, ki az eperjesi Kollégiumnak
nagy patronusa volt, fogsága idején Benderben
festett. Ez alkalommal kifejezte a svéd nem
zet köszönetét a Magvar Tudományos Akadé
miának, mely Ba l l á g i Aladár XII. Károly és
a svédek átvonulása Magyarországon cimü mű
vét kiadta. E mű német fordítását már türelmetnül várják. Melegen kezét szorított és újból ar
ról biztosított, hogy a vitéz magyar nemzet
nek és evangélikusainak igazságos ügyét min-
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(lenkor képviselni fogja és üdvözletét küldi a
vendégszerető magyar nemzetnek és a mene
kült eperjesi-miskolci jogakadémiának, amelynek
fejlődését a jövőben is figyelemmel óhajtja ki
sémi.
Bruckner Győző dr.

Egy levél, amely minket Is érdekel.
(Irta: K eller Adolf dr., a zürichi Európai Központi
Iroda igazgatója.)

A zürichi Európai Központi Iroda összeköt
tetésben áll a kontinens minden egyházával s
mint annak igazgatója, nemrégiben bejártam Ju
goszláviát, Magyarországot, Ausztriát, Csehszlo
vákiát és Lengyelországot.
Mindezek ben az országokban a protestáns
egyházaknak küzdeni kell a létért és intézmé
nyeik fenntartásáért, azonban mégis van különb
ség ezeknek az egyházaknak vallásos helyzeté
ben. Valamennyien kisebbségi egyházak római
katholikus államokban, s ezeknek az államoknak
kormányai .többé-kevésbbc ismerik el és tűrik
meg őket. Azonban mig Ausztriában, Jugoszlá
viában és Magyarországon a protestantizmus
defenzivát folytat, addig Csehszlovák iában és
Lengyelország déli részén, Galíciában nagy
evangélikus mozgalom indult meg. Úgy látszik
Csehszlovákia az az ország, ahol a protestantiz
mus nagyobb haladást tesz, mint bárhol másutt
a kontinensen. A cseh nép, amely a weissenbergi ütközetig. 1620-ig, 90 százalékában evan
gélikus volt s a Habsburg-dinasztia rekatholizálta, nem felejtette el, hogy a 1S-ik század
ban volt egy kiváló nemzeti és vallási vezére.
Húsz János, aki reformátor volt a reformációt
megelőző időben. Jóllehet ezen visszaemléke
zésbe nemzeti eszmények is elegyednek, mind
amellett az evangélikus hithez közeledésnek meg
vannak mélyen vallásos akcentusai is. A Cseh
Testvérek Egvháza egyenesen T i usz reformáció
jától származtatja magát. Ez az egyház négy év
alatt 60 százalékot gyarapodott és ma közel ne
gyedmillió hive van. A prágai protestáns theológiai fakultásnak több a hallgatója, mint a ki
lenc római katholikus szemináriumnak összesen.
Prága egvik külvárosában egv kicsiny imaház
ban beszéltem a Cseh Testvérek egy gyüleke
zetéhez s mélyen meghatott a prédikációnak
egyszerűsége és vallásos melege, valamint a régi
huszita énekek, amelyeket á gyülekezet atyái
nyelvén énekelt.
A római katholikus egyház érzékeny veszte
séget szenvedett a Csehszlovák Egyház meg
alapítása következtében. Ez az egvház a korábbi
római ritualizmust egy meglehetősen liberális
irányú theológiával kombinál. Farsky pátriárká
val, a mozgalom szellemi vezérével egy estét
töltöttem. Elmondta, hogv a mozgalom célja
nem a római egvház elleni polémia, hanem
a Bibliának a nép kezébe adása és szakítás min
dennel, ami az evangélikus hitélettel és a fel-
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világosodott ésszel össze nem egyeztethető. En
nek az egyháznak már most is 800.000 tagja van,
és tavaly 50.000 lélekkel gyarapodott." Farsky
nem engedte magát orthodox, vagy más püspök
kel felszenteltetni, hanem magával a zsinattal
ordináltatta magát. Minthogy az állam eleinte
nem ismerte el az uj egyházat, több mint 20.000
olyan házasság volt, amelyet később az állam
előtt törvényesíteni kellett. Az egyház 100 ta
nulóra kollégiumot épit. Amig készen nem lesz,
addig a tanulókat a prágai protestáns fakul
tásra küldik.
Lcngyelországhan és legutóbb Galíciában
és Volhiniában, erős evangélikus mozgalom van.
A galíciai ukránok, közel négymillió ember, az
egyesült egyházhoz tartoznak s a görög-keleti
rítust a római katholikus dogmával elegyítik s
a pápa fennhatósága alá tartoznak. Ez az egy
ház a papnőtlenségct sohasem ismerte el és a
metropolitának is kiváltságos püspöki jogai vol
tak. Tavaly nagy evangélikus hullául haladt ke
resztül a népen. A mozgalom részint a Stundistáktól vagy baptistáktól indult ki, részint pe
dig Amerikába vándorolt ukránoktól, akik haza
jöttek, hogy az evangéliumot elhozzák népük
nek. Tetemes azoknak a papoknak a száma,
akik az evangélikus hitre tértek és számos ta
nuló készül a lelkészi pályára. A pápának az az
újabb keletű törekvése, amely ennek az egyház
nak iatinizálását célozza — például kötelezővé
tette a papnőtlenségct — megerősitette az. el
szakadás vágyát attól az egyháztól, amely elvesz
tette a rokonszenvet.
Egv nagyobbrészt korábbi ukránokból álló
amerikai delegációt kísérve, volt alkalmam résztvenni több istentiszte'eten. Jóllehet az istentisz
telet hétköznap volt a a szakadatlan esti jár
hatatlanná tette az utakat, a templomok mé
gis zsúfolásig megteltek férfiakkal és nőkkel; a
férfiak vállukon cifra birkabór-ködmenben, a nők
szép, hímzett ruhákban, de mezítláb. Feneketlen
sárhan kellett nekik mezítláb két-három órát gya
logoltok, hogy az evangéliomot hallgathassák.
A törvény uj egvház alapítását nem en
gedi meg. Azért a galíciai lutheránus és refor
mátus hitvallású evangélikus egyházak nyitot
ták meg ajtóikat az uj mozgalomnak és elősegí
tik az ország népét, hogv olyan keresztyén egy
házban tömörüljenek, amelyet egyesült egyház
nak lehetne nevezni.
Egész falvakat nyert meg az evangélium
ügye és nagy aratás érne, de nincsenek ige
hirdetők és nincsenek templomok. Volhiniában
a mozgalomnak inkább baptista jellege van. A
cél nyilván az, hogv mihelyt a törvény meg
engedi, független ukrán evangélikus egyházat
alakítanak. A legnagyobb ukrán történetíró,
Hrussowski, panaszkodott, hogy a reformáció
idejében az evangélikus egyházak nem nagv fi
gyelmet fordítottak az evangéliomnak az ukrán
nép közt való terjesztésére. Ma ugv látszik a
nép maga követel minden tőle telhetőt^ hogy az
evangéliumhoz jusson.
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Oroszo rszágban a baptista és a különböző
német egyház mellett megindult az Evangéliumi
Keresztyének nagy mozgalma, amelynek egye
sek szerint négymillió, mások szerint pedig már
nyolcmillió tagja van. Ezek az ébredő orosz
evangélikusok a Biblia után sóvárognak. Ed
dig a Biblia bevitele tilos volt Oroszországba.
Legalább is minden egyes példány beviteléhez
engedély kellett. Jelenleg a kormány megen
gedte, hogy bent az országiban nyomassanak
Bibliákat. Ezt a nagy munkát más csoportokkal
szövetkezve Nuelsen püspök vállalta. Ez a vál
lalkozás megérdemli a nyugáteurópai és ameri
kai egyházak támogatását. A Biblia terjesztése
nem felekezeti ügy. Valamenhyien résztve’hétnek. A keresztyén kooperációnak csodálatos pél
dája lenne, ha az európai és amerikai egyházak
összefognának s közös erővel teremtenék elő
az alapot a Bibliának az evangélium után sóvárgó nép közt való terjesztésére. Az Európai
Központi iroda Zürichben ilyen irányú felhívást
fog kibocsátani.

J e g y z e te k .
A szülői jog. Marx német birodalmi kancel
lár a katholikus iskolai szervezetek boroszlói
gyűlésén hangoztatta a birodalmi iskolai tör
vény megalkotásának szükségességét. A törvény
célja és alapvető követelménye a lelkiismereti
szabadság és a szülői jog félreérthetetlen el
ismerése. — Nálunk az állam abszolút önkény
nyel, klerikális szellemtől vezérelve gázol bele
egyházunk törvényes jogaiba s az ellenrefor
máció érdekében fittyet hányt a szülők jogá
nak. Látszik, hogy nálunk a róm. katholikiusok
többségben vannak.
*
A tihanyi Élettudományi Állomás alapkőletétele augusztus 25-én tábori mise nélkül ment
végbe. Mit szól ehhez a római pápa? Pedig a
kormány tagjai és a nemzetgyűlési képviselők
közül is sokan ott voltak az ünnepélyen. Hát
nem félnek ezek az urak, hogy a római pápa
még néhány kolostort odaád az oláhoknak?
Vagy visszahívja követét Budapestről? Igazán
én már azt hittem, hogy tábori mise nélkül moc
canni sem tud a magyar nemzet! S ime — úgy
látszik a rendezőség valamely megbocsáthatat
lan ügyetlensége következtében — ilyen meg
lepetés! Mégis történnek még csodák a Reg
num Marianumban!
*
Mexikóban a róm. kath. klérus a lelkiismereti szabadságért küzd. Nagy bajban lehet,
hogy annyira levedli igazi ábrázatát, hogy attól
várja a segítséget, amit a Regnum Marianum
klerikus és laikus lovagjai fojtogatnak a római
pápa törvényei értelmében. Igaz, hogy Jézus
Krisztus is beszél báránybőrbe bujt farkasokról.
*
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Polónyi Dezső »A felsőházi javaslat« címen
irt cikksorozatában aiz egyházi méltóságok fő
rendiházi tagságáról irvá, a következő állításo
kat kockáztatja meg: »A vallás az embernek az
istenséghez való, a politika az emberek egy
másközti viszonyát szabályozza. Az előbbinek
eszközei a hit és áh itat, az utóbbinak az ész
és az érdek. Két különálló világ, melyet át nem
hajózható tenger választ el. A politikai ész és
érdek sokszor parancsol olyat, amit a vallási
hit és áhitat ellenez.« Szeretném tudni, miféle
vallás az, amely az emberek egymásközti viszo
nyát nem szabályozza? Ajánljuk politikusaink
nak, hogy mielőtt a vallásról cikkeznék, ol
vassák el Jézus Krisztus Hegyi Beszédét, adott
esetben az Irgalmas Samaritánusról szóló példá
zatot (Luk. 10, 25—37), továbbá Máté év. 35,
31—46. Ami a »politikai észt és érdeket« illeti,
azt van alkalmunk a magunk bőrén érezni s
ettől az észtől és érdektől koldul ma egész Eu
rópa. Amit a politikai ész és érdek vezérlete
alatt az államférfiak az utolsó évtizedekben el
követtek, az a pöffeszkedő butaságnak olyan
bődületes sorozata, amelytől a hivő és áhitatos lélek undorral fordul el. Meglátszik valóban,
hogiy a keresztyénséget tenger Választja el az
európai politikától! De jól van ez így, hogy a
politikusok, mikor munkához fognak, Istennek
hátat fordítanak ?

H Í R E K .
Kapi Béla püspök betegsége. A dunántúli
egyházkerület püspöke szabadságát megbetege
dése miatt kénytelen volt váratlanul megszakí
tani. Úgy értesülünk, hogy betegsége operációt
tesz szükségessé.
Lelkészválasztás. A nagyvelegi ev. egy
házközség Görög Ernő tési lelkészt egyhangúlag
lelkésszé választotta.
Házasság. S c h ő d l József pétőfalvai lel
kész augusztus 26-án tartotta esküvőjét K l e i nr a t h Bertával Petőfalván.
Hévíz. A jó Isten kegyelmének drága aján
déka e csodálatos gyógyforrás. Olyan, mint a
bibliai Bethesda-tava, melyben százak és százak
kerestek betegségeikre gyógyulást. Ide is az or
szág minden részéből százak és ezrek jönnek
évente, akik gyógyulást keresnek testi bajaikra.
De a Bethesda tavánál megjelent a lélek or
vosa, Jézus is. A hévízi gyógyfürdő felkeresői
sem nélkülözhetik az ö szent igéjét. Azért a
zalai egyházmegye belmissziói egyesülete gon
doskodik, hogy minden vasárnap d. e. 10 óra
kor evangélikus istentiszteleten vehessenek részt
az ev. fürdő vendégek, amikor is felváltva Nagy
Lajos esperes, Reichert Gyula ny. lelkész és
Menyhár István keszthelyi h. lelkész viszik el
a lelket gyógyító Isteni-igéket. Szinte megható
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és felemelő, mint gyülekeznek vasárnaponként
d. e. 10 órakor a hévízi fürdózók a nagy és
szép gyógy terem ben, melyet a fürdő igazgató
sága enged át készséggel az istentiszteletekre.
Találkoznak itt, úgy a budapesti, mint tolnai
és nagyalfökli gyülekezeteink evangélikusai, akik
boldogok, hogy ha templomaiktól távol is, de
együtt énekelhetik: Mint a szép hives patakra...
A hévízi istentiszteletek bizonyosan erősítik az
evangélikus öntudatot és az ország különböző
részeiben lakó ev. testvérek összetartozandóságának érzését. — Augusztus hó 20-án I. István
király ünnepén vallásos-hazafias ünnepélyt is tar
tott a keszthelyi gyülekezet Hévizén. Amikor is
a Szózat eléneklése után Reichert Gyula ny.
lelkész mondott buzgóságos imát. Az ünnepi be
szédet Menyhár István h. lelkész tartotta. Nagy
Lajos esperes saját költeményeiből adott d ó
szebbnél-szebbeket, amelyek közül különösen a/
István-kirájy napjára irt alkalmi költeménye és
a Karaffa c. balladaszerü műve váltott ki nagy
hatást. Vitéz Péczely Béláné nemzetes asszony
régi magyar dalokat adott elő. Menyhár István
alkalmi imája után a Himnusz eléneklésévd ért
véget a szép ünnepély. Az offertorium a keszt
helyi ev. nők oltár-alapját gyarapította. Vajha
a testi meggyógyulással együtt, a lélek leg
főbb orvosának, jézusnak igéivel szivükben tér
nének vissza otthonukba a hévízi kies és gyö
nyörűséges vizek mellől ev. testvéreink.
A dunántúli egyházkerület pénztárainak
1925. évi forgalmáról szóló kimutatásból kitű
nik, hogy az egyházközségek által befizetett já
rulékok, eltekintve a püspöki tiszteletdijtól és a
nyugdíjasok segélyezésére kivetett ouzajániléktól, 320,559.703 koronát tesznek ki. Énből az
összegből jutott (kerék összegekben) a soproni
reálgimnáziumnak 72 millió, a soproni képezdének 66 millió, a főiskolai nyugdíj pénztárnak
10 millió; ezen a három címen összesen 149
millió; ellenben a közigazgatási pénztárnak csak
97 millió. Az egyházkerületi államsegélyből ka
pott a soproni reálgimnázium 90 millió^ a sop
roni képezde 55 milliót, a kőszegi leányközép
iskola 28 milliót, a három intézet összesen 173
milliót; a közigazgatási pénztár pedig 81 mil
liót. A fenntartási nyugdijjárulék a soproni reálgimnáziumnál másfél évre 112 millió, a soproni
tanítóképzőnél 60 millió, a kőszegi leánygimná
ziumnál 110 millió, összesen 282 millió, ezzel
szemben a kilenc egyházmegye illetménye esperesi tiszteletdijak es egyházmegyei dologi se
gélyek címén 68 millió. A soproni reálgimná
ziumi tanárok lakáspénze másfélszeresére rúg
annak az összegnek, amit az egyházmegyék illet
ményként kapnak. — A kultuszkormány meg
döbbentő céltudatossággal dolgozik azon, hogy
az evangélikus egyháznak iskolák fenntartását
lehetetlenné tegye s az egész közoktatásügyet
államosítva, kiszolgáltassa az állami és nemzeti
cégér alatt űzött papizmusnák és ki erikái izmusa
nik. Az egyházkerületnek közel másfélmillió ko
ronája fekszik közérték-papirókban. Ezeknek jö
vedelme az állam ióvoltaból nulla. A favori
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zált róm. kath. egyház vallás- és tanulmányi
alapja s egyéb vagyona óriási földbirtokokból
áll, azoknak jövedelme nem szenvedhet csorbát.
A kormány szentesített törvényeket szegre
akaszt az ország nyomorúságára való hivatkozás
sal és ugyanakkor az aranynak és ékszereknek
káprázatos pompájában ünnepli meg a nem
zetinek deklarált római katholikus ünnepeket.
A dunántúli egyházkerület pénztárainak kimuta
tásából is látszik, hogy áz iskolafenntartással
járó terhek megbénítják az egyház egyéb szer
veit. A kurzus nem veszi el iskoláinkat, csupán
lehetetlenné teszi számunkra fenntartásukat. Op
portunizmus, vagy félelem mondathatják csak
egyesekkel azt, hogy kulturliarc fenyeget. A kul
túrharc állami védelem alatt a róm. katholicizmus részéről már megindult. Diadalokat arát. A
papizmus fénykorát eii. Evangélikus egyházunk
azonban szerencsétlen darabokra-tagoltságában,
szegénységében, tehetetlenül ki van szolgáltatva
terheinket fokozó miniszteri rendeletiknek. Mi
kor lép fel egyetemes egyházunk, mint egyete
mes egyház, követelve a kormánytól a törvényt, a jogot és az igazságot?
Az O rszágos Reform átus Lelkészegyesü
let hajdúböszörményi kongresszusának augusz
tus 30-iki közgyűlésén Balthazár Dezső püspök,
az egyesület elnöke nagyszabású, feltűnést keltő
beszédet tartott. Kívánja az 1848: XX. t.-c.-ben
foglalt viszonosságnak és egyenlőségnek meg
valósítását. »Családos lelkészeink a létminimum
hiányának nyomorúságos és szégyenletes álla
potában képezik a fordított típusát annak, ami
nek egyenes típusa a fejedelmi államvagyonok
családtalan dús élvezői. Református katonáin
kat vallásukkal ellenkező szertartásra kötelezik...
Hol van a keresztény szeretetnek, türelemnek
csak halvány vonása is a római katholikus
püspöki kar legutóbbi állásfoglalásában, amdylyel tiltakozván a zászlók és jelvények együttes
megáldása ellen, a keresztény szolidaritás utolsó
szálát is elszakította a keresztény egyházak kö
z ö tt... Ha a kultuszkormány aggályosnak látja
azt, hogv az ORLE a maga panaszait fiúi bi
zalommal közvetlenül terjessze eléje, vagyis ha
szavunkat nem hajlandó meghallgatni közvetle
nül', módunkban van a presbitérmmok és gyü
lekezetek százain keresztül azok bevonásával és
felvilágosításával indítani hivatalos útra a sé
relmeket.« •
>
Szerkesztői üzenetek.
Z. L. Békéscsaba. 1925 dec. 31-ig van ki
fizetve. — L. Z. Kisterenye. 1925 jun. 1-től
jár a lap, fizetett a múlt évben 40, a folyó
évben 40 ezer koronát. — Sz. G. Makó. Le
járt jun. 30. — K. L Dabrony. F. évi márc. 31-ig
rendben van. — M. B. Budapest. Ha a hátra
lékok befolynának, felállíthatnánk az Evangéli
kusok Lapja saját nyomdáját minden külső se
gítség nélkül.
F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Codex Juris Canonici.
ii.

Az uj Codex Juris Canonici által teremtett
állapotok, vagyis a reverzálisok újabb időben
való nagymértékű megszaporodásával szemben
egyházi közéletünkben már régebben felmerült
az u. n. egyházvédelini intézkedések go n d o lta,
melyek lényegükben abban állanak, hogy ve
gyesházasságok han élők ne viselhessenek egy
házi — javadalmas — tisztségeket; revcrzálist adó
hívek pedig egyáltalán ne viselhessenek egy
házi tisztségeket és még a szentségek, egyházi
temetés stb. részeltetéséból is kizárassanak stb.
Én elismerem, hogy mindazok a javaslatok
és határozatok, melyek ilyen, vagy hasonló, rctorsio jellegével bíró intézkedéseket akarnak be
hozni. a protestantizmus fé.tésébói erednek, de
azt hiszem, hogy túl messze mennek.
A »Ne temere i decretumnak felfüggesztése
és a »Provide« constituciónak Magyarországra
kiterjesztése alkalmából az 1909. évi egyetemes
közgyűlés már elhatározott bizonyos egyhá/védebni intézkedéseket és azokat utasításba fog
lalta (1. a közgyűlés jkvének függelékét). Eze
ken az intézkedéseken ebben az irányban tulmenni most sem kellene.
Ha mi a vegyesházasságokat épen oly mó
don tilalmazzuk, mint a kath. egyház; ha a
vegyesházasságra lépni szándékozó feleket ép
olyan lelki kényszernek tesszük ki, mint ők, ha
e lelki kényszernek nem engedőket, avagy a
nagyobb lelki kényszer által lesujtottakat ép úgy
egyházi fenyíték alá, valóságos excommunicatio
alá vetjük, mint ők, akkor nincs többé jogunk a
katholikus egyháznak eme — nézetem szerint
erkölcsileg eléggé el nem Ítélhető — álláspont
ját rosszaim s annak megváltoztatását kívánni;
mert akkor mi is ugyanabba a hibába estünk,
amibe ők, s a lelkiismeret szabadságát a leg
nagyobb mértékben megtagadjuk. Emellett a
vegyesliázasságok akadályozásával s annak kö
vetelésével, hogy csak ugyanazon "Felekezetiiek
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házasodhassanak össze, — mcft a végeredmény
ez lenne — az eddig is eléggé szétszaggatott tár
sadalmunkba olyan válaszfalakat emelnénk,
amely nemzeti szempontból igen nagy kárt je
lentene.
Ezért a reverzálisok és általában az uj Co
dex veszélyei elleni védekezést nem ezen az
utón keresném, mely csak kölcsönös gyűlölkö
déssel, átkozódással fog járni, hanem azon, ame
lyen eddig is kerestük sérelmeink orvoslását és
nem mindig eredménytelenül és azonkívül olyan
utón, mely eddig nem volt járható, de amely
éppen napjainkban nyílt meg.
Az előbbi ut az államnak a segélye. Ez két
irányban volna igény bevehető. Először abban,
hogy a gyermekek vallásáról szóló 1894:32 t.-c.
mely a szabad megegyezés leple és ürügye alatt
törvényesítette a re verzálj sokat, ekörül tessék és
ismét kimondassák a 1868:53. t. szabálya, melv
szerint minden nevem nevezhető re verzál is ér
vénytelen és hatálytalan. Mindjárt meg kell je
gyeznem, hogy nem gondolom, hogy ez már ha
marosan elérhető volna.
Ha akkor, mikor az u. n. liberális egyházpolitikai törvények megalkottattak, lehető volt,
hogy titkos befolyások kivigyék az 1868:53. t.-c.
emlitett rendelkezésének eltörlését és a reverzálisokat ismét behozó törvényt, amely kizárólag a
katholikus egyháznak előnyös, akkor most, mi
kor a katholikusok között a régebbi toleráns,
Deák Ferenchez és társaihoz hasonló liberális
Telfogásuak száma elenyészően csekélyre olvadt,
mert ma ily törvény megalkotására, mely a katholicizmus által elért előnyt ismét megszün
tetné, számítani valóban nem igen lehet. De
mindennek dacára a kezdeményezés meg volna
tehető; a mozgalom ily törvény újra megalko
tására meg volna indítható, bizonyos jelentő
sége m*ár ennek is volna. Ugyanezt a lépést az
1908. egyetemes közgyűlés is megtette a »Ne
temere« decretum kiadásakor s az indok most
ugyanaz.
Az állam segélye azonban más irányban is
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igényibe volna vehető s ez irányban a kilátá
sok kedvezőbbek. Amint a »Ne temere« decretummal szemben kivételek voltak megállapítha
tók Németországra és Magyarországra, agy
nincs kizárva a lehetősége, hogy ugyanezek a
kivételek — amelyeket előbbi cikkemben jelez
tem — tulajdonkép fenn is állanak, csak érvénye
síteni kell őket. Hisz az uj Codexbe foglalt sza
bályok megalkótása '1904-től 1917-ig ugyanebbe
az időbe esett, midőn a »Ne temere«^ »Pro
vide« és az officium congrátiv intézkedése ki
adatták 1906, 1907, 1909 és 1912-ben. S ez uj
Codexnek van oly rendelkezése, a '3. canon,
amely szerint az »Apostoli Széknek« nemzetekkel
létrejött megállapodásai fennmaradnak s a 4.
canon, amely szerint — azok a privilégiumok és
kedvezmények, amelyeket az »Apostoli Szék« ed
dig adott s amelyeket a Codex kifejezetten
vissza nem von, érvényben maradnak. A »Pro
vida« oonstitucióban és az Officium Congrega
tio 1912. évi intézkedésében Magyarországnak
adott kedvezményeket, pedig a Codexnek a
végyesházasságiőkra vonatkozó rendelkezéseit
kifejezet ten nem vontaik vissza.
De a Codex 5. canonja azt is kimondja,
hogy az az eddigi százéves, vagy emberemléke
zetet meghaladó szokás, amelyet a kánonok
kifejezetten nem utasitanak vissza, eltűrhető, ha
az illető »ordináiriusok« (püspöki kormányzati
hatóságot gyakorlók) úgy vélik, hogy azt oko
san nem lehet elnyomni; a vegyesházasságok
kötése tárgyában pedig az uj Codex hatájybalépte előtt fennállott azt a szokást, hogy kath.
lelkészek a vegy es házasságokat összeadták ak
kor is, bár áldás nélkül és a templomon kívül,
ha nem adtak reverzálist és hogy a nem kath.
lelkész előtt kötött házasságokat is érvényesek
nek tekintették, bátran százévesnek és ember
emlékezetet meghaladónak lehet minősíteni.
E szempontok figyelembevételével és e kö
rülmények alapján az egyetemes egyháznak fel
irattal kellene a kormánytól kérni, hogy a ró
mai Curiánái eszközölje ki Magyarországra
nézve az ő szempontjából legalább annak a
jogállapotnak visszaállítását, amely az uj Co
dex hatálybalépése és a »Ne temere« decretum
előtt már a XIII. század vége óta, sőt azelőtt is
fennállott, vagy esetleg állapítsa meg, hogy ez
érvényében továbbra is fennmaradt. A magyar
kormány alig zárkózhatik el ily kívánság elől s
hogy a kormány az itt jelzete intézkedést el
bírja érni, az éppen nem lehetetlen.
A másik ut, amelyre céloztam, az által nyílt
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meg, hogy most már a protestánsoknak, illetve
evangélikusoknak is megvan a nemzetközi szer
vezete és hogy ennek folytán most már mi is
mint nemzetközi erkölcsi hatalom léphetünk fel
a róm. kath. egyházzal, mint hasonló nemzetközi
hatalommal szemben. A Lutheránus világkonfe
rencia, amelynek állandó végrehajtó bizottsága
van és az Evangéliomi Világszövetség azok a
nemzetközi szervezetek, amelyekre gondolok és
amelyek, azt hiszem, alkalmasak volnának arra,
hogy most már a római kath. egyházzal, mint
nemzetközi vallási szervezetei, tárgyalásokat
kezdjenek és igyekezzenek nemcsak az oly sérel
meket, amilyenek a reverzálisok által való téritgetés, orvosolni, hanem még azt is elérni,
hogy végre a római kath. egyház is térjen rá
arra az útra, mely a más keresztyén vallásfelekezetüeik hitét is tiszteletben tartja és megbe
csüli. Ennek feltételezése nem lehetetlenség;, mért
a máshitüek kárhoztatása, anathemizáiása. az
nem dogma, az csak politika. A Codex Juris
Canonici is nem dogmatikus szabályokat, ha
nem csak disciplinát, fegyelmi rendszabályokat
tartalmaz, amelyek eltekintve egyes, jus divinumnak, isteni jognak minősített rendelkezések
től, nem változhatatlanok. Az időkre és viszo
nyokra való tekintettel tehát, amelyekhez a ró
mai kath. egyház tud alkalmazkodni — miért ne
volna kivívható, hogy politikájukat, ha az ta
lán régi tradíciókon is alapszik, változtassák
meg, hiszen dogmáik akkor is érintetlenek ma
radhatnak. igaz, hogy ez most még egyelőre ta
lán valószín,ütlennek látszik, de ha velük szembe
mi is hatalmat tudunk állítani, akkor odaát is
engedékenyebbek lesznek. És talán itt is alkal
mazhatók Deák Ferenc szavai: »Az idő leiké
vel haladó mivelődés, mely sem visszalépni, sem
megállani többé nem képes, ki fogja vívni a
most kívánt eredményt.«
Dr. Polner Ödön.

. . . És megindult a munka . . .
A múltkor vidékünk legnagyobb gőzmal
mában voltam. Ámulva néztem a hatalmas ka
zánt, amely egyetlen nyomásra a nagy kiter
jedésű telep minden részét mozgásba hozza. Még
korán volt. A munka még szünetelt, csak a
kazánházban volt sürgés-forgás. A telep automa
tikus szirénája búgni kezd. A főgépész meghúz
egy emeltyűt s zúgva, sisteregve, hogy szinte
remeg az egész gépház, tódul ki a kazánból a
földalatti csatornákon a gőz. A hengerekben
mozgásba jönnek a tolattyuk, magukkal ránt
ják a többméter átmérőjű lendkereket, a me-
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rev, mozdulatlan gépnek minden jpoicikája meg- földmives egy háztagokból áll. A földmives em
mo/dul s a munka m egindul...
ber gyakran nehezen szerzi a pénzt, azt nem
A világon minden egyes intézményneK van rendszeresen kapja, mint a tisztviselő s a mun
nak vezetői és irányitói. Akik, mint a gép kás, kereskedő, vagy iparos, tehát kétszer is
házban a gépész, nemcsak megindítják az in meggondolja mire érdemes azt kiadni — azért
tézmény rendeltetésének megfelelő munkát, de tagxiijné kü!i belmissziói programmot kérünk.
azt a helyes mederben is tartják, azt megfelelő Gyülekezeti életünk tényleg oly elhanyagolt,
segéderővel irányítják is. A családban a családfő hogy pirulnunk kell, ha azt a külföldi ev. gyü
feladata, hogy házanépét megfelelően foglalkoz lekezetek életével összehasonlítjuk. Még ahol a
tassa; községben, államban a vezető közeg kö Luther-Szövetség működik is, ott is vértelen,
telessége, hogy irányt szabjon minden szerv te mert vallásos estélveiken, ünnepélyeiken, táncvékenységének. Ha a főgépész nem mozdul — mulatságokkal egybekötött színi előadásokon túl
tétlenül áll az üzem; nincs mozgás, nincsen ritkán produkál többet. Tény és való, hogy
munka: tétlenül áll minden. És ki a tétlenség renyhe tespedés üli meg egyházunkat. A gé
egyedüli oka? A gépész, a vezető, aki nem in pezet áll! A munkások egységes ten* és cél nél
dította meg a munkát, aki a munkásokat nem kül vagy állanak tétlenül, vagy legjobb belátása
foglalkoztatta, tevékenységüket nem hasznosí szerint ki-ki foglalkozik cz/el-amazzal, amihez
totta és azt nem irányította. A vezetőn, vagy éppen ideje és kedve van.
vezetőkön múlik elsősorban, hogy a munka,
Kérjük a vezetőket, dolgozzanak ki egysé
az üzem, az intézmény javára meginduljon.
ges egy házépítő belmissziói programmot! Ter
Hazai evangélikus egyházunkról mindenki jesszék azt be hozzászólás végett a gyülekeze
alismeri, hogy tesped. A tespedés okául oda tekhez s a/után tegyék annak végrehajtását kö
állítják a közönyt. Azt mondják, kihalt iránta telezővé, a helyi vezetők felelőssége mellett
az érdeklődés. Nem tudom, igy van-e? Én csak az egész vonalon! Előre örül a lelkem, miként
végtelen tétlenséget látok mindenfelé. Én csak fog megindulni az egyházé pHtő munka s mint
azt látom, hogy azok a rendkívül értékes szel fogja a renyhe tespedést a virágzó élet föl
lemi energiák, amelyeket tisztviselői, hivatott és váltani!
Mayer Pál.
hivatásos munkásai képviselnek, se irányítva se
foglalkoztatva sehogyan sincsenek.
Halljuk számtalanszor az intelmet, hogy a
lelkésznek ma neme ak a szószéken kell tevé
kenykednie; kapunk á'talános, tág feladatkört a
Az északi or>/ágokbó! indult ki és a/ ame
Luther-Szövetscg sze rv e zé séb e a m ely állitó'ag rikaiaktól vették át a németek az »anyáK nap
egyházunk minden betegségét gyógyítani képes, jáénak náluk immár szokásos megünneplését.
mely azonban egyáltalán nem népszerű, mert Hazánkban is iit-ott beszámol az újság egy-egy
egész programmja tevékenység nélkül is vég #ilyen ünnepélyről, melyet vagy a MANSz. vagy
rehajtható. Egységes, ev. egyházunk lényegé egyik-másik egyház tartott meg nagy erkölcsi
vel, rendeltetésével egyező tiszta és egyetemes sikerrel. Mit akar az. -anyák napja«? Az anya
érvényű munkaprogrammot kérünk, amelyet kö eszméjének ideáli- és praktikus ápolását. Az anya
telezően végre kell hajtani minden egyes gyü mindennap terád gondol, gondolj te is óreá leg
lekezetben. Ezt' a programmot a vezetőktől leér alább egyszer egy esztendőben, az anyák nap
jük, akiket az egyház biz rima azért állított az ján. Szinte káromlásnak látszik erre valakit fi
egyház élére, hogy irányítsák az építő munkát, gyelmeztetni, de a mai kor viszonyai indokolják,
hogy foglalkoztassák az egyház munkásait, hogv sót szükségessé teszik, hogy ezzel a gondolat
eszméket nyújtsanak s azok végrehajtásáról tal foglalkozzunk. Amiképpen tarthatunk gyer
gondoskodjanak.
mek napot, éppen úgy megtarthatjuk az anyák
A Luther-Szövetség tevékenysége vallásos napját is. Amiképpen a gyermeknapon arra irá
estélyek és vallásos jellegű ünnepélyek rendezé nyul minden gondolatunk, hogy a gyermeknek
sében merül ki. Olyan tevékenység, mely nél örömet, bo'dogságot szerezzünk, az anyák nap
küle is keresztülvihető minden gyülekezetben s ján gondoljunk arra a legdrágább kincsre, akit
amely tevékenység igen sok gyülekezetben már édesanyának nevezünk. Legyünk azon, hogy mi
a Szövetség életrehivása előtt is megvolt. Szö nél nagyobb örömet és minél több boldogságot
vetség nélkül és szövetségi tagdíj nélkül volna szerezzünk nemcsak a saját, hanem bármely
a belmissziói programm kidolgozandó s a bel- édesanyának is.
A németországi anyák napja bizottság egy
missziói tevékenység megszervezendő s irányí
tandó. Még pedig, minekutána a programm- rövid kis kátét is adott ki, mindazok szamára,
hoz minden egyes egyházközség hozzászólt akik ez ünnepet méltóan akarják megünnepelni.
volna, az minden egyes egyházközségben a helyi Ennek rövid kivonata ez: »Vegyél el anyádtól
vezetők felelőssége mellett kötelezőleg volna vasárnap minden inunkat; állíts korán reggel
végrehajtandó. A tagdíjas Luther-Szövetségtől virágokat szemei elé; ha távol élsz tőle, irj neki
sok gyülekezet idegenkedik és joggal. Tagdijak levelet; menj a temetőbe, ha ott pihen az édes
fizetésére sokan nem vállalkoznak speciális vi anyád! Figyeld meg, hogy a szomszédodban
szonyaik miatt elsősorban. Gyülekezetünk józan nincs-e szenvedő, vagy nélkülöző édesanya; ha
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[tudsz egy anyáról, aki valahol a kórházban
fekszik, gondolj rá és ne kérdezd, hogy mások
is megteszik-e ugyanezt. Ha az utcán öreg anyó
kát látsz, menj oda, adj neki néhány szál virá
got. Röviden: tiszteld mindenhol és mindenkor
az édesanyát!
Azt hiszem mindenki örömmel csatlakozna
az anyák napjának mozgalmához. Egyházunknak
Istentől rendelt hivatása az, hogy e tekintetben
is megtegyen minden tőle telhetőt és szép volna,
ha egy nagyobbszabásu, országos arányú kez
deményezés érdeme is egyházunk nevéhez fű
ződne. Persze egymagában véve nem elég az,
hogy az anyák napjának gyönyörű szokását be
vezetve, az anyáknak évenként egyszer hosszabb
vagy rövidebb ideig tartó örömet szerezzünk.
Az a kérdés, hogy az anyák napja megvalósulá
sának mi az igazi feltétele, melyik az a szilárd
alap, amelyből az anyák napja eszméjének kiin
dulnia kell? Ki, vagy mi olthatja mai ifjúságunk
s általában mai korunk szivébe a pietás, tisztelet
és gondos szeretet eszméjét az édesapával és
az édesanyával szemben?
»Ideje immár az álomból felserkennünk!«
Ezt olvasta Ágoston, a hires tékozló fiú. Hi
szen mindnyájunk előtt ismeretes, hogy az ő
kegyes és istenfélő édesanyja, Monika, éjjel-nap
pal hogyan imádkozott érette, hogy a bűn és
e világ rabságába jutott fiát megmentse. Am
brosius, Monika lelki pásztora és püspöke, jóté
kony balzsamként milyen hűségesen hullatta fájó
szivére a vigasztalás igéit: »Egy fiú, akiért enynyit imádkoznak és ennyi könnyet hullatnak,
nem veszhet el!« És amikor Ágoston eljut az
ő damaszkuszi utjának órájához, megtalálja az
egyszerű könyvet, a sokszor félretolt bibliát,
amelyet valami különös lelkiismereti szóra, »tolle,
lege« vesz a kezébe és eljut az ő uj életének
a hajnalához. Ettől kezdve vallja: »A te hason
latosságodra teremtettél minket óh Isten és a
mi lelkünk nyugtalan mindaddig, amig meg nem
nyugszik tebenned.« Az igén keresztül Istenhez
jut és Isten szeretedén át megtalálja az utat vissza
édesanyjához. Ma is az egyetlen ut, amelyen át
az emberiségnek jó része Istenhez és általa az
édesanyához visszajut, a bűnbánó hit és az
evangélium. A kegyeletnélküliség, szemérmetlen
ség és neveletlenség korszakában újra ezt kell
hangsulyoznuk. E tekintetben is ideje immár az
álomból felserkennünk.
A szentirás sok bizonyságát szolgáltatja a
példás anyai szeretetnek, de megtaláljuk ebnek
az ellenkezőjét is. Sára hitetlenkedik és valótlant
állít. (I. Mózes 18. 15). Cippóra Mózest vissza
akarja tartani Isten akaratának teljesítésétől,
amiért Isten Mózest majdnem megöli (II. Mó
zes 4. 24-26.). Mikhal megcsufolja Dávidot, ami
kor ez a szövetség ládája előtt elvonulva Istent
tiszteli. (I. Krónika 15. 29). Sőt maga 'Mária is
nem érti meg az ő gyermekét, Jézust. A világ
történelem folyamán találtunk Borgia Lucretiákat, kegyetlen királyasszonyokat, Krimhildákat
és Navarrai Margitokat, Ágnes asszonyokat és
Simon Juditokat, vannak Haverdia Máriák és
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Lédererniék, akikről szól a krónika, de ennyire
nem is kell elmennünk. Tekintsünk körül mai
társaséletünk szalonjaiban.
Ma egy sajátszerü női típus van kialakuló
ban, a gyermek és gondnélküli anya típusa, aki
mindenhol otthon érzi magát, csak a saját ott
honában idegen. A nőnevelés ma odáig fejlő
dött, hogy a nőből okos, képzett, értékes, de
rék ember lett, de mintha elsikkadt volna a ro
hamos fejlődés közben maga a nő. Veszendő
ben van a régi magyar asszonynak családja
körében betöltött nagyszerű hivatása. Lehetet
len észre nem venni, hogy a szellemi élet és
művészi behatások mellett, milyen kicsire zsugo
rodott össze a család jelentősége. Senki sem
törődik a családdal, amely pedig természetes
kerete a nőnek, aki egymás után dobálja el
magától bájos, értékes tulajdonságait. Az anya
ság bájából kivetkőzött eme Übermensch szer ű
női eszmény hóditásával szemben, amely a ma
gasabb osztályok révén, hamarosan az alsóbb
régiókra is el fog jutni, erősen hangsúlyoznunk
kell az igazi anyának és önfeláldozó nevelőnek
eszméjét, amely úgy nemzeti, mint vallásos szem
pontból rendkivüli jelentőséggel bír, mert a nők
és anyák akarata nélkül sem nemzeti, sem vallá
sos megújhodás nem jöhet létre.
A modern nőnevelés az »életre« neveli a
nöket, akik minden problémát megoldanak, cél
tudatosan fejlesztik izmaikat, testüket és szép,
harmonikus mozgás által ragadják el a szem
lélőt. De a mi szegény, agyongyötört életünk
nek másra is van szüksége. Csendes családi ott
honra, békére és édesanyákra, akiknek legszen
tebb céljuk az uj jövendő nemzedék hazafias és
„vallásos kiképzése. Mennyire távol áll ettől az
u. n , modern anya. Van olyan is, aki nemcsak
maga hagyja1el Istent, hanem gyermekét is arra
csábítja, hogy Krisztus nevelő hatása alól vonja
ki magát. Franciaországban egy modern anya
lelkészének, aki figyelmeztetőleg érdeklődött
nála, hogy fia miért nem jár a hittan-órákra,
azt válaszolta: »Az én fiamnak nincs szüksége
vallásoktatásra!« — Néhány esztendővel később
ennek az anyáinak a fiát a bíróság1halálra ítélte,
mert a saját édesanyját gyilkolta meg. Egly má
sik modern anya hitetlen fiának Isten és Krisz
tusról mondott gúnyolódását ahelyett, hogy le
intette volna, a legnagyobb mértékben helye
selte és elismerte. Ha az anyák napját meg
tartjuk, akkor az ilyenekre is kell gondolnunk!
Honnan van a mai ifjúságnak neveletlensége és
vadsága? Nem a ti gyermekeitek-e ez a mai
ifjúság, ti mai apák és anyák? Tüdja-e a mai
apa is Matthias Claudiussal igy inteni a fiát
az erkölcsi bukástól: »Fiam sohase feledd, hogy
a te édesanyád is valaha leány volt!« A mai tár
sas élet szalonjai milyen kábitóak és tulfütötteik
az erotika levegőjétől! Ma apák és anyák vilá
gosítják fel gyermekeiket arról, hogy mit kell
tenniök olyan esetekben, amelyekről szülőknek
és gyermekeiknek egymásközt beszélni is bűn,
nem is szólva arról, hogy szülők és gyermekek
egyaránt negligálnak isteni törvényt, nevelést
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és közösen egyeznek meg abban, hogy nincs is
bűn s ezáltal egyengetik az útját annak, hogy
az egész emberiség a végromlásba sülyedjen.
Ideje immár ebből a sötét álomból felserkennüiík, amely ilyen pesszimisztikus képet tár
elénk!
De necsak a dolgok árnyoldalát lássuk meg,
hanem keressük a szelíd, enyhe fényt is, amely
nek ragyogásától úgy feléled és ifjúi a mi lel
künk. Az anyának és az anyaság eszméjének fen
séges gondolata magasan felette áll, minden az
anva eszméiével szemben álló visszásságnak.
Idézzünk néhány bibiai képet. Gondoljunk a bí
rák korából Sámsonra, Izrael melmentőjére és
hősére a filiszteusok elleni harcban. Honnan
vette erejét? (Birák 13. 3-5) Azt mondja róla
az írás: »Istennek szenteltetett lészch ez a gyer
mek az ö anyjának méhétól fogva.« Tekintsünk
Ruthra, Dávid ősanyjára és az ö népszerű mon
dására, amelyben Naómival anyósával szemben
a hűségnek örökszép példáját adja. (Ruth I.
16-17; 4. 22). Utalunk Sámuelre, aki mint Is
tennek hűséges prófétája, az egész nép elisme
rését vívta ki magának és akinek egyszerű imád
ságára: »Szólj Uram, halija a te szolgád«, az
Ur csodálatos módon nyilatkoztatja ki magát.
Honnan van az o sajátszeru lelkivilága, mely
előtt Isten megnyilatkozik? Az ö édesanyjától,
Hannától, aki őt egyenesen Istentől kérte és
Sámuelnek (Isten méghal'gatott) nevezte el és
gvermeke égész életét Istennek ajánlotta fel.
(I. Sámuel 1.) Keresztelő János Lukács 1. 15
szerint, már az ó édesanyja méhében megtelik
szentlélekkel s ez egészen természetes is, mert
Erzsébet az ö édesanyja tisztességben és alá
zatos hittel áll Isten előtt és ő maga is telve
van szentlélekkel. Szemeink előtt ál' Mária, üd
vözítőnk anyja, akit a mindenható Istennek lelke
árnyékol be, ugv, hogy az aki tőle születik,
méltán neveztetik Isten fiának. Az egyszerű Má
ria Isten szolgáló leányának érzi magát, akinek
életében valósággá kell lennie annak amit Isten
neki mond; igy lesz Mária eszköze a világtörténelem legszentebb isteni csodájának (Lu
kács 1. 31. 35. 38).
A vifágtörtén elem bői még végnélkül folytathatnónk a szent an vaság önzetlen szeré tété
nek önfeláldozó csodáit. Lincoln Ábrahám, a
hires amerikai köztársasági elnök azt mondja:
»Minden, ami vagyok s minden, ami remélem,
hogy lehetek, megboldogult édesanyám javára
Írandó!« Hindenburg ősanyjának kezében régi
családi képtáruk bizonysága szerint, ott van a
biblia, amint egyik ujjával a harmincharmadik
zsoltár 4-ik versére mutat: »mert igaz az Urnák
beszéde és minden ő cselekedete állhatatos.«
Kell-e külön kiemelnem hazai történelmünkből
a legendás szent Erzsébetnek, Margitnak és a
többi királyi családból származó áldott asszonyi
sziveket? Mária, magyar királyné Mária Do
rottya, Lorántffv Zsuzsánna stb , ismerjük őket!
És mindezek me’lctt nem helyén való-e, ha uta
lok a mi saját legfőbb, drága kincsünkre, a mi
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saját édesanyánkra, aki először kulcsolta imára
kezeinket s irányította figyelmünket az odatennvalókra. Nagyanyáink! Milyen nélkülözhetetlen
volt még az ó idejükben a naponkénti házi
áhitat! Milyen boldog öröm ült ki az arcukra,
mikor kicsinyeik ajkáról 2—3 hangon is fel
csendült a »Jer dicsérjük Istent« fenséges zso
lozsmája. Hány édesanya áldozza föl önmagát,
hogy gyermekét megmentse az élet számára,
odaadva kényelmet, nyugalmat, sokszor még a
saját bec>ületét, társadalmi poziciójái, sőt egész
életét is, csak azért hogy a gyermek eíjen és
boldog lehessen. Honnan kapják az anyák ezt
az ösztönt, az anyai szeretetnek ezt a kimond
hatatlan nagy erejét és kiapadhatatlan forrását?
Csakis Istennek szeretctétól és a hozzá való
ragaszkodásból. Az önmagát emésztő és önma
gát feláldozó anyai szeretet nem más, mint a
Krisztus áldozatának egyik vonatkozásban való
megértése és átélése. Ezt van hivatva tudatositaiá és uj erővel az anyák és nők szivébe imi,
az anyák napja. Keressük meg azokat a lehető
ségeket, melyek val’ásos estélyek, vagy egy
egyetemes emlékünnep keretén belül nöegyieteirl. eme uj nuinkaprogrammját propagálják
Fuchs János.

Szigethy Lajos: Luther lelke.
(B udapest, 143. 1.)
Sokat szeretünk beszélni arról, hogy mé
lyítsük az evangélikus öntudatot, de nem talá
lunk megfcle'ó eszközt ennek a végrehajtására.
Iskoláink munkája is sok nehézségbe ütközik,
mert maguk a nevelők sem jutottak hozzá olyan
forrásokhoz, melyekből egyházunk értékeit min
den tudomán\os tanulmány nélkül, játszva meg
ismerhették volna. Ijven hézagpótló mii fekszik
előttünk; könyvecske, mely szól mindenkinek,
ki egyháza ügyei iránt érdeklődik. Ezt el kell
olvasnia minden tanító, lelkész embernek, min
den ev. diáknak, hogy lássa: »Luther él«, mint
azt a könyv fontosságát felismerő br. Radvánszky Albert, egyetemes iskolafelügyeló tö
mör, frapáns megnyitója kiemeli. Büszkék lehe
tünk rá mi, ev. tanárok, hogy egyesületünk ki
adványaként jelent meg dr. S z i g e t h y Lajos
miive. Az utóbbi években költői sikerekben gaz
dag szerző újra történetirói tehetségét, bámulatraméltó tudását csillogtatja, de költő is ma
rad e kedves kis miiben.
»Hangulatképek a lutheránus magyarság
múltjából« — mondja szerényen a címlap. Igaz
is! hangulatba ringat, melyből elejétől végig
semmi disszonáns hang ki nem zökkent. Célja
a Luther-kultusz megalapozása, melyet »olyan
je’legzetes reprezentatív magyar lutheránus fér
fiak és nők «hangulatos» életképével« akar el
érni, »kikben saját koruk és környezetük érzése
és gondolkodása a szokottnál erősebben, mint
egy elementárisán nyilatkozott meg és akik
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együttvéve a mi egész, szivünknek annyira ked\ es, lutheránus magyar világunkat jelentik ne
künk.« Természetesen nem minden nagyunk van
benne, nem is lehet: a lyrikus költő a maga
szépért, nemesért lelkesedő lelke kedvenceit raj
zolja meg élvezetesen. Nem lesz mozaikszerü a
mű; bár egyes részletei önállóak, egybefoglalja
egy világos alapgondolat, mely átvonul az egé
szen. Ezt a vezérfonalat megindítja: »A sárvári
diák Wittenbergában« cimü korrajz, melyet él
veztünk "már a Deák-téri Lutber-Szövetség egy
felolvasó estélyén a szerző közvetlen előadá
sában, olvastunk a »Harangszó«-ban folytatá
sokban: igazi értékét most, mikor egyben kap
juk, látjuk csak valóban. Történeti magból re
konstruálja Luther korát s ezután a századok
folyamán Luther lelkét keresi a magyar főne
messég, nemesség, polgári társadalom és nép
gyermekei körében. így tárulnak fel előttünk
a mi Sionunk jellegzetes helyéi, nevezetes alak
jai: a főnemes Thurzó György, a nemes Radvánszkyak, a polgári Bőhm Károly filozófus,
Wittnyédy István ügyvéd, a nép fiai (»A névte
len hős«), Kis János püspök, Berzsenyi Dániel,
a költő, a költőpap Székács József tudós Bél
Mátyás, gazdasági nevelő Tesisédik Sámuel lel
kész, nyelvész Hunfalvy Pál, a tahitők 'tanítója:
Péterfy Sándor, végül a katona Dessewffy
Arisztid. Ezután jönnek a »Luther-oltár papnői«:
Teleikiné Róth Johanna, a fiuk anyagi gyámolitója, Veres Pálné Beniczky Hermán, a leánynevelés megszervezője, Haberem Jonathánné
Liedemann Róza, a szegény szüikölködők gyámolitója. Talán e felsorolás meggyőz a tarta
lom gazdagságáról, tévedésbe ejt azonban a fel
dolgozás módjára nézve: ezt olvasás közben lát
juk. Feltárulnak előttünk Sárvár, Zólyom-megye,
Sopron, Pozsony, Szarvas, a Szepesség és Eper
jes. Itt remekei a történettudós, ki csak úgy
dobálja tudása tárházából nem a minden for
rásban megtalálható adatokat, planem a leg
érdekesebb, igazán egyéni megfigyeléseket. Kü
lönösen szépek, meleghanguak a személyi él
ményen alapuló fejezetek, melyekhez részben
Szigethy Lajos lelkész édesatyja adta az adato
kat, vagy pedig az o megfigyelő tekintete gyűj
tött. így a »Hat nap Sopron életéből« c. feje
zet végig vezet a »civitas fidelissima« történe
tén az utolsó Árpádtól korunkig s megmutatja
hat »pillanatfölvételben« Luther lelkének elterje
dését s erősödését e szép városban. Hason
lóan remeke az irásmű vészelnek az Eperjesről
szóló pár lap.
Elképzelni lehet e könyvecskét, de teljesen
méltányolni értékét csak az tudja, aki elolvasta.
Az lát bele e nagy lélekbe, Szigethy Lajos csupa
szív és melegség egyéniségébe, mely minden so
rában megnyilvánul s mely az előadás bájos
sága által még csak jobban érvényesül.
A gazdag tartalom szép köntösben jelenük
meg a könyvpiacon, 31 szebbnél-szebb kép,
(néhány Dobozyné Serédi Kata rajza) külsőleg
is emeli a művet, melyet az Egyetemi Nyomda
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adott ki s mely a Luther-könyvkereskedésben
kapható csekély 30.000 K (2.80 p.) áron. Ol
vassa el mindenki, aki evangélikus egyházunk ér
tékeit ismerni akarja, mert ez öntudatra, büszke
hűségre neveli önmagát s egész környezetét
ennek építő hatása alatt. A szerzőt pedig kér
jük, hogy tanári állásától nyugalomba vonulván,
fölszabaduló idejét szentelje ilyen munkálko
dásra, mert ezzel egyházunknak elévülhetetlen
szolgálatot tesz s talán önmagának is nagy
örömet szerez alkotásaival.
Budapest.
Dr. Bőhm Dezső.

J eg y zetek .
Franciaországiban is mind nagyobb érdek
lődés irányul a sajtó utján való evangelizálás;
felé. Az. egyházi és vallásos lapok képviselői
november havában értekezletre jönnek össze Párisba, abból a célból, hogy megteremtsék a
Francia Protestáns Sajtó-szövetséget. Egy efajta
szervezet létesítését sürgősen szükségesnek tar
tanak. Az eszme hívei azt mondják, hogy míg
az u. n. »missziók« hatása csupán átmeneti, ad
dig a vallásos lapok hatása lassúbb ugyan, de
mélyebb. A sajtó, mielőtt átalakítaná a szivet,
átalakítja az értelmet, úgyhogy az olvasó idővel
magáévá teszi lapjának nézeteit. A sajtó szaba
dabban tárgyalja a vallásos, egyházi és szo
ciális kérdéseket, mint a szószék. A sajtó eljut
a betegekhez és gyengélkedőkhöz és mindazok
hoz, akiket viszonyaik meggátolnak abban, hogy
'felhasználják a lelkűk ápolására szolgáló al
kalmaikat s tagjaivá teszi őket annak a lelki
családnak, amelytől egyébként el volnának szi
getelve. A szövetségnek feladata lesz, hogy a
protestáns gondolatot propagálja egész Franciaországban.
*
Gróf Apponyi Standomé, Esterházy Alexandrin grófnő, férjétől örökölt vagyonát az Orszá
gos Magyar Gyűjtemény egyetemnek ajándé
kozta. A grófnő ezen nagylelkű adománnyal a
magyar kulturhistóriába arany betűikkel jegyezte
be nevét. A nemzeti életnek ébredését mindennél
jobban szolgálják az ilyen nemes lelkek, nagy
szivek és kulturcélra tett adományok.
*

Lengyelországban a klerikális kormány a
tonndorf i evangélik us tüdő vész-szanatóriumot
»likvidálta«. Ezt a mükifejezést mi is ismerjük
a bolsevizmus idejéből s bennünket nem lep
meg az ultramontánizmusnak a bolsevizmussal
egy húron pendülő eljárása. A Genfben meg
jelenő »Semaine Religieuse« a likvidáláshoz meg
jegyzi: »A katholükus Lengyelország rendszere
sen irt ki területén mindent, ami evangélikus és
német. Már több Ízben adtunk hirt ingatlanok
elvételéről, amelyeket jogos tulajdonosaiktól
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brutálisan elragadtak. íme egy újabb eset. Szük
séges, hogy az egész protestáns világ értesül
jön ezekről a dolgokról.«
H Í R E K .
Halálozás. Szentmártoni dr. R a d ó Gyula,
a kemenesaljai egyházmegye és a szombathelyi
gyülekezet felügyelője szeptember 1-én, 53 éves
korában Szombathelyen meghalt; temetése Kemenessömjénben volt szeptember 3-án. — Dr.
T ó t h Gedeon lébényi körorvos szeptember
3-án, 49 éves korában Lébényben elhunyt; te
metése Győrszemerén volt szeptember 5-én. —
D. dr. Julius K a f t a n , a berlini egyetemen a
rendszeres theológia tanára, az evangélikus főegyháztanács volt alelnöke augusztus 28 án Berlin-Steglitzben meghalt Kiváló tudományos iro
dalmi működést fejtett ki.
M agyar m isszionáriusnő megy az Admiralitas-szigetekre. Molnár Mária^ a BethániaEgylet régi tagja, a győri ref. egyház volt dia
konisszája, miután egy évet töltött a Liebenzelli Misszió intézetében, Mánus szigetére be
tegápoló misszionáriusnönek jelentkezett s a
misszió vezetősége kiküldetését elhatározta. Mol
nár Mária kihajózása előtt néhány hétre vissza
tér Magyarországra s ekkor kész a Csendesóceáni szigeteken folyó missziói munkáról elő
adásokat tariani. A felszereléséhez és kiutazásá
hoz szükséges nagyobb összeg (25—30 millió)
fedezésére adományokat a külön cél megjelölé
sével a Magyar Evangéliumi Keresztyén Miszsziói Szövetség titkára, Csia Sándor dr. szíve
sen elfogad. (Budapest, Vili., Gyulai Pál-u. 9.)
Az egyetem es lelkészi nyugdíjintézet te r
vezete Schöll Lajos esperes és Wagner Adám
egy hm. számvevő javaslatával kinyomatásra ke
rült. Példányonként 15.000 K-ért kapható Schöll
Lajos esperestől, hidas (Baranya-m.). Aki utal
ványon küldi az összeget, 1000 K kézbesítési
dijat is csatoljon. Kapható lesz a tervezet a
dunántúli egyházkerületi és az egyetemes lel
készegyesületi közgyűléseket megelőző napon is
Szombathelyen, illetve Budapesten.
A csanád-csongrádi egyházmegye köz
gyűlése. A csanád-csongrádi egyházmegye
Nagvbánhegyesen tartotta ezévi közgyűlését
augusztus 26-ikán, Purgly Emil makói főispán,
világi elnök és Saguly János esperes elnöklete
alatt. A megelőző napon az iskolaszéki ülés, le'.készi értekezlet és közgyűlési elöértekezlet folyt
le. A gyámintézeti beszédet a nagybanit egyesi
hatalmas templomban Sztik Gusztáv csanádalbertii lelkész tartotta. A közgyűlés a templom
ban folyt le. Esperes felolvasta mindenre kiter
jedő évi jelentését, mely a gyülekezetek erősö
déséről számolt be. Az egyházmegye megszer
vezte a másodfelügyelői állást, amelyre egyhan
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gúlag Paraszkay Gyula szegedi járásbirósági el
nök választatott meg s akit szép beszéd kísé
retében iktatott be az esperes. A battonyai 700
lelket számláló missziói egyiiáz megalakulását
elhatározta az egyházmegye, úgyszintén Mező
hegyesen egy teljesen az állam által fenntartandó
anyaegyházközseg szervezését kérelmezni fogja
a földművelésügyi minisztériumtól. Az egyház
megye elutasította azt az eljárási utasítást, mely
az egyházi javadalmas tisztviselők házasságánál
házassági engedély kérelmezését kívánja, viszont
természetesnek találja, hogy fegyelmi terhe alatt
a lelkész, tanár és tanitó csak tiszta ev. házassá
got köthet. A 20 pontból álló tárgysorozat simán
folyt le. Délben a nagybánhegyesi egyház gaz
dag ebédet adott a vendégek tiszteletére. A
lakomán Purgly főispán a kormányzóra ürítette
poharát. Saguly esperes az egyházmegye értékes
világi embereire, stb. A vendégek a délután fo
lyamán távoztak el a vendégszeretetet gazdagon
gyakorló nagybánhegyesi egyház köréből. T.
Észtország. Az észtországi »szabad zsinat«
junius 17-én tartotta ülését Révaiban. Ez az
egyesület akkor alakult, amidőn 1925. őszén
megjelent a vallási társulatokról szól törvény.
Eszmény a gyülekezeti autonómia. Több auto
nóm egyházközségnek tömörüléséből keletkezik
a zsinat, amely az egyházat képviseli. A »sza
bad zsinat« az országos egyházon belül működő
egyesülés; feladatául a határozott lutheránus
kereszt)énség képviseletét tűzte ki az eltérő
irányzatokkal szemben. Alapehrejt utolsó ülésén
öt pontba foglalta össze, amelyeknek fögondoLatai ezek: »1. A Szentirást illetőleg úgy az ótestamentomi, mint az uj testamen tömi rész szó
szerinti inspirációiét vallja. Az Ö- és Ujtestámentom között értékfokozat nincs, mindegyik
egyformán hirdeti a Krisztust. 2. A hitvallás
tekintetében ragaszkodik a lutheránus hitval
lási iratok kötelezi") erejéhez. Ezek korántsem
tekintendők pusztán történelmi okmányoknak,
hanem minden időkre szóló érvénnyel állapítják
meg az Isten Igéjének igaz, hamisítatlan magya
rázatát. Magától értetódöleg nincs bennük meg
magyarázva mindaz, amit a Biblia tartalmaz.
Ennyiben tehát a hitvallási iratok tartalmának
bővítése lehetséges. (Például az egyháznak, a
missziónak feladatait, az eszkatológiát illetőleg.)
3. Az egyház feladatai tekintetében a »szabad
zsinat« hangsúlyozza: hogy az egyház igehirde
tési kötelezettsége kettős: a gyülekezetben és
a pogányok között. A »szabad zsinati azt kí
vánja az egyháztól, hogy missziói egyház legyen.
Teljes határozottsággal elitéli azoknak nézeteit,
akik az egyházat azzal alacsonyitják le, hogy az
egyház főféladatává a kultúra és népmivcltség
terjesztését teszik. 4. Az egyháznak az államhoz
való viszonyát illetőleg azt kivanja a »szabad
zsinat«, hogy a kettő egymástól teljesen különittessék el, olyan formán, hogy az egyház egy
általán ne legyen kötve az államhoz.«
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Kókai Lajos
kiadásában (Bpest IV. Kamermayer-u. 3.) megjelent és bizományi kezelé
sében levő ág. hitv. evang. vallástani kézikönyvek.
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A belső ember.
„A mi Urunk Jézus Krisztus
nak Atyja adja meg néktek az ö
dicsősége gazdagságáért, hogy hatal
masan megerősödjetek az ö Lelke
által a belső emberben.“ Ef. 3, lö.

A civilizáció fejlődése harc és vajúdás. Az
mber emelkedéséne v utján akadályok tornyosul
tak, veszedelmek ólálkodnak. Korunk harcainak
;ét ellentábora a kapitalizmus egyfelől, a bolevizmus másfelől. Ez a helyzetnek meztelen
:épe s akik joggal vagy jogtalanul a népek
/ezéreinek tartják magukat, intuitive, vagy taaasztajataik és tanulmányaik alapján megneszel:ék ezt a késhegyig menő harcot s igyekez
tek mindegük táborban ehhez képest irányitani
i mozdulatokat.
A társadalmi vezetők azonban többnyire rö
vidlátóknak bizonyulnak azért, mert csak a lát
hatókra néznek, csak a külsőségekre figyelnek.
Kapitalizmusban és bolsevizmusban csupán gaz
dasági rendszereket látnak. Töke, munka, bér,
haszon; munkaadó és munkás; termelés és fo
gyasztás; kereslet és kínálat. Ilyen pontok körül
forog észjárásuk. A társadalom a különböző
usz ályoknak többé-kevésbbé hármon kus együtt
élése; az állam a társadalmi rendet biztositó
törvényeknek legfőbb őre és végrehajtója. Esz
mény: a személy és vagyonbiztonság.
Mindez nem igen egyezik meg Jézus taní
tásával. Az evangéliumok szerint mindez másod
rendű dolog. Elsőrendű dolog a lélek. Az evangéliomoknak futólagos átolvasása is bárkit meg
győzhet arról, hogy Jézus tanításának centru
mában az államnak, törvénynek, vagyonnak, szó
val mindannak, amit az u. n. földi életre tarto
zónak szoktunk mondani, nem jut hely. A cent
rális tanítás Istenről, Isten országáról és az em
ber leikéről beszél. Tehát lelkiekről. És amikor
azt mondja, hogy Isten országa miberuiünk, em
berekben van s hogy Istent a tiszta szivüek
látják meg, akkor nyilván arra tanít, hogy az

evangcliomi tanítás földi képviselője és hordo
zója az ember, mint láthatatlan, mint belső em
ber.
Az emberi társadalom fenntartó erőit a ró
mai birodalom nagyszerű szervezettségének ko
rában nem az intézményekben, nem az állami
törvényekben, nem a tökében, nem is a mun
kában, hanem a belső, a láthatatlan ember
ben jelöli meg.
S az emberiségnek nem hivatásos, hanem
elhivatott és elválasztott vezetői minden kor
szakban, a mienkben is, tudják, hirdetik, hogy
a belső ember erején fordul meg a világ sorja.
A civilizáció veszedelme nem a folyton meg
újuló harc. Ez állandó k ísérő je'a művelődési
processzusnak. A veszedelem a belső ember
gyengülése. A nagy civilizációk összeroppaná
sát a belső ember elpudvásodása előzte meg.
A csigának még megvolt a héja, a váza, de
maga a csiga már elrothadt. S akik a nyugati,
vagy mondjuk európai civilizációnak bukását hu
hogják, azok az ezen civilizációt láthatatlan At
laszként hordozó belső embernek enerváltságából következtethetnek erre a bukásra.
Mostanában ünnepeltük Mohácsot. Párhuza
mot vontunk Mohács és Trianon, a Mohács
utáni Magyarország és trianoni Magyarország
között. Minden ilyen párhuzam végzetesen sán
tít, ha kifelejtjük a belső,'a láthatatlan embert,
mint történelemcsináló erőt. És ebből a szem
szögből nézve, Mohács és Trianon között nincs
párhuzam. Akkor a belső ember, vagyis a ke
resztyén ember, erős volt. A török győzött, a
Habsburg dinasztia győzött, a kapitalizmus győ
zött (parasztlázadás). Miért? Mert a belső em
ber a reformációban hatalmasan megerősödött.
Európának a reformációban való újjászületése
s a Mohács utáni Magyarországnak a reformá
cióhoz való csatlakozása az országot és nemze
tet olyan életerőkkel ruházta fel, amelyek a meg
csonkított fában is fenntartották a nedvkerin
gést és lehetővé tették, hogy kihajtson és gyü
mölcsöt teremjen.
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Ma ennek a belső, láthatatlan ujjulásnak
semmi nyoma. A nemzetet egy vallásos ébre
dés, a belső embernek megújhodása menthetné
csak meg. Sajnos, a magyar katasztrófa egybe
esik most az európai civilizáció belső emberének
összeomlásával. A jelenlegi depresszió nem spe^
ciálisan magyar, kiterjed az u. n. európai, vagy
keresztyén civilizáció egész területére. A római
katholicizmus »renaissance«-a vallásos ébredés
nek nem tekinthető, nem is annak van szánva.
A római egyház mint politikai hatalom akar
tündökölni és gyenge államhatalmaikkal szemben
mint azoknak riválisa érvényesíti erejét. De nem
mutatkozik semmi jele annak, hogy az evangéliom párán csat akarná végrehajtani a világban,
nevezetesen hiányzik belőle az eVangéliom fő
elve: a szeretet.
Nevezetes, hogy a belső ember ügyét min
dig összetévesztik az egyház ügyével s intéz
ményesen akarják fenntartani azt, ami intézmé
nyekbe nem korlátozható: a belső emberi.
Pál apostol kétségtelenül nagy organizátor
volt. Sok uj gyülekezetét szervezett meg. S íme,
ez a tapasztalt egyházfő, az intézményes keresztyénsógnek ez a pregnáns munkása arról érte
sül, hogy az efezusbelieken csüggedés vesz erőt,
mert az apostol Rómában fogságban sínylődik,
amikor tehát az a veszedelem fenyeget, hogy
a gyülekezetét a csüggedés szétbontja, nem tud
mást tenni, mint meghajtja térdeit Isten, a Jé
zus (Krisztusnak Atyja előtt, imádkozik és könyö
rög, hogy a Lélek erősítse meg a gyülekezet
belső emberét.
Az ő fogságát nem látja az ügyre vesze
delmesnek. Az ő nyomorúsága a gyülekezet
nek dicsőségére van. Ellenben aggasztja az apos
tolt az efezusi gyülekezet belső, láthatatlan em
berének erőtlensége, tis egy fegyvert talál csak
ezen erőtlenség leküzdésére: azt, nqgy Istennek
orcája elé járul és könyörög. Mi: lelkészek, ta
nítók, felügyelők, presbiterek, vezető emberek,
figyeljünk! Mi a szükséges dolog? Az egyház
nak, mint intézménynek, szüksége van intézmé
nyes biztosítékokra is. De meglátjuk-e az egy
ház intézménye mögött a belső, a láthatatlan
embert* amint erőtlenedik és csügged? És tel
jesítjük-e a vezetőknek legfontosabb kötelessé
gét: megjelenünk-e Istennek színe előtt, hogy
könyörögjünk az egyház belső, láthatatlan embe
rének hatalmas megerősödéséért? Minden intéz
ményes biztosítékon túl és azok elüti imádkozó,
könyörgő, térdepelő vezetők kellenek. Mózesek,
akik, mig a sorsdöntő ütközet tart, kezüket nem
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a gyeplőn, hanem az ég felé tartják és esedez
nek.
Az apostol nem kicsinyít le az egyház mun
káját, nagyra tartja annak feladatát: az egyház
ismerteti meg az Istennek sokféle bölcsességét
(10 vers). Ámde itt minden kegyelem. Kegyei
lem az, hogy az apostol hirdetheti Krisztus gaz
dagságát; kegyelem, hogy menetelünk van Is
tenhez; kegyelem, hogy megismerhetjük Krisz
tusnak hozzánk való nagy szeretetőt. Itt minden
bizodialomra tanít, mert a belső ember sorsa
Isten kezébe van letéve.
Az egyház dicsőítse Istent, a hivő egy
háztag imádkozzék Istenhez belső emberének
megerősitéséért.

A régi nyugdíjintézet 1908. évi mathematikai
mérlege és az abból vnnható következtetések.
A fölállítani szándékolt ny. imt.-nék nincs
élőre elkészített math.-méríege, azt tehát vizs
gálat tárgyává nem tehetjük. Azért a régi íny-int
math, mérlegét vizsgálom, mert abból gondolko
dásra serkentő következtetéseket vonhatunk le:
Előre bocsátom, hogy az 1908. évi math,
mérleg a következők figyelembevételével ké
szült:
A teljes nyugdíj minimuma 2400 K, maxi
muma 4800 K; az özvegyi ellátás minimuma 5
évi szolgálat után 1200 K, maximuma 1600 K;
félárva ellátási dija 200 K, egész árváé 300 K;
betegápolási díj 300 K; temetési illetmény 300
K; 5 évi szolgálat után munkaképtelenség ese
tén a fizetés 3Qo/o-a, minden további évre 2°to
k a i több.
Az igy biztositott nyugdíj — figyelembevéve
a szolgálati éveket, — tőkeértéke a lelkészekre
vonatkozólag 7,599.845 K 93 f, amely az akkori
1,928.130 K összfizetésnek 34228o/o-a, a biz
tosított nyugdíj tehát az aktiv lelkésztagokra
évenként 429,714 K 22 f nyugdíj terhet jelentett,
vagyis a fizetésnek 22 28o/o-át. A hitoktatókra,
kántorokra, kér. alkalmazottakra vonatkozólag
a kiadások tőkeértéke 348.306 K 28 f, ami az
akkori 80.860 K összfizetésnek 430 25 y/o-a, a
biztositott nyugdij tehát a hitoktatóra stb.-re
vonatkozólag 19.629 K 87 f évi nyugdijterhet
jelentett, vagyis az akkori fizetésnek 24-27o/o-íát.
A theol. tanárok nyugdijigényének tőkeértéke
volt 424.190 K 46 f, ami az akkori 55.990 K
összfizetésnek 758 83 o/0-a. A theol. tanárok ny.igényónek födözésére tehát évenként kellett
26.047 K 63 f, ami a fizetésüknek 45 59 °/o-a.
Az 1916. évi e. kegy. jkv.-nek 74. p-j’a sze
rint 1915-ben rendes nyugdíjas volt 80, özvegy
107, félárva 84, egész árva 7. Átmemeli nyugdí
jas volt 10, özvegy 86, félárva 29, egész árva 5.
kegydijas 3, özvegy 56. Összesen 467 igényes,
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iknek a nyugdijint. kifizetett nyugdíj cinién
3.929 K 42 f-t, vagyis a lelkészek, theol. ta
rok, hitoktatók stb. 2,064.630 K összfizetéSék 21) 05« o-át.
Vizsgáljuk meg ezek után, hogy a nyugdijaiány rendszer és a régi ny.-int.-nek föntebb
rilitett intézkedései figyelembevétele mellett,
ilajnint annak is, hogy az uj ny.-int.-nek a
col. tanárok már nem lesznek tagjai, miképpen
akulhatna az uj ny.-int.-nek math, mérlege.
A régi nyugdíjintézetnek volt mintegy 750
gja. Igen valószínű, hogy’ az uj nyugdíj intézet
ik lesz lelkésztagja 280, kér. alkalmazott 10,
toktató 20,'kántor 4, összesen 314, akiknél
: átalánvrendszerre, valamint az uj tervezet
h és 35. $-ok intézkedésére való tekintettel az
jyéncnkénti fizetést 3000, az összfizetést,
14x3000 - 942.000 K-nak kell számítani.
Az 1908. évi mérleg adatait o'o-ban alkalazva, az uj nyugdíjintézet valószínű mérlegét
ry képzelem: a biztosított nyugdijtőke értéke
lelkészekre vonatkozólag a 840.000 K fizetés
ek 342 280,o-a, vagyis 2875.152 K. Hitoktatók
íb. biztosított nyugdijának tökeér.éke a 102.000
’ fizetésnek 430 25%-a, vagyis 438.855 K. A bíz
a to t t nyugdíj terhe az aktiv lelkésztagokra
,840.000 K fizetésnek 22 28%-a, vagyis 182.152
v, a hitoktatókra stb. a biztosított tóke nyuglijterhe a 102.000 K fizetésnek 24 27<%-a, va
gyis 24.755 K, az összes aktiv tagokra háramló
lyugdijteher 211.907 K, ami a 940.000 K összizetésnek 22 49<>'o-a.
Az 1915. évben kifizetett 413.929 K 42 t
»ssznvugdij a 2,064.630 K összfizetésnek 20 05
>/o-a. Igen valószínű tehát, hogv az uj nyugdijntézet terhe sem lesz több ennél a százaléknál,
ragyis a 942.000 K fizetés 2005%-át kitevő
188.871 K-nál. Ennek a valószínűségét a kö
vetkező számítás is mutatja: az 1915-ben kifi
zetett 413.929 K 42 f nyugdíjból egy aktiv
tagra jutott ennek 750-ed része, vagyis 551 K
50 f. Ha az uj nyugdíjintézetben 1 aktiv tagra
551 K 90 f terhet veszünk, ez 314 tag után
173.366 K 60 f megterhelést jelent. Ugyanezt
a számot mcgközelitó eredményt nyerjük akkor
is, ha százalékban számítunk. A 750-nek a 314
41 86%-a az 1915-ben kifizetett nyugdíjnak
41 86%-a 173.070 K 85 f. Vagy' más szempont
ból tekintve: az 1915 évi 467 igényesnek kifize
tett nyugdíjból egy igényesre jutott: 413.929 42:
467 = 886 36 K. Az ezidőbeli igényeseknek az
aktiv tagokhoz o/o-han kifejezett száma: 46700:
750 == 62 26%. Már most, ha ezt a %-ot alkal
mazom a felállítani szándékolt nyugdíjintézet
aktiv és passzív tagjaira, az igényesek száma:
62 26x314 = 195. Mivel pedig 1915-ben egy
igényesnek jutott átlag: 886 36 K, az uj nyug
díjintézet valószínű megterhelése évi": 195X
886 36 = 172.839 20 K. Tehát így is ugyanarra
a megközelítő eredményre jutok.
Ez a teher födözetet talál a következők
ben: föntartási dij cimén 942.000 K 4%-a =
37,680 K. tagsági járulék cimén 942.000 K 4%-a
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= 37.680 K, közalapból a régi alapon 20.000 K,
összesen 95.360 K, a 211.907 K szükséglet tel
jes födözésére az államsegélyből tehát 115.647
k-ra volna szükség. Ugyancsak az államsegélyt
kellene igénybewnni a tartalék tőke bizonyos
mérvű dotálására is. A tagoknak számításom
szerinti 164.850 K, valamint a fönntartó tes
tületeknek 669.762 K tőkejárulékai és ezeknek
kamatai is a tart. tőke dotálására szolgálnának.
Ha ezeket a számsorokat mégegyszer át
tekintem, nem gondolnám, hogy következtetés
seimben nagy tévedések volnának. Éppen azért
meg vagyok győződve arról, ha nemcsak a ta
gok, hanem a fönntartó testületek is, elsősor
ban pedig az c. egyh. annak a belátásával, hogy
a lelkészi nyugdíj rendezése egyházunknak jelen
leg nemcsak a legelső és legfontosabb, de be
csületbe vágó kötelessége is és a szükséges ál
dozatot meghozzák, sikerülni fog olyan nyugdíj
intézetet szervezni, mely ha nem is elégít ki
minden igényt de megnyugtatókig hat a jelen
ben és reménvt ébreszt a jövendőire. Gyüjtessenek tehát össze a fe1dilitani szándékolt nyug
díjintézet math, mérlegének elkészítéséhez szük
séges pontos adatok s azután lássuk a m a te 
matikai mérleget.
Mikolás Kálmán
ev. lelkész.

Nemzetközi keresztyén kooperáció
A múlt hetekben nagyfontosságu nemzet
közi gyűlések voltak Bernben. Augusztus 23—
25. az a bizottság ülésezett, amelyik a Lausanneban 1927. aug. 2 21. tartandó Hit és Szer
vezet« konferenciáját van hivatva előkészíteni.
Ezen az ülésen dr. Garvie elnökölt. A bizottság
megállapította a konferencia programmját.
A stockholmi Elet és Munka konferenciának
állandó bizottsága augusztus 2 6 - 30. tartotta ér
tekezletét. Körülbelül őtven-halvan delegátus
vett részt és bőségesen nyílt alkalom barátsá
gos összejövetelekre és megbeszélésekre a hi
vatalos ülésezések mellett A svájci kormány ren
delkezésére bocsátotta a bizottságnak a szená
tus üléstermét, s állami és egyházi méltóságok
egyformán gyakorolták a vendégszeretet. Dr.
Keller Adolf kitünően rendezte meg az értekez
letet. Az upsalai érsek három nyelven beszélve,
buzgón és fáradhatatlanul elnökölt. A szociális
iroda főtitkárává dr. Kellert választották^ meg.
Tervbe vétetett egv három nyelven megjelenő
folyóiratnak a kiadása, amely a stockholmi kon
ferencián felvetett kérdéseket tárgyalná. Úgy a
szociális irodának, mint a folyóiratnak tervét
az európai és keleti delegátusok sokkal jobban
pártfogolták, mint az angolok és amerikaiak,
akik a pénzügyi felelősség miatt fejezték ki
aggodalmaikat.
A legkényesebb pont annak a jelentésnek
tárgyalása volt amelyet a németek kérésére

300.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

egy albizottság dolgozott ki és terjesztett az ál
landó bizottság elé a háborús bűnösség tárgyá
ban. A németek beterjesztése nem kívánta azt,
hogy a bizottság ítéletet mondjon, sem azt,
hogy vizsgálatot indítson; csupán azt kérte, je
lentse ki egyszerűen a bizottság azt, hogy a
versaillesi szerződés és annak kisérő okmányai
nem tekinthetők olybá, mintha általuk az invol
vált erkölcsi kérdések végleg elintézést nyertek
volna és, hogy egy minden oldalról elfogad
ható döntés csak kompetens történettudósok
részrehajiatlan kutatásának és minden rendelke
zésre álló adat megvizsgálásának s. mérlegelésé
nek alapján jöhet létre. A bizottság több tagja
úgy érezte, hogy ez a tárgy nem tartozik a
bizottság hatáskörébe; mások attól tartottak,
hogy a bizottság állásfoglalását politikailag fog
ják kiaknázni. Azonban a német keresztyének
annyira érzékenyek a nemzetük ellen emelt vád
tekintetében és érzelmeik annyira akadályozták
a teljes és szabad testvériességet és együttműkö
dést, hogy a bizottság indíttatva érezte magát
arra, hogy minden nehézség ellenére megkisérelje az akadály elháritását. Az albizottságnak
Garvie volt az elnöke. Az albizottságban a né
metek és a franciák keresztyén lélekkel igye
keztek egy minden lelkiismeretet kielégítő ha
tározatra jutni. A deklaráció szövege még nem
jelent meg. Általánosságban tartalma a követ
kező: Kijelenti, hogy a Krisztusban hívőknek
egyessége felülemelkedik ezeken a nemzeti kü
lönbségeken; hogy az Isten országának elveit
kellene alkalmazni az emberi élet minden terü
letén és hogy Istennek a Krisztus keresztfáján
történt kiengesztelő cselekedete arra ösztönzi
az embereket, hogy az egymással való ki engesz
telő dést kötelességüknek tekintsék. Anélkül,
hogy politikumot akarna csinálni az ügyből és
tiltakozva a deklarációnak politikai kiaknázása
ellen, nyíltan megielöh az utat, amelyen keresz
tyéneknek az ilyen kérdésekkel fog’a’kozniok
kell: hogv az igazságnak és jognak minden más
érdek felett kel' áflania; hogy erőszakosan kicsi
kart vallomásnak semmiféle erkölcsi értéke vagy
vallásos ereje nincs; hogy minden lehető' mó
don és minden fenntartás nélkül iparkodni kell
olyan megoldásra, amely minden lelki ismeretet
kielégít. A deklaráció nem próbálkozik a pro
bléma megoldásává!, azonban megjelöli a! pro
blémáival szemben azt a keresztyén magatar
tást, amelv elíávoh’tia a keresztyén kooperáció
és testvériség akadályait. Mikor a bizottság a
deklarációt magáévá tette sokan érezték Isten
Szentlelkének vezérlését. Ez a kiengesztel őd'ési
aktus remélhetőleg kezdete lesz a konferencián
képviselt nemzetek teljesebb együttélésének és
együttm unkálkód ásán ak.
A valdensek egyháza tizenötezer felnőtt
tagot számlál; az egyház lapja tízezer példány
ban jelenik meg.
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Jegyzetek.
Mayer Pál lapunk múlt számában többek
közt igy ir: »Hazai evangélikus egyházunkról
mindenki elismeri, hogy tesped... azt látom,
hogy rendkívül értékes szellemi energiák... se
irányítva, se foglalkoztatva sehogyan sincse
nek . . .« Továbbá: »Ezt a programmöt a veze
tőiktől kérjük, akiket az egyház bizalma azért állí
tott az egyház élére, hogy irányítsák az építő
munkát, hogy foglalkoztassák az egyház munká
sait, hogy eszméket nyújtsanak s azok végre
hajtásáról gondoskodjanak.«
Stráner Vilmos egyetemi tanár lapunk 34.
számában közölt nyílt levelében »sok tekintet
ben megdöbbentően szomorú egyházi közviszo
nyokról« ir.
Hetvényi Lajos lapunk 6. számában azt írja:
»Egyházi életünkre tekintve, lelkem leginkább a
nagy koncepciók hiánya miatt sir.«
||L
Olyan súlyos szavak, vádak és panaszok ff;
ezek, amelyek mellett nem mehetünk el figyel- §|
metlenül. De nemcsak ez a pár idézet lebeg y,
szemem előtt, amikor e sorokat irom. Felcsen
dül lelkemben annak a sok-sok panasznak, csüggetegségnek, keserűségnek hangja, amit beszél
getések (közben és értekezleteken hallottaim. Em- ;
1ékezetemben (feltámad sok nehéz fájdalmas lelki
tusa, amelyet önmagámban vívtam meg. És én
is ugyanazt állapítom meg, amit Mayer Pál:
azoknak, akiket az egyház bizalma az egyház
élére állított, azoknak kell cselekedni. Azoktól
várja az egész egyház komoly közvéleménye,
hogy ebben a tespedésben és csüggetegségben találjanak utat és eszközöket arra, hogy
ennek a félmillió lelket számláló, de szel
lemi értékekben nagyon gazdag egyháznak élet
erői felfakadianak a mélységekből, ahová el
vannak zárva.
Szükséges mindenekelőtt az egységes Ve
zetés. Ezt minden oldalról hangoztatják. Kép
telen' állapot az, hogy jelenlegi válságos; idők
ben egyházmegyék, egyházkerületek, gyüleike- .
zetek állanak egymás mellett, de egymástól nem
csak izolálva, hanem egymásnak erőit egyene1sen bénítva, öngyilkosság eltűrni azt. hogy a
gyülekezeti, egyházmegyei vagy egyházkerületi
autonómia rozsdás páncéljába öltözött vitézek
fittvet hányjanak egyházunk egyetemes érdekű
követeim énveinek és az autonómia orvén jo
got formáljanak a lomhaságra és közönyre.
Másodszor szükséges a külföldi összeköt
tetések intenzív áno’ása. Az állammal szemben
siralmas és szánandó helyzetbe jutottunk. Róma,
a katbolicizmus fellegvára és csomópontja, 1idércként nehezedik ránk az állami közegeken
keresztül Róma nemzetközi hatalmával szem
ben csak ugv tudjuk magyar igazságunkat és
magyar törvényes jogainkat érvényre juttatni,
ha igénybevesszük a nagy protestáns államok
oltalmát. Ha a Vatikán presszióiával és tör
vén ytiprá savai szembe állítjuk azokat a hatal
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makat, amelyek háromszáz esztendeje a gá mindazt, amit jelenleg a számtalan egyesület
lyákról szabadítottak ki protestáns lelkészeket, cime alatt végez. És amint látjuk, minden ered
tie kell látnunk, hogy itthon olyan minoritás mény nélkül. Sem a Gyámintézet, sem a Luthervagyunk, amelyet a hatalmasok önkénye el Társaság, sem a Luther-Szövetség, sem a Misznyom, megaláz és jogaitól megfoszt. A sok gya sziói Egyesület, sem a Nőegyletek, sem az
lázat, amelyet felelős helyekrő: is szórtak reánk, Ifjúsági Egyletek, sem az Olvasókörök nem mu
a törvényes jogainktól való megfosztás, vites tathatnak tel olyan munkateljesítményt, ami
sék oda a nagy nemzetek itélősz éke elé, hogy lyent joggal él kellene vámunk ezektol az in
megbináitassék a nemzetek lelkiismeretének tézményektől. Kérem: tessék átnézni nemcsak
trónjánál. Mert az a tespedés, azok a szo ennek a lapnak, lianem bármelyik egyházi la
morú közállapotok nem csupán a vezetőkre, punknak számait: hol, hányszor emeli fel sza
nem is csupán egyházunk napszámosaira vihe vát bármelyik ezen egyesületek közül? Lefe
tők vissza. Előidézte ezt a tespedést az állam küdtek és várják, hogy elhantolják őket. És ha
nak velünk szemben követett igaztalan eljárása nem eszmélnek fel és nem állnak talpra, leg
is. Az uitramontánizmusnak mindazok a túlka okosabb lesz kinyújtóztatni ókét, mert jobb ha
pásai, amelyeknek az utóbbi években tanúi vol egyáltalán nincsenek, mintha ilyen szomorú ár
tunk, az állam védelme és párrfogása nélkül nyékéletet élnek. Főleg pedig: ezentúl ha még
lehetetlenek lettek volna. A protestáns egyhá egy uj egyesületet alakítanak, akkor előzőleg
zakkal az állam a vesztett háború keserű kely- egy már meglevőt hivatalból ki kell végezni.
hét fenékig üritteti, ellenben a római katho- Mert nem járja, hogy egyházunkon olyan tor
likus egyház óriási vagyonának élvezetében a mán akarunk segíteni, hogy valamely tüdögümagyar törvényeket sérti, mellőzi, azok hatá mókóros egyesület mellé odaá'htunk egy ujabrozatainak ellenére jár el. Megkíséreltük ezen hat, amelyik viszont gyógyíthatatlan gyomorsérelmek orvoslását idehaza, de az államhata rákban szenved. Előbb a tiidőgümőkórost le
lom csak velünk szemben hatalmas. Fel kell kell bunkózni. Azután ám jöjjön a gyomorrá
tárni a külföld előtt, hogy a klerikaiizmus itt kos.
Magyarországon kiirtani szándékozik a protes
ötödször tisztázni kell iskoláink, tanintéze
tantizmus ősi életfáját és itt szervezi meg a/t teink jellegét. El kell intézni a kérdést, hogy
a harcot, amelyet az utódállamokban elvesztett az államnak mennyi a köze a mi tanintéze
pozíciója érdekében indítani akar.
teinkhez. Illetve inkább talán a/t, hogy meny
Harmadszor .sajtópropaganda utján gondos nyiben van egyházunknak beleszólása 'taninté
kodni kell egyházi közvéleményünk tájékoztatá zeteink működésébe. Mert vaskezü és kleriká
sáról. Egyházi lapjaink fennmaradását vagy bu lis lelkű kultuszminiszterek jóvoltából odajutot
kását, virágzását vagy tespedését nem szabad tunk, hogy azt kell kérdeznem: megengedi-e
egyes robotos sajtómunkások áldozatkészségé nekem az állami tanterv, hogy a konfirmandu
től tenni függővé. Kell lenni egy erős kéznek, sokat a saját iskolánkban oktathassam, vagy
amely véget vet annak a komikus helyzetnek, pedig a konfirmációi órákat köteles va
amelyben egy-egy egyházi lapunknak szerkesz gyok valamikor 12-től 1-ig és 4-től 5-ig
tője ma van: hogy t. i. lépten-nyoinon érzi,« ■tartani? Az á’lnmi iskolák a klerikaiizmus
hogy a saját egyházában sokak szemében szálka^ Iveteménves kertjévé lettek, a saját iskoláink
az, hogy az a lap nem itt, hanem amott, nem ban iparkodnunk kell valamelyes egvhízias jel
ennek, hanem amannak a szerkesztésében jele leget megőrizni. Egynémely isko’án, amelyet
nik meg s tudja, hogy lapját igyekeznek tájé láttam, látszik az, hogy magyarországi iskola,
kozatlanul hagyni és megdermeszteni. Egy erős mert rajta van a magyar címer, megvan a Him
kéznek kell lennie, amely a sajtóügyet irányítja. nusz-tábla. De azt igazán nem vettem észre,
Negyedszer rendet keil teremtenünk egye hogy keresztyén iskola, vagy evangélikus iskola.
sületeink és szövetségeink körül. Annyi már Nem vettem észre az isko'ának külsején. El
az egyesület és a szövetség, hogy egyik a má van ugyan rendelve, hogy vallásos jellegű kép
sikba botlik. egyik a másikat akadályozza. Ne legven az iskolában, de nincs. Állítólag evan
vezetes a dologban az, hogy az egyesületekben gélikus vallásos képek nem kaphatók, meg hát
minden egyesület és szövetség lelke a lelkész melyik fórum kényszerítheti az iskolaszéket arra,
és a tanító. A lelkész és a tanitó azután hol hogy az egyházi felettes hatóság rendelkezésé
a gyámintézet, hol a külmisszió hol a Luther- nek eleget tegyen? Persze egészen más, ha a
Szövetség, hol a Prot. Irodalmi Társaság, hol tanfelügyelő rendel el valamit. Annak meg kell
•
a Belmisszió, hol a Nőegylet képviseletében lenni.
Hatodszor ne csak a vezetőkben keressük
tesz valamit. Ha ezek nem tesznek, akkor semmi
sincs. Hát kérem, ha nincsenek tagok, ha nin a hibát, hanem a közvitézekben is. A vezető
csenek, akik dolgozzanak az egyesületek érde hiáha ad eszmét, programmot, munkát, ha a
kében, akkor minek a külön egyesületek? Ak vezetett autonóm erkö’csiségének és egyháziaskor a gyülekezet mint ilyen, a maga »fize ságának büszke tudatában azt mondja: nekem
tett tisztviselőivel < (ez egv újabb keletű elne az ur nem parancsol. Tessék elhinni, a veze
vezés a lelkészekre és tanítókra) elvégezheti tőknek is vannak jogos panaszaik. Elvégre a
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vezelettben is kell lenni annyi ügybuzgóságnak,
eszmegazdagságnak, sőt hitnek és ügyszeretet
nek, sőt önbecsülésnek és. önérzetnek, hogy a
fizetését, amelyet a gyülekezettől kap, ne te
kintse ajándéknak s hivatását mellékkereset
nek. A kenyerét mindenkinek tisztességes, és
lelkiismeretes munkával kell megkeresnie. Aki
pedig nem dolgozik az ne is egyék. Igen gyenge
és gyámoltalan munkás az, akinek minden órá
ban meg kell mondani hová menjen, mit dol
gozzon. Ne legyünk túlságosan szerények és
szemérmetesek akkor, midőn azt mérlegeljük,
hogy a felelősségnek és munkának oroszlánrésze kit illet.
H Í R E K .
Lelkészválasztás. A keszthelyi gyülekezet
szeptember hó 5-én tartott lelkészválaisztó köz
gyűlésén egyhangúlag Menyhár István helyet
tes-lelkészt, volt püspöki segédlelkészt hívta el
lelkipásztorává. Isten áldása legyen a gyüleke
zet első lelkészének működésén!
A győri Protestáns Nőszövetség kvarc
lámpát és sollux-lámpát szerzett be. Szegénye
ket ingyen, tehetősebbeket igein csekély díja
zásért részesít kezelésben. Érdeklődők fordulja
nak a Szövetségi elnöknőjéhez: Földváry Va
léria Öméltóságához, Öttevény, Győr-megye.
Csendes napok. Augusztus 22—28. nap
jain theológusok kis csapata jöítt össze a Fébé
Evang. Diakonissza Nő egylet piliscsabai anyaházában, Béthelben; Isten igéje köré gyülekezve
naponként áldott órákat töltött együtt a kis
sereg s nyert közvetlen bepillantást a miszsziói telep életébe.
Halálozás. Özv. Dianiska Andrásné, szül.
Ruff Mina, néh. Dianiska András volt lőcsei lel
kész, főesperes és tiszakerületi gyámintézeti el
nök özvegye, 74 éves korában hosszas szenve
dés után Lőcsén meghalt.
Gályarabok emlékezete. Dörgicsén (Zalamegve) szeptember 26-án lesz a Zsédenyi-emléktábla leleplezési ünnepélye. Az ünnepi be
szédet Kapi Béla püspök tartja.
A Magyar Prot. Nők Orsz. Szövetsége
1926. évi október havában Nagvbányai Horthy
Miklósné, a kormányzó őfőméltósága fővédősége mellett tartja meg harmadik országos nőimunka kiállítását. A kiállítás felöleli a szép
művészet, iparművészet, kézi- és népipar öszszes ágait s külön Jkülön csoportosítva mutatja
be, hogy mivel foglalkozik ma a magyar aszszony. A Szövetség hivatalos helyisége Buda
pest, VIII.. -Ollői-ut 24. szám alatt van (telefon:
József 151—65.), hol levélben bármikor, sze
mélyesen minden szerdán 10—14 óráig adnak
felvilágosítást.
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Egyetemes felügyelőnk és a kegyelet.
Igen sok, különösen alföldi temetőnk képe be
szél a halottak emlékével szemben való kegye
letle nségről. Ha vonaton utaztunkban valahol
elhanyagolt temetőt látunk, az csak evangéli
kus vagy református temető lehet. Egyetemes
felügyelőnk, aki családban és egyházban egy
aránt a tradíciók őre, mint minden jóban, a
kegyelet ápolásában is elől jár. Nyíregyházán jár
tában nemcsak az élőknek szentelt figyelmei, de
meglátogatta a temetőt is és megkoszorúzta
néhai dr. Meskó László sírját. A közeli napok
ban pedig Kuthy Dezső megkoszorúzta meg
bízásából a hamburgi temetőben néhai Hardeland Ottó német kivándorló misszionáriusnak,
a magyar kivándorlók melegszívű barátjának a
sírját. Az élők bizalmát és szeretetét az ér
demli, aki a halottak emlékét megbecsüli.
A protestantizmus védelmére alakult vi
lágszövetség második kongresszusát a német
Evang. Szövetség 30. kongresszusával együtt
szeptember 9—13. napjain tartotta Drezdában.
Egyházunkat a kongresszuson D. Raftay Sán
dor püspök és Kuthy Dezső egyetemes főtitkár
képviselték. A programmon, amelynek főtémája:
a protestantizmus nemzeti és nemzetközi fel
adatai, egyházunknak is fontos szerep jutott.
D. Raffay püspök az egyik ünnepi istentisztele
ten prédikált, Kuthy Dezső pedig dr. Luther
Márton és mi magyarok, címen tartott elő
adást a nyilvános főünnepélyen.
Eperjesi kollégiumi diáktalálkozó. A ta
lálkozót előkészítő bizottság nevében dr. Mágócsy Dietz Sándor egyet, tanár-elnök és Horvay Sándor vasúti főellenőr titkár szétküldtók
a folyó hó 25. és 26-án Budapesten tartandó
találkozóra szóló meghívót és programmot, E
szerint szeptember 25-én, szombaton d. u. 5
órakor a Deák-téri ev. polgári iskola term ei
ben (Sütő-u. 1, II. em.) lesz a találkozó, utána
félnyolckor közös vacsora. Szeptember 26-án,
vasárnap d. e. 10 órakor a régi képviselőház
ban (Főherceg Sándor-u. 8.) lesz a Diákszö
vetség alakuló közgyűlése, amelynek főbb
pontjai: dr. Mágócsy Dietz Sándor elnöki meg
nyitója, dr. Sztávik Mátyás imája, Üdvözlések,
Szigethy Lajos felolvasása, a Diákszövetség
céljának ismertetése az elnöktől, Horváth Sán
dor az alapszabályokat ismerteti, Választások.
Indítványok. Jelentkezések Horvay Sándor cí
mére: Budapest, V., Lipót-körut 22. III. em.
307. sz.
Uj gyermeklap. Tildy Zoltán tahitótfalui
ref. lelkész szerkesztésében »Virágoskert« cím
mel képes heti gyermeklap jelenik meg. Elő
fizetési ára félévre 30.000 K. — Igaz örömmel
látjuk a tahitótfalui ref. nyomdának felvirág
zását és a református sajtónak tervszerű kiépí
tését. A ref. gyermeiklapot melegen ajánljuk ol
vasóinknak pártfogásába.
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A Magyar Protestáns Nők Országos Szö
vetsége szövő- és varrótanfolyani műhelyét
eddigi (I. Alkotás-u. '39 sz.) helyiségéből Vili.,
József-u. 48. sz. ala helyezte át, hol tömegvar
rást kiad, a szövetség tagjainak, vagy lelkészi
hivatalok ajánlatával jelentkezők számára. Az
ui műhely helyiségében a szövő- és varrótan
folyamon kivel külön kihirdetendő időközökben
más női kézimunka- és iparművészeti tanfolya
mokat is rendez a szövetség. H unnia-csipke
verő, müvirágkésziió, kalapvarró szőnyegszövő,
fehérnemű- és felső ruha varró tanfolyamon; szerveztetnek, kiváló művésznők é s munkaerők ve
zetése mellett. A varrótan folyam, melyre már
most lehet jelentkezni, még szeptember hóban
kezdődik. A Protestáns Nószövetség folyó évi
október elején ismét megtartja szokott orszá
gos nöi-munka kiállítását. A kiállításra elfogad
nak minden lehetséges női munkát, képzőmű
vészeti műtárgyakat, irodalmi müveket, iparművészeti, háziipari, háztartási termékeket. Je
lentkezni szeptember hónapban lehet a Vili.,
József-u. 48. sz. a. tanfolyam-miihclvben, ked
den d. e. és szombat d. u., vagy a Nőszövetség
irodájában, Vili., ü!lói-ut 24. sz. alatt szerdán
délelőtt. A szövömühclv áruraktárát megtekin
tésre és bevásárlások eszközlésére ajánljuk a
vásárló közönségnek. Megrendeléseket is vál
lal a szövetség szakosztály-vezetősége.
ózdon aug. 29-én, a mohácsi csata négy
százados emlékére vallásos ünnepélv volt az
alábbi sorrenddel: 1. Szózat. 2. Imádkozik Turóczy Zoltán lelkész. 3. Frances G. J. — Main H.
P.: »Fogjad kezem.« Énekli az Ifjúsági LutherSzövetség vegyeskara. Vezényli Joót> Sándor
szövetségi karnagy. 4. Giordani: »Caro mio
ben«. Gordonkán játsza Machula Tibor. Orgo
nán kiséri Mátray Gézáné. 5. Stradella: »Ária«.
Énekli Mettner Marion. Orgonán kíséri Mátray
Gézáné. 6. Előadást tart: Ligeti Ede sajóházai
ev. lelkész. 7. Smetana: »Ima a hazáért«. Énekli
dr. Placskó Lajosné. Orgonán kiséri Mátray
Gézáné. 8. Ligeti Ede: »Gyorsan«. Szavalja:
Joób Olivér. 9. Scott: »öh nagy Isten«. Énekli
az Ifjúsági Luther-Szövetség vegyeskara. Ve
zényli Joób Sándor szövetségi karnagy. 10.
Imádkozik Abaffy Gyula segédlelkész 11. Him
nusz.
Az ausztriai Evangélikus Sajtószövetség
október hó közepén tartja évi közgyűlését Felsőlövőn. Megjelennek a közgyűlésen az Evang.
Presseverband für Deutschland kiküldöttjei is.
A
berlini
Evangelische
Bildkammer
a
»Sprechende Hände« cimü hires Oberlin-filmet
fogja bemutatni.
Bibliai kézikönyv. A bibliaolvasók és bib
liakörök régóta érezték hiányát egy olyan kézi
könyvnek, mely a nem théológusoknak is utmutatást ad a biblia megismerésére, olvasására
és helyes magyarázására. Most C z e g I éd y Sán
dor győri ref. lelkész közrebocsátotta több évi

munkájának eredményét, az óhajtott kézikönyv
első kötetét. 192 oldalon jelent meg a nagyertékii könyv, melynek főtartalma: Általános tudni
valók a bibliáról. A biblia nevei, tartalma. A
biblia nyelvei, fordítások. A biblia isteni ihletése
és emberi oldala. A biblia sokoldalúsága és egy
sége. A biblia boldogságra vezető ut. Kiváló
emberek nyilatkozatai a bibliáról. Hogyan kell
olvasni a bibliát. Az ószövetségi könyvek is
mertetése. — Az első kötet bolti ára 30.000 K
és 3000 K postai küldésre. A megrendelést el
intézi a K e r e s z t y é n C s a l á d k i a d ó h i 
v a t a l a , T a h i t ó t fal u, Pest-m.
Adományok a győri ev. diakonissza-képző
intézet javára: özv. Späth Gyuláné 500.000, Lu
kács István 50.000, ősz Vilmos 100.000, Ott
Gusztáv 50 000, Kovács Dénes 50.000, Sinikli
János 10.000, dr. Dukavits Vilmos 100.000 Wölfel Pál 50 000, Tiszovszky Dániel 100 000. Schöpf
István 100.000, Brúder Géza 50.000 koronát.
Hálás köszönet!
Felelőn k iadó: PÁLMAI LAJOS.
■ ■ ■ ■ ■ M U H B H W
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Középiskolák alsó osztályaiba járó fiú vagy
leány tanuló evangélikus családnál lakást és
teljes ellátást kap méltányos árért. Cim: Buda
pest, Rózsa-u. 1., földszint, Horváth János.

Közhasznú és megszerzésre érdemes

kiadványok

a Luther Társaság
evang. könyvkereskedésében

B udapest, S zentkirályi-utca 51. szám .
K orona

Szigethy Lajos: Luther lelke. Hangulatképek
a lutheránus magyarság múltjából
30.000
Civitas Fidelissima. Sopron leírása és törté
nete, szépségei. Képekkel
.
. 40.000
Lampérth Géza, Mohács. A mohácsi vész
400-dik évfordulóján .
.
. 15.000
Dómján Elek, az áldozati kultusz, vallástör
téneti tanulmány
.
, 15,000
Mohácsi emlékkönyv. Fél bőrkötésben
. 160.000
Czapáry, Magyar gyümölcs tömegtermesztés 37.500
Vértesi Zoltán, „Isten igéje a mi vigasztalá
sunk" Luthernek a mohácsi vész után
Mária magy. királynéhoz intézett vi
gasztaló levele és négy zsoltár magya
rázata magyar és német nyelven
10.000
Zsilinszky, a magyarhoni protestáns egyház
története
.
.
.
.
125.000
Salamon Ferenc: Magyarország a török
hóditás korában. 2. kiadás
.
. 37.500

304.

E V A N G É L IK U S O K L A P J A

1926.

Kókai Lajos
k ia d á sá b a n (B pest IV. K am erm ay er-u . 3.) m eg jelen t és b izo m án y i k e z e lé 
séb e n levő ág. hitv. evang. v a llá sta n i k ézik ö n y v ek .
Pengő

ßatizfalvy-Bereczky: Bibiiaismertetés, középiskoláik sz.
...
T40
Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek s tanítások.
Középiskolák I. oszt. számára.......................
T40
„
„ Jézus éiete és tanítása. Középiskolák II. oszt.
1*40
számára.............................................................
„
„ Keresztyén... egyház rövid története. Közép
iskolák III. oszt. számára. ................
....
140
„
„ Keresztyén...hittan és erkölcstan. Középisko
lák IV. oszt. számára.
............................
160
„
„ A keresztyénség megalapításának története.
2—
Középiskolák V. oszt. számára. ................
„
„ Egyetemes...kér. egyháztörténet. I. rész. Kö
1*80
zépiskolák VI. oszt. számára.......................
„
„ Egyetemes kér. egyháztörténet II. rész. Kö
zépiskolák VII. oszt. számára.
1*80
Blatniczky Pál: A keresztyén egyház rövid története. Elemiés polgári iskolák számára....................................... ...............
0'64
Blázy-Török-Törteli: Evangélikus káté. Népiskolák számára.
064
Dallamoskönyvecske az uj dunántúli ev. énekeskönyvhöz
0'80
Frenyó Lajos: A Megváltó eljövetelének előkészítése. Közép
iskolák I. oszt. számára.
V—
„
„
A keresztyénség megalapításának története. Kö
zépiskolák V. oszt. számára. ............................
1*—
Gaudy: Evang.ifjúsági énekeskönyv...............................................
0'80
Győry Vilmos: Luther Márton kis kátéja.................................
0‘80
Hetvényi Lajos: Keresztyén vallástan. Középiskolák IV. oszt. sz.
1*40
„
„ Az Ev. kér. világnézet VIII.oszt. számára.........
2'—
Kemény Lajos: Bibliai tört. Elemi iskolák I—II. oszt. számára
0'6ü
„
„ Bibliai tört. Elemi iskolák 111—IVoszt. sz.
0'80
Kemény-Kühn: Biblische Geschichten I—IV. el. isk. számára.
140
Klaar Fülöp: Dr. Luther Márton kis kátéja, kötve ................
1'60
„
„
Egyháztörténet, kötve. Középiskoláik alsó oszt. sz.
V—
Kovácsics Gyula: A keresztyén egyház rövid története. Nép
0‘60
iskolák felsőbb osztályai számára..................
Majba J. V.: Luther kis kátéja.....................................................
0‘40
„
„ Kis énekeskönyv. Iskolák és ifjúsági istentisztele
tek használatára. ....................................................
0‘60
Pálfy József: Egyháztörténet. Középiskolák szám ára.................
2—
Raffay Sándor: Ev. konfirmandusok kátéja.......
................
0'64
„
„
Az Ev. vallástanitás módszertana...................
0'60
Ruttkay S .: Evangélikus vallástan. Elemi iskolák számára.......
1* —
Schmidt Károly Jenő: Vallástan. Középiskolák számára........
1'40
Szeberényi Gusztáv: Luther Márton kis kátéja.
0'48
Szelényi Ödön: Az Ev. keresztyénség világnézete. A közép
iskolák VII. oszt. számára.
1*40
Ugyanaz rövidített kiadás.
1'—
Sztehló: Evang. kér. vallástan. ....................................................
0*80
Turcsányi A. M .: Bibliai történetek. I. rész. 1 pengő, II. rész
2 ’—
V értesy: Religionslehre, kötve. .......................................
....
2—
Zsilinszky-Bereczky: Az evang. kér. életfelfogás tanítása. ....
1’40
PÜ T
B evezetés c éljáb ó l m u tatv á n y -p é ld án y t i n g y e n k ü ld ö k .
TBW
Nyomatott a Gr6ri Hir'ao nyomdai mdintézct gvontait Aj*e Gyftr, Baro*»-ut 36. »rr.ni. — Telefon 239. — 5696

------------------------------------------ ---------------------------------------------------- :_________________________

L c ä r i / i r V ’iur.'js 30-án.

Budapest
jtem ber 26.

39. szám .

EVANGÉLIKUSOK LAPJA
SzcrfcpsztAség: Lí B í IT (Moson ■.)
K ia d ó h iv a ta l: GYÚR. av. h o n v o n t-é p ü le t.
Kiadta: I LUTHER-SZÖVETSÉG.

Postatakarékpénztárt csekkszámla: 1290.

■lapította : DR. RIFFIY SáMOOR püspök.
S it f k M t l ii é r l I* ltl6 i

NÉ ME T H KÁROLY esperes.

A Lélek e g y ség e .
„Igyekezzetek megtartani a
Leiek egységet a békességnek
kötelében.“
Ef. 4, 3.

Az egyház Isten Szemléikének alkotása. O
az egész keresztyénséget hívja, gyűjti, megvilágositja, megszenteli és a Jézus Krisztus
ban megtartja egy Igaz hitben. Az apostol és
a reformátor egyaránt vallják és hirdetik: A
Szentlélek hivott engemet az evangéliom által.
A kegyelmi ajándékok és szolgálatok különböző
sége mellett is egy marat! az anyaszentegyház,
amely ugyanazon Léleknek elhívásán alapszik.
A Szentiélekben való egység azonban nem
megbonthatatlan. Miként az Atya-Isten által te
remtett természet-viiágnak összhangja (»E9 Játá
Isten, hogy' minden, amit teremtett vala, ime
igen jó.«) sem volt feldulhatatlan. A természet
világának épen úgy', mint az Egyháznak egysé
gét szétroncsolja a bűn. Vallásunknak egyik
nagy antinómiája az, hogy a mindenható és
szent Isten által teremtett világban és az Is
tennek Szentlelke által összegyűjtött egyházban
is romboló munkát vihetnek végbe istenellenes
titokzatos erők. A világteremtésnél is ott van
már a Lélek: »Az Isten Lelke lebeg vala a vizek
felett.« Sem a teremtett világ, sem az Egy
ház nem mechanizmusok, amelyeken kívülről
jövő erőszakos behatásokkal lehet csak kárt
tenni, ügy' a világ, mint az Egyház lényegileg
szellemi, lelki, spirituális valóságok és igy már
lényegükben hordják azt a lehetőséget, hogy
megromolhatnak a belső, láthatatlan és titok
zatos ellenségek munkálkodása következtében.
»Valamely ellenségem mivelte ezt.«
Azért a világmindenség minden teremtmé
nye és az Egyháznak minden tagja, mint az
isteni Léleknek kisebb-nagyobb mértékben bir
tokosa, magában hordja azt a lehetőséget, hogy
megszomoritja Istennek Lelkét, hogy káromolja
a Szentleiket. Mert a Léleknek birtokosai sza
badságra hivattak el s a szabadság magában

Meiltienik halanként agvszer. vasárnap.
Elófizalési á r: Egész évre 80. félévre 40
negiadévre 20. egyes szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

hordja a szabadsággal való visszaélés lehető
ségét. Sót éppen a szabadság tudata involválja
azt a csábítást, hogy kipróbáljuk és dokumen
táljuk, fellázadunk, letépjük magunkról az en
gedelmesség láncait. A fiú él jogával, elhagyja
az atyai házat, nem tudva, hogy visszaél.
Ahol tehát nem mechanikus, hanem lelki
egység van, ott mindig fennforog annak a lehe
tősége, sót azon lehetőségnek csábitó és kívá
natos volta, hogy az egységet olyan erők, ame
lyek szintén »nem test és vér«, megbontják.
Onnan belülről, a szivból támadnak a gonosz
érzések, gondolatok és cselekedetek.
Az ujabbkori lélektan és ennék alapján a
neveléstan és orvosi tudomány igen nagy fi
gyelmet fordít az ember belső, ielki világának
arra a részére, amely a tudatküszöb alatt él.
Tanulmányozza azokat a szépségeket és bor
zalmakat, amelyek a tudat alatti óceán hul
lámaiból fel-felmerülnek. Vallásunknak az ere
dendő bűnről szóló tanítása ezt a tudatalatti
lelki világot már régen hirdeti. Tanítván egy
úttal azt is, hogy’ innen jönnek elő a bűnös
érzelmek, szavak, cselekedetek. Egy embernek!
bűne igy származhatott át a tudatalatti világ
öröklési törvényeinél fogva az egész emberi
ségre.
De vallásunk egyúttal tanítja azt is, hogy
ezen öröklött terheltség ellen lehet eredmény
nyel küzdeni. Az újabb nyelvhasználat kitalálta
erre a küzdelemre a szuggesztió divatos el
nevezését. Az elnevezés nem változtat a dolog
lényegén. Tény az, hogy a keresztyén vallás
az evangéliomi időtől kezdve nem szűnt meg
hangoztatni a »belső«, a »lelki« ember spiri
tuális gondozásának szükségességét. »Vigyázza
tok és imádkozzatok.«
S mikor az apostol arra int, hogy igyekez
zünk a Léleknek egységét megtartani, amikor
egyfelől kivánja a komoly és benső keresz
tyén életnek ápolását, másfelől rámutat az egy
ház egységének, hogy úgy mondjuk láthatatlan
alapjára, a Szentiélekre. De figyelmeztet arra
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is, hogy a szent közösség fennmaradása tő
lünk, a mi jóigy ékezetünktői, törékvésünktőí
is nagy mértékben függ1. Lelki életünknek gon
dos ápolása szent kötelesség, az imádkozásnak
gyakorlása, az egyház istentiszteleti és. szákramentális életében való részvétel az isteni aka
rat iránt való engedelmesség. »Egy az Ur, egy
a hit, egy a kereszténység,« ezekben a sza
vakban ki van fejezve az egyházi élet megelevenitésének három eszköze: a jézus Krisz
tushoz való ragaszkodás, a benső buzgóság'
és kegyelmi eszközöknek magasztos rendelteté
sük szerint való élvezése. Az Ur szolgálatát, a
szeretetben munkás hitet és a szentségieknek
élvezetét egyforma hűséggel és engedelmesség
gel kell gyakorolnunk.

„Hivatalos alkalmi istentiszteletek.“
I.
Akinek a praxissal csak némi dolga akadt
és akad, az igen jól tudja, hogy egyházunknak
az u. n. »hivatalos« istentiszteletekkel mindig
sok baja, kellemetlensége volt. De talán még
sohasem annyi, mint napjainkban, amikor csak
úgy kergetik egymást a legkülönbözőbb »al
kalmak«, amelyeknél egyházunknak hivatalos
intentiszfceieti funkcióval való közreműködését
kérik, vagy esetleg magá az egyház elvárja,
hogy néki a közreműködés lehetőségeit meg
adják. Itt vannak a cserkész-, levente-, zászló-,
hősök emlékműve stb. avatások (legújabban
»sportpálya« avatásról is hallottunk), különböző
rendű, rangú és célú egyesületi jubileumok,
egyéb évfordulók stb., stb. Ha ilyenkor egyhá
zunkat, ill. lelkészeinket a közreműködésre nem
kérik fel, az is baj, ha felkérik az is. Az első
esetben a sérelem nyilvánvaló s azért köze
lebbi magyarázatra nem szorul.
De baj van a »második« esetben is, még
pedig először azért, mivel a r. kath. egyház,
tudvalévőleg újabban arra az álláspontra he
lyezkedik, hogy ilyen alkalmakkor egy és ‘ugyan
azon a helyen más vallása istentiszteletek tar
tása esetén a maga közreműködését megta
gadja. Tudok olyan esetet, amikor egyházun
kat az illető ünnepséget rendező testület h i v a t a l o s a n felszólította ugyan istentisztelet
tartására, de néhány órával az ünnepély előtt
m a g á n ú t o n , bizalmasan megkérték az evang.
lelkészt, hogy az istentisztelet tárásától, »bot
rány elkerülése végett«, önként álljon el, mert
különben a r. kath. egyház tagadja meg a
maga közreműködését. Ez pedig már több mint
két évvel a sérelmezett Mikies-féle püspöki kör
levél, vagy rendelet nyilvánosságra hozatala
e l ő t t történt.
Tudjuk, hogy ez nem volt mindig igy. Kü
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lönösen a világháború és az azt követő általá
nos felfordulás idején a római kath. egyház
ilyen kérdésékben sokkal türelmesebb volt. Ab
ból az időből a kölcsönös megértésnek és bé
kés együttműködésnek sok szép példájára le
hetne hivatkozni. Hogy ez miért volt lehetséges
a k k o r és miért nem lehetséges m a , ez reánk
nézve a praktikus élet szempontjából, teljesein
meddő kérdés. Sőt a római kath. egyház eb
ből a magatartásból kifolyólag az »intolerantia«
vádját is mindenesetre felháborodással utasítja
vissza. Gróf Máj lath, erdélyi r. kath. püspök, a
80 éves unitárius püspököt, Ferenc Józsefet ün
neplő bankett alkalmával, amint annak idején
a napilapokban olvashattuk, az ünnepelt aggas
tyánnak nyilvánosan k e z e t c s ó k o Ihat , Csernoch János, Magyarország hercegprimása; az
esztergomi megyeházán dr. Antal Géza refor
mátus püspökiké! és pedig tüntetőleg c s a k i s
vele, kezet foghat, a ref. püspöknek a gróf
Tisza István emlékbizottság nevében elmondott
beszéde után »’melyéről felemelkedve« feléje siet
hetett, hogy néki melog kézszoritással, mint első
gratuláljon, — de sem Majláth püspök, sem
Csernodi János hercegprímás n e m c e l e b r á l
m i s é t o t t , azon a helyen, annál az oltárnál,
ahol közvetlenül utána Ferenc József, vagy dr.
Antal Géza istentiszteletet tart. Ez igy van. «Non
possumus« Róma a valláskeverést, a synkretizmust semmiféle formában nem tűrheti. Es nin
csen az a földi hatalmasság, amely őt ebben
a tekintetben más felfogásra, vagy álláspontra
kötelezhetné, vagy kényszerithetné. És aki ezt
megpróbálná, annak egyszerűen a szemébe ne
vethetne. Aminthogy minket sem kényszerithet
senki a világon arra, hogy istentiszteletet tart
sunk annál az oltárnál, amelynél azt a misét
celebrálták, melyet reformátoraink egyértelmüleg a legerőtéljesebb jelzőkkel »»báíványimádás«-nak deklaráltak. És a római kath. egyház
nak rendelkezésére is áll minden mód, eszköz
és lehetőség arra, hegy felfogását érvényre jut
tassa. Ha feltételeit nem teljesítik, megtagadja
— amint látjuk — közreműködését. Árra pe
dig, hogy — különösen ott, ahol túlnyomó több
ségben vannak — a misét a protestáns isten
tisztelet kedvéért elejtsék, egyelőre ugyancsak
édes-kevés kilátás van és nem is lesz soha!
Feltételeinek teljesítését a r. kath. egyház egész
egyszerűen úgy biztosítja magának, hogy mise
végeztével oltárát, melyet esetleg m a g a á l l í t 
t at , azonnal szétszedeti s a hely színéről el
távolíttatja. így történt ez p. o. a közelmúlt
napokban egyik nagyobb vidéki városunkban,
a vasutasok »sporttelepének« »felavatása« alkal
mával, mire nézve az egyik helyi lap tudósításá
ban a következők olvashatóik: »Mise végeztével
a városplébános megáldotta a sporttelepet. Az
istentiszteletet az SVSE d í s z k ö z g y ű l é s e kö
vette. A t á b o r i o ] t á r h e 1v é n felállított s zón o k i e m e l v é n y r ő l N. N. ev. lelkész mon
dott kimagasló ü d v ö z l ő b e s z é d e t . . . , majd
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kérte az é g áldását a sporttelepre. Ulái;a X. Y.
rabbi beszélt.« (Amint halljuk, a református
pap azért nem szerepelt, mert a zsidó rabbi
vele szemben az elsőbbséget követelte, azzal
az érdekes megokoa^sal, hogy »zsidók régeb
ben vannak abban a városban, mint reformátu
sok«. Mintha bizony ezen a címen nem köve
telhetnék a maguk számára mindig
bárkivel
szemben az elsőbbségeit. (De ez már más lapra
tartozik!) És azután következeit ugyanarról a
»szónoki emelvényről a szónoklatok és üd
vözlő beszédek« végnélküli hosszú sora. És mi
mit csináljunk, milyen álláspontra helyezked
jünk? Me'gtagadjuk mi is közreműködésünket,
mert közvetlen utánunk nemcsak a zsidó rabbi,
hanem a »profán szónokok egész«6ora követ
kezik? Avagy , uram fia, ta!án mi is külön »szó
noki emelvényt«, vagy éppenséggel oltárt: ál
líttassunk föl, amelvet »funkciónk végeztével
rögtön lebontanak? Vagy belenyugodjunk a dol
gok ilyetén »rendjébe ?
Nem lehet erre a kérdésre helves felele
tet adni, anélkül hogy’ rá ne mutatnánk arra a
m á s i k n e h é z s é g r e , amely ilyen »hivatalos
alkalmi is'ent sztektekné!« majd em minden
esetben, még pedig a r. “kath. egyház maga
tartásától teljesen fiiggeipnü! is a saját ma
gunk szempontfából is fennáll. Váltjuk meg e<ak
egészen őszintén, hogv a legtöbb ilyen «meg
rendelt«, »hivatalos akalmi i ten ti sztélét evan
gélikus fejrészünket, teendőjük feladatuk elvég
zése tekintetében bizonyos zavarba ejti, még
ped»g minél komolyabban vesz k hivatá uknt és
minél távolabb esik az »alkalom« a vallásos
élet megnyilvánulásától, annál inkább A rom.
kath. egvház ebben a tekintetben nem ion za
varba. Misét mond. Tábori mieét, csendes mi
sét, zenés misét, rekviemet. Ahogyan kívánják,
vagv ahogvan *ő maga helvesnelHaftia. De v é g 
e re d m é n y b e n egvre megy. Mise az mise. De ml
mit csináljunk? A mi egyházunk cultusában nin
csen olyan egyetemes, általános istentiszteleti
formula, amelv minden aIn lomra ill k És ilyent
»csinálnunk« sem lehet. Arról lehet tehát csak
szó. hogy’ amint a r. kath egyház ku’tusza a
m i s é b e n , a mi egyházunké az i g e h i r d e 
t é s b e n kulminál az ennek megfelelően misét
szolgáltat mi pedig hirdetjük az Isten igéiét,
annak rendje és módía szerint. Egv k'vcPő, háTooorában is áldott egyházi férfiunk igv is csele
kedett azt mondván, hogv ő az anostoli inte
lem értelmében: »hirdesd az igét alkalmas és
alkalmatlan időben semmiféle kére’met btentisztelet tartására, még ha »alkalmatlan időben«,
vagv is a’kalomma! történik is. el nem utasít.
És azután, amennyire lehet, igyekszik az illető
alkalmat az evangéliom világításába helyezni,
egyébként felhasznália az »alkalmat« hogv a
ielenlévőknek igaz bünbánatot. töredclmet és
Isten bűnbocsátó kegve'mét htfdesse a Krisz
tus érdeméért. Igaz, hogy az ő helvze+e anvnyiban könnyebb volt mert a község amely
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ben működőit, jóformán tiszta evangélikus vallásu, de ő alighanem más esetben is ezt az
eljár ást követte volna, aminthogy ez is az egye
dül helyes és k o n z e k v e n s . De vájjon ho
gyan áll a dolog a praxisban? Hány esetben
felel meg ilyen alkalmakkor az ünnepi beszéd
igazán az igehirdetés követelményeinek és hány
esetben különbözik a többi gyönge vagv »fé
nyesen kivágott szónoklattól csak annyiban,
hogy elmondójuk papi palástot ölt és beszédét
bizonyos liturgikus kerettel (üdvözlet — Mi
Atyánk — áldás) veszi körül, ami sokszor a be
széd tartalmához viszonyítva inkább bántó, mint
épületes lehet. De tegyük fel, hogy az ünnepi
beszéd az igehirdetés követelményeinek a fent
felhozott példa értelmében megfelel Nem hiányzik-e m é g e b b e n az e s e t b e n is többféle
olyan momentum, ami pedig hozzátartozik
ahhoz, hogv a szó igaz értelmében »istentiszte|et«-ről beszélhessünk? Hol van nevezetesen
és elsősorban a hivő gyülekezet révén létre
jövő i s t e n t i s z t e l e t i k ö z ö s s é g ? A r. kath.
pap — tudvalevőleg — mondhat misét és ez
ex opere operato hatékony, ha egyetlen lélek
sincs is jelen. A celebrans és ministráns elvég
zik a maguk dolgát hívők nélkül is és a mise
ezáltal a maga lényegében nem szenved csor
bulást. Vagyis a közösségi momentuma a r.
kath. cultus czempontiabo! nem lényeges. A
mienkébö! ellenben nagvonis az, annyira az,
bogv — ha csak az ige hirdetése nem tisztára
kériigma*. vagvis nem keresztyéneknek (pogánvoknak vagv zsidóknak) czóló s azok meg
térítését cé’zó missziói beszéd, amelv esetben
a hitbe’i közösség fe! «=em tételezhető s igv az
igehirdetés nem bir a cuIbis-cselekvénv jelle
gével — egyenesen elengedhetetlen. De uiból
kérdem: ho* van a legtöbb jhen »‘klómmal a
gyülekezet, # in t istentiszteleti közösség? Azt a
sokezer főnvi tömeget szétszórtan ift-ott »tar
kító' száz és egvnéhánv fönn »hívőt« fegvházta^ot) forro-a* annak Iehef t kinteni? Ha még
ezeket valahogyan »tömöríteni lehetne! De ho?
és hágván lehetséges ez? Hol marad az istentiszteleti közösségnek legorimMivebb m ^nvi’atkozása: a k ö zö s g v ü ! ek e z e t i c n ek? (»Al
kalmi« énekről nem is szótok mert hol i<= ven
nénk ilyeneket? Fz volna mé^ a legkisebb baj.
Még ami van is sok.) Mi történik tehát? Mig
a róm kath. misét ilven alWommal sok gond
dal előkészített, esetleg s még a kívül állókra
nézve is épületes zenés és énekbetétek gazdagitiák. az evang. »istenticzte’et« a legradikáli
sabb liturgikus purizmust is tufszárnva’óan. tel
jesen »ohne Sang und Klang« inegv végbe,
miértis a praktikus eredmény *ok ecetben az
is lehet, hogv a két egvmás mel’é állított
»istentisztelet« esetleg még a sa’át hív ink ré
széről is kihivia az összehasonlítást és pedig
nem is a mi javunkra. Az ilven »istentisztele
tekkel« látszólag megmentjük uovan egvházunk
»presztízs«-ét s a j o g i természetű »paritás«
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elvét, de az ezeknél sokkal fontosabb elvi v a l 
l á s o s tényezőket feláldozzuk s igy végered
ményben vesztesek maradunk.
Kérdem azért: szükségünk van nékünk
mindezekre? Szükségünk van nevezetesen egy
részt arra, hogy egyházunkat az ilyen »alkalmak
kor« mindig újra meg újra mellőzésnek, megalázatásnák tegyük ki, másrészt arra, hogy ettől
függetlenül, általában véve, egyházunk egész jel
lemével, istentiszteletünk elvi megítélésével és
praxisával ellentétben álló, lehetetlen helyze
tekbe sodródjunk? Úgy érzem, hogy nincs.
S éppen ezért — úgy gondolom — érezzük
mindnyájam, azok is. akik nem állanak a
»praxis«-ban, hogy itt valaminek történnie kell.
Nyilvánvaló dolog', hogy mivel itt nem egyesek
ről, hanem az egyházról, annak tekintélyéről van
sző, nem is lehet és szabad az eljárás módját
az egyesek felfogására, Ízlésére, kisebb vagy
nagyobb érzékenységére, vagy érzékére bízni,
hanem egyöntetű állásfoglalásra van szükség s
igy megérett a helyzet arra, hogy már a leg
közelebbi egyetemes közgyűlés hozzája méltó
higgadt tárgyilagossággal foglalkozzék a kér
déssel s ennek eredményéképpen egyetemesen
kötelező határozattal mondta ki, hogy:
Olyan esetekben, amikor az istentiszteleti
cselekmény komolyságához és egyházunk tekin
télyéhez méltó kü l s ő ' k e r e t e k és b e l s ő
e l ő f e l t é t e l e k (istentiszteleti közösség') hiányoznak, lelkészeink »alkalmi istentiszteletek«
tartására ne vállalkozzanak, —
ellenben az alkalomhoz és szükséghez ké
pest, akár felkérésre!, akár anélkül is: ajánlják
fel az egyház szolgálatát az istentisztelet cél
jaira szolgáló méltó h e l y e n , a ' l e m p l o m b a n és az evang. isten tisztedet lényegének, az
i stenti szfe1eti közösség elemi követelményének
megfeVő m ó d o n , olyanformán, hógv azon az
érdekelt hatóságok, testületek, egydÜiletek evan
gélikus val’ásiu tagjai vesznék részt.
Szerénv felszólalásomat az erre hivatott és
illetékes tényezők megfontoló figyelmébe aján
lom.
^ trá n e r Vilmos
Sopron.
egyetemi tanár.

Amit elfelejtenek!
A magyar nemzetgyűlés küldöttsége járt ez
év nyarán. Finnországban. E látogatásról szép
leírásokat olvastunk a napilapokban. Dicsérik
a finn hatóságok előzékenységét, a közönség
nagy vendégszeretetéit, amellyel a rokon nem
zet fiait fogadták. Dicsérik a finn nép munka
szeretetét és kiváló becsületességét. A vendég
ségbe utazók előtt bizonyára egy egészen más
világ tárult fel és aki elfogulatlanul azzal! a cél
zattal ment oda, hogy tanuljon, bizonyára sok
hasznos tapasztalattal megrakodottan tér haza.
Klerikális lapjaink egy dolgot sohasem em
lítenek, amikor finn viszonyokról szólnak, hogy
az egy tiszta lutheránus ország és ismerve a
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világszerte megindult ultramontán propagandát,
ezen nem is csodálkozunk. De még a határozot
tan liberális lapok tudósítói is következetesen
elfelejtik megemliteni, hogy Finnország' egy ti
pikusan lutheránus ország, hogy magas kultúrá
ját ez a derék nép nem Rómának és Loyolának,
hanem Wittenbergnek és Luthernek köszöni.
A küldöttség tagjai bizonyára megfordultak
az abói (turkui) dómban s ott láthatták azt
a gyönyörű festményt, amely azon jelenetét áb
rázolja, amikor Agricola, a finn reformátor, át
adja az anyanyelvre fordított bibliát az akkori
uralkodónak, Wasa Gusztávnak.
A finn nemzet magas kultúráját nem fajiságának és származásának köszöni, mert hisz
más rokonai, mint például a lappok és szürjének nem állanak ily magas kulturfokon. A kul
túrában nem is játszik oly nagy szerepet a fajiság, mint azt legújabban sokan elhitetni szeret
nék és léptemnyomon hirdetik. Sokkal fonto
sabb tényező a vallás mint a faj.
Mi a finn nemzet vallása elhallgatásában
bizonyos tendenciát látunk. Ha a látogatók erre
figyeltek volna, megdőlt volna lelkűkben az az
előítélet, melyet itthón oly nagy felkészültséggel
terjesztenek. Az az előítélet, hogy csak Róma
a nemzetfenntartó erő.
A finn nemzetnek nagly összeütközése volt
az orosz cári hatalommal. Egy maroknyi nemzet
állott szemben egy világhatalom mai Csak külső
események mentették meg e hatalomtól és se
gítették őt nemzeti függetlenséghez és önálló
sághoz. Ez a nemzet, amikor megszabadult,
nem kívánkozik vissza a megdőlt hatalom igája
alá, pedig voltak olyan cárok is, ak:k alatt Finn
ország felvirágzóit, mint II. Sándor cár, ákinek
szobra ma is ott áll a belsingtfőrsi dóm előtt.
A kommunizmus pusztított Finnországban
is — és ha a németek segítették is a finne
ket e nyavalya leküzdésében, mégis azt lehet
mondani, hogy túlnyom óig önerejükkel Verték
le azt. Azután megmutatták, hógv mint kell
szociális reformokkal a kommunizmus által
ütött sebeket pápai követ nélkül is egv-két év
alatt meggyógyítani.
Finnországnak volt nemzetiségi kérdése is,
különösen magában az evangélikus egyházban.
A többség nem akarta elnyomni a kisebbséget
— és lé+esült a külön svéd püspökség: mert az
evangélikus egyház nem váPaikozott római re
cept szerint a kisebbség denacionaíizálasára
egynéhány politikai szempontból.
Es látták a magas fokon álló népoktatást,
m el vet még a dá n idő szakban magv következe
tességgel keresztül vittek a finn hatóságok az
egvh'áz buzgó támogatása meglett.
Finnország magas kuHuráiának hatalmas té
nyezőié volt az a Aoricola által átnyuítoH bib
lia és az azzal eoVütt járó dr. Luther Márton
kiskátéia. Erről ió lesz nekünk meg nem feled
kezni, ha mások azt észrevenni nem akarják.
■'
Dr. Sz. L. Zs.
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L elkószegyesület.
(M. E. L. E.)

Nagytiszteletü Lelkész Urak!
Arra vagyok bátor szives figyelmüket fel
hívni, hogy a novemberben összeülendő egye
temes közgyűléssel kapcsolatban és pedig a köz
gyűlést megelőző napra ezidén is szándékozom
orsz. Lelkeszegv esületünk közgyűlését össze
hívni, amelyen különösen gyakorlati kérdéseket
szeretnék sorra venni.
Felkérem azért a Kedves Testvéreket, vala
mint az alsóbbfoku Lelkészegyesületek mt. El
nökeit: szíveskedjenek a tárgyalásra szánt ily
nemű kérdéseket, munkálatokat s javaslatokat
hozzám legkésőbb október hó 13-éig eljuttatni,
hogy azokat számbavehessem s a programba
beilleszthessem.
Különös gondom lesz arra, hogy ezen köz
gyűlésünkön az egyet. N y u g d í j i n t é z e t n e k
most vajúdó kérdése beható megtárgyalásban
részesüljön s azért arra kérem mindazokat, akik
ezzel a kérdéssel mélyrehatóbban foglalkoztak,
hogy' megjegyzéseiket velem írásban a kitűzött
határidőn belül közölni szíveskedjenek, hogy
módomban legyen azokat áttanulmányozni s
teendő referádámban azokra reflektálni.
Midőn a Kedves Testvérek szives támoga
tását kérném ezen őszi közgyűlésünkre is. ma
radok
Nyíregyházán, 1926. szept 14.
szerető szolga társuk
Paulik János
a MELE elnöke.

Jegyzetek .
A középeurópai protestantizmusnak nagy
hátrányára volt a kontinens vezérlő protestáns
államának, Németországnak a nemzetközi po
litikában juttatott több mint mostoha szerep.
Azért Németországnak a Népszövetségbe való
felvételét és állandó tanácstagságát az európai
protestantizmus és a magyarországi protestan
tizmus szempontjából is jelentős eseménynek
tartom. Mert kétségtelen, hogy amikor a német
birodalom szeptember 10-én felvétetett az euró
pai nemzetek családjába, s ezzel a világhá
ború bizonyos tekintetben likvidáltatott, akkor
a birodalomnak protestáns egyházai és társa
dalma is szilárdabb pozíciót nyertek és erejü
ket hathatósabban érvényesíthetik a nemzetközi
vonatkozásokban, még ha a birodalom politi
kája nem ilyen irányban haladna is.
A Népszövetségnek ama nevezetes pénteki
ülésén Nincsics szerb miniszterelnök, Stresemann németbirodalmi külügyminiszter és Briand
ajkáról az alkalomhoz méltó, szép és nemes
szavak hangzottak el. Nincsics Németországnak
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a Népszövetségbe való belépését a világ pacifikus fejlődésében a legjelentősebb esemény
nek mondotta. Válaszában Stresemann azt mon
dotta, hogy Németország most szoros kooperá
cióba lép a Népszövetséggel. Németország már
le van fegyverezve és reméli, hogy a lefegy
verzés csakhamar általános lesz. Gyönyörű
ékesszólással jelentette ki: »Az Isteni Építőmes
ter az emberiséget nem teremtette egyöntetű!
egésznek; különböző fajokból különböző nem
zeteket hivott életre; lelkűk szentélyéül adta né
kik az anyanyelvet; különböző jellegű országo
kat adott nékik otthonul. De az isteni világrend
nek nem lehet célja az, hogy az emberek leg
fenségesebb nemzeti erőiket egymás ellen for
dítsák és ezáltal a civilizáció menetét újra meg
újra visszalökjék.« Briand kijelentette, hogy »en
nek a napnak piros betűsnek kellene lenni,«
felhívta a Népszövetségben képviselt nemzete
ket, hogy Vessenek véget a háborúnak és a
háború borzalmainak. Az ágyuk uralma v'eget
ért. »Mától kezdve«, mondotta Briand, »úgy me
gyünk mi is a törvényszékek elé, mint a magán
emberek« és biztosítja »német barátait«, hogy
benne odaadó munkatársat találnak. »Uraim,
vége van a szörnyű és véres összecsapásoknak,
amelyekkel a múltak történetének lapjai be van
nak szennyezve; vége van a soha nem eny
hülő gyász köntösének; vitás kérdéseinket nem
fogjuk főbbé háborúkkal, brutális, erőszakos,
véres eszközökkel elintézni. C’est tini.«
Ha ezekből a szép beszédekből leütjük is
azt, ami belőlük leszámítandó, akkor is meg
marad az örvendetes tudata annak, hogy vol
tak évtizedek, amikor vezető állásban levő ál
lamférfiak ilyen szavakat nem mondottak s hogy'
az európai közvélemény az államférfiaktól ilyen
beszédekhez méltó tetteket vár.
#
A keresztény-szocializmus magyarországi
válfajának arra a részére, amely a szociális
bélyeget hordja magán, reávilágitott annak a
bizottságnak jelentése, amely a Beszkár ügy
vezetésének felülvizsgálására küldetett ki. E sze
rint az igazgatóság tagjai háromszázmilliótól
negyven-ötven millióig terjedő tantiémeket kap
tak és more patrio külföldi tanulmánvutakra
egész rajok utaztak ki. Nem szólva politikai
pártok, szakszervezetek, politikai »apók szubven
cionálásáról. Azonban miután igy ízelítőt nyer
tünk a Regnum Mariánum szociális érzékének
épségéről és nagyjaink önzetlen közérdekű szolgálmányairól, még mindig fenn maradt egv kér
dés, amely tovább izgatta volna Szüz-Mária or
szágának polgári lakosságát, ha idejében nem
jön meg erre is a megokositas. Ugyanis mi
után a szocializmussal tisztába jöttünk, még
mindig kérdéses volt, hogy a keresztény-szo
ciális elnevezés első része alatt mi és ki értendő.
A Regnum Marianum égisze alatt kicsoda ke
resztyén. Ez nem olyan egyszerű Kérdés, mint
amilyennek látszik. Mert már kialakult a Maria-
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num-rezsim alatt kétféle keresztyén ségí. Vasis Jó ellenben a kislakások építésére kiküldött bi
zsef, népjóléti miniszter, több Ízben helyettes mi zottság még nem tudta kisütni, hogy a háza
niszterelnök és kalocsai nagyprépost, tehát min kat miféle anyagból építik: mondom, ebben a
den tekintetben, úgy a Marianum politikai, mint Marianumban így alakult ki az elsőrendű és
egyházi oldalát illetőleg mindenesetre mérték másodrendű keresztyének mellett a keresztyé
adó személyiség kijelentette, hogy a katoliku nek egy harmadik válfaja. Azoké, akik a mi
sok a primhegedüre tartanak igényt Nyilván niszteri bizalmas utasítás értelmében Keresztyé
következik ezen igénybejelentésből, hogy a pro neknek tekintendők.
Ezek a kikeresztelkedett keresztyének. A
testánsok legfeljebb és főleg választások ide
jén szekundálhatnak, vagy a cimbalmot hord numerus clausus Halleriánus (Linné), így ter
hatják, amerre a banda jár. Tehát vannak a metté meg gyümölcsét. Hogy vannak elkeresz
Marianumban elsőrendű és másodrendű keresz telt, bekeresztelt, megkeresztelt, ujrakeresztéit
keresztyének is, arról a miniszteri bizalmas uta
tyének.
Ä tohu-vabohu, a világ teremtését meg sítás nem emlékezik meg. Reméljük, hogy a
előző zűrzavar, azonban sem ezzel, sem a katho- sor hamarosan rájuk is kerül. Viszont nem re
likus tábori püspöknek istállószagtu aperszüjé- méljük azt, hogy egy bizalmas utasítás fog
vel nem szűnt meg. Azért a keresztyéni és faji menni a katholikus klérushoz, amely megálla
jelleg kérdéséneik marianumi tisztázása céljából pítja, ho g y az anyakönyvvezeto előtt kötött há
a kultuszminiszter, tekintettel arra a benső é9 zasság is törvényes házasság és a vegyes nábizalmas viszonyra, amely közte és a buda zasságokből született gyermekek nem taMyuk.
pesti Pázmány Péter-tudományegyetem tanári Mert ‘Regnum Marianumban élünk.
kara között újabb időben az Ádám-ügy miatt is
kialakult, »bizalmas utasításokat küldött az egye
temeknek, amelyekkel közölte azt a felfogá
H Í R E K .
sát, hogy a kikeresztelkedett hallgatóikat ke
resztyéneknek kell tekinteni.« Az a józaneszü)
ember, aki a keresztyén dogmatikában jártas,
FIGYELMEZTETÉS.
azt gondolhatná, hogy a kultuszminiszter ur
felfogása olyan tru'zmus, amelynek bizalmas utaAz uj negyedév kezdetén kérjük előfize
sitásban való besugallására az egyetemek, ame tőinket, ujitsák meg előfizetésüket, fizessék
lyeknek tanári karában egyházjogászok és theo- meg hátralékaikat. A címlapon fel van tün
Iógusok is vannak, nem szorultak. S főként azt
vélhetné a fentebb említett józan észjárású em tetve a lejárat ideje.
A kiadóhivatal.
ber, hogy a' keresztyénség kérdésében nem a
miniszter urnák még olyan józan és helyes fel
fogása a döntő. Aki azonban a magyar gló
Kapi Béla püspök jubileuma. Kapi Béla,
busnak, ennek a saját keserű levében forgó a dunántúli egyházkerület püspöke az idén ün
csonkagolyónak földrajzát ismeri, az tudja, hogy
ami a világban magától értetődő, az itt mirá- nepli 25 éves lelkész! és 10 éves püspöki ju
kulum. Mert itt egyes uraik, akiknek már a neve bileumát. Ebből az alkalomból a szombathelyi
arra enged következtetni, hogy őseik, mikor a gyülekezet folyó hó 29-én, délután fél 6 óra
mieink még tótok voltak, párduckacagányban kor a templomban ünnepi közgyűlést tart.
és pogány harci kiáltásokkal Európa homlokán
Lelkészválasztás. A levéli (Moson-m.) ev.
tomboltak, felállítottak a Marianum táj elm éle
tét. Es a faj, meg a tefekezet, a hit és a Ver, egyházközség Schrődll Mátyás győri hitoktatóa tantiéme és a keresztyén-szocialázmus gior- lelkészt egyhangú meghívással lelkészévé vá
diusi csomóként összegabalyodtak. Ami hajdan lasztotta.
a keresztyén zsinatok dolga volt. azt itt ahol
Lelkészegyesületi közgyűlés. A dunántúli
a lébényi bakter is lehetőleg Mussolini 'ábrá egyházkerület lelíkészegyesülelie folyó hó '29-én,
zatát ölti magára, a kultuszminiszter bizalmas szerdán délelőtt nyolc órai kezdettel tartja évi
utasítással elintézhetvén, tollat ragad és elvágja rendes közgyűlését Szombathelyen, a templom
a gordiusi csomót.
ban. A közgyűlés programmja a következő:
Ebben a Marián umbau ahol a »hősvértől 1. Ima és irásmagyarázat. Zongor Béla. 2. Ösznirosult gyásztér« annyira gyászol, hogv még szefoglaló jelentés az egyházmegyei lelkészegye
az a vasúti sorompó is feketére van mázolva, sületek 1925 26. évi munkálkodásáról és a tel
amely a Mohácson reggelig sírva vigadó ma terjesztett javaslatok tárgyalása. Németh Károly
gvarnak leszeli a fejét, ahol a Szent István- üv. alelnök. 3. Pénztárosi jelentési. Horváth Oli
hét alkalmával precessziókon hordozzák körül vér. 4. Külmisszió. Scholtz Ödön. 5. Egyházi
a szent jobbot s ugyan akkor a mulatóhelyek sajtóügyek. Németh Károly. 6. Egyetemes Nyug1záróráját felfüggesztik, ahol a budai hegybe dijintézet. Schöll Lajos. 7. Szórványgondozás.
lourdesi barlangot vájnak és kápolnácskák, fo Kiss Samu. 8. A megtérésről. Dr. Tirtsch Ger
gadalmi templomók építésére mindig van pénz, gely. 9. Ruth. Magassy Sándor.
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Lelkészválasztás. A súri egyházközség
szeptember 12-én egyhangúlag B o c z k ó Gyu
lát, volt jolsva-tapolcai (Gömör-m., Csehszlová
kia) lelkészt, majd soinogyvámosi, később súri
adminisztrátort vá'asztotta meg lelkésznek.
Tanítói jubileum. A felsödörglcsei gyüle
kezet melegen ünnepelte tanítójának, Kovács
Sándornak 23 éves tanítói jubileumát. A zsú
folásig megtelt templomban Novák Elek kövágóörsi lelkész méltatta a jubilánsnak az is
kolában, az egyházmegyében és a társadalmi
téren kifejtett nagy érdemeit. Az istentisztdletí
után tartott közgyűlésen Nagy Lajos esperes
meleg szavak kíséretében nyújtotta át Kapi Béla
püspök urnák okiratát, amelyben a jubilánst
érdemei elismeréséül igazgatói címmel ruházta
fel. Zala-megye tanfelügyelője levélben üdvö
zölte az ünnepeltet. Jónás Lajos dörgicsci lel
kész a gyülekezet elismerését tolmácsolta s be
jelentette. hogy a jubiláns nevére közadakozás
ból szegény tanulók iavára alanjtvány létesült.
A volt tanítványok ajándékát, egy s/ép arany
órát, Csabv József theológus adu át. A taní
tók nevében Bereczkv Géza igazgató üdvö
zölte Kovács Sándort.
A kelenföldi evang. egyházközség szeptem
ber hó 19-én teszi le az I. Fehérvári-ut és
Lenke-ut találkozásához közclfekvó s a Szé
kesfőváros közönségétől adomán)ozott temp
lomtelkén építendő templomának alapkövét. Év
tizedes nehéz küzdelem után jutott e! az egyházközség ez örömünnepéig, melyre az egyház hí
vei nagy lelkesedéssel készülnek. Az egyházi
épületek és a templom szép tervét Schulek Já
nos műépítész tanár készítette.
A salgótarjáni Luther-Szövetség a nyár
folyamán 6 hétig tartó családi estély-sorozatot
rendezett az ifjúság számára, amelyeken előadá
sokat tartottak a lelkész, dr. Halyák Zoltán és
Figus Béla szövetségi titkár. Szeptembertől
kezdve minden pénteken bibliaórákat rendez az
Evang. Nőegylet a lelkész vezetésével. Az egy
ház nagy erőfeszítéssel most a háborúban el
veszett harangok beszerzésére indított gyűjtési
akciót, amely kielégítő sikerrel folyik.
A héber Biblia uj kiadása. A Brit és Kül
földi Bibliatársulat négy pompás kötetben ki
adta a héber Bibliát. A kiadást Ginsburg, majd
halála után Holmes készítették elő. Szövege lé
nyegileg a Jacob ben Chayim által kiadott és
Velencében 1324—25 kinyomatott szöveg.
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Dr. Zinssipeister K. az amerikai United
Lutheran Church newyorki kerületének belmiszsziói szuperintendense harmichét évi működése
a’att negyven lutheránus gyülekezetei szerve
zett meg. Ezeknek a gyülekezeteknek ingatla
nai ma 2,200.000 dollárt érnek. Ezenkívül szer
zett 113 épitötelket, tizenegy templomot és épü
letet, épített két paplakot, újjászervezett hat gyü
lekezetét, épített tizenhárom templomot és két
independents gyülekezetét csatolt a kerülethez.
Singaporeban egy kínai diák elhatározta,
hogy az érettségi után hamarosan inegkcrcsztelkedik. Azonban váratlanul évi 500 dollár ösztön
díjat kapott négy évre a hongkongi egyetemre.
Az egyik feltétel az volt, hogy az ösztöndíjas
nak konfuciánusnak kell lenni. Egy szegény
diákra súlyos csábítás, hogy elhalássza a megkercsztefkedést. De a kisértésnek ellentállott
és a kijelöli időben a/ oltár előtt állott és megkeresztelkedett. Egy konfucianista barátja kö
vetkezett utána sorrendben az ösztöndíjra. Erre
olyan nagy hatással volt, hogy az ösztöndíjat ba
rátja visszautasította, hogy igy szólt: >Ha osz
tálytársamnak a keresztyén vallás ennyit ér,
akkor nekem sem 'érhet kevesebbet. Keresztyén
leszek.« ö is mcgkcresztelkedett.
Svájcnak 3,860.320 lakosa van. A lakosság
57 3 százaléka, vagyis 2,230.597 protestáns. Az
1,585.311 római katholikus a népesség 39 9 szá
zalékát alkotja. A zsidóság 1 5 százalék 20.979
taggal. A fennmaradó I 1 százalék más felekczethez tartozik, vagy felckezetnéiküü. Megjegyzésre
méltó, hogy az 1910. évi népszámlálás óta Svájc
ban a protestánsok 122.7(H) lélekkel szaporod
tak, ellenben a katholikusok 8200 lélekkel keve
sebben lettek.
Olaszország. Mussolini miniszterelnök arra
hivatkozva, hogy a Római Egyház vallása »az
egyedüli az állam által elismert vallás, a töb
biek csak megtűrtek és semmi mások«, elren
delte, hogy a protestáns jellegű társadalmi és
társas egyesületeket be kell szüntetni. Azontúl
a nem római katholikus egyházaknak megparan
csolta, hogy minden elemi iskolájukat zárják be,
mert (a Duce rendelete szerint) »az oktatásügy,
úgy annak szellemi, mint fizikai vonatkozásai
ban, kényes ügy és az Államra és az Egyházra
kell bízni.« Mit szólnak az olasz miniszterelnök
ezen rendelkezéseihez azok a klerikusok, akik
Mexikóban a »lelkiismereti szabadságért« har
colnak? Egyébként Mussolini ilyenfajta rende
letéi bepillantást engednek azon szimpátiák odvaiba, amelyeknek az olasz miniszterelnök a
Regnum Marianumhan egynémely körök részé
ről örvend.
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Keresztyénség és buddhizmus. Roehrich
N. New-Yorkban egy intézményt alapított a
buddhizmus tanulmányozására. Roerich rövide
sen Indiába és Tibetbe megy, hogy gondosan
megvizsgálja mindazokat a dokumentáris bizonyitékökat, amelyek megerősítenék azt a
Roehrich által vallott elméletet, hogy Krisztus
meglátogatta Indiát és a tibeti Kolostorokban
tartózkodott, hogy tanulmányozza az ő korá
ban uralkodó vallási rendszereket.
A Nemzetközi Jóbarátság Világszövet
ségének (World Alliance tor Promoting Inter
national Friendship through the Churches) in
tézőbizottsága szeptember elején tartotta ren
des évi gyűlését Lausanneban. A gyűlésen a
Szövetség majdnem minden nemzeti tanácsa
képviselve volt. A tanácskozás tárgyát képezte
a stockholmi konferenciáihoz (Élet és Munka)
való viszony is. A Világszövetségnek a nem
zetközi ügyekben szerzett tapasztalatai nagy
hasznára voltak a stockholmi konferenciának.
Megállapodtak abban, hogy a funkciók elkülö
nítése kívánatos. A Világszövetség speciális
munkája marad a béke és a nemzetközi barát
ság, az Élet és Munka konferenciája pedig fő
ként az uj szociális berendezkedés problémájá
val foglalkozik. A Világszövetség legközelebbi
nemzetközi gyűlése 1928-ban lesz Prágában.
A Brit és Külföldi Bibliatársulat 1925.
évi jelentése mutatja, hogy tavaly magában Kí
nában három bibliatársulat 11,167.000 példányt
adott el a Szentirásból, Lapjaink sok minden
ről megemlékeznek. Színházi, irodalmi, gazda
sági eseményekről. De nem szólnak arról a
nagy fellendülésről, amely a Biblia terjedésé
ben nyilatkozik meg. Pedig, amint a fenti szám
adat is mutatja, az evangéliom kovásza műkö
dik az egész világon és a keresztyénség1 fája
évről-évre terebélyesebb lesz.
Szerkesztői üzenetek.
Kérem lapunk olvasóit, hogy előfizetési és
adminisztrális ügyekben forduljanak közvetlenül
a kiadóhivatalhoz; máskülönben csak a szer
kesztő munkáját szaporítják s az elintézést is
késleltetik.
M. S. Sz. Lapunk 36. számának Jegyzetek
rovatában a mexikói helyzettel kapcsolatban
a pápa törvényeit említve gondoltam XIII. Leó
pápa 1888. évi Libertas enciklikájára, amely pl.
ezt mondja: »Jóllehet a (róm. kath.) Egyház
ezekben az abnormis időkben rendszerint bele
nyugszik bizonyos modem szabadságokba, nem
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azért cselekszi ezt, mintha helyeselné őket, ha
nem mert jónak látja megengedni azokat mind
addig, amíg kedvezőbb időben saját szabadsá
gát gyakorolhatja.« A római egyház a vele el
lenséges kultusz megtörésének jogát sohasem
ismerte el. Leó pápa ugyanabban az enciklikában azt mondja: »Mivel szükségles, hogy az ál
lamnak egy hitvallása legyen, azt kell vallani,,
amelyik egyedül igaz.« Ez persze a róm. katholikus hitvallás.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

HIRDETMÉNY.
A szarvasi ev. tanitónőképző internátusa
számára házvezetőnőt keresünk. Érdeklődhet
nek a háztartás minden ágában (sütés, főzés,
takarítás, konyhakertészet, baromfitenyésztés)
tökéletesen jártas, protestáns vallásu urinők. Az
ajánlkozó levélhez mellékelni kell a személyi
adatokat bizonyító okiratokat és esetleges ajánló
leveleket. Javadalmazás teljes ellátáson kívül
megegyezés szerint. Meg nem felelés esetén köl
csönösen egyhavi felmondás köttetik ki az alkal
mazás egész idejére. Ajánlkozások a tanítónőképző igazgatóságához küldendők ki.

Hitoktató segédlelkészt keres a salgó
tarjáni evangélikus egyház azonnali belépéssel.
J a v a d a l m a havi kétmillió az államsegéllyel,
két szoba, fűtés és kedvezményes ellátás. Jelent
kezéseket a lelkészi hivatalba kérünk a püspöki
kinevezésre való felterjesztés céljából.
Használt orgona. A lébényi gyülekezet
hatváltozatú orgonája igen jutányos áron el
adó. Érdeklődők forduljanak a lébényi lelkészi
hivatalhoz (Moson-m.).
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Krisztus második eljövetele.
4P

„Úgy. hogy semmi kegyelmi
ajándék nélkül nem szűkölködtök,
▼árván a mi Urunk .lém* Krisztusnak megjelenését “ 1, Kor. 1, 7.

A Krisztus második eljöveteléről szójó igaz
keresztyén tannal ugv a megcsontosodott kon
zervatív orthtxioxia, mint a széllé! bélelt libe
ralizmus alaposan elbánik. Az egyéni hitéletet a
személyes kegyesség köréből mindegyik kizárja
Az orthodoxia azzal, hogy az eljövetel perspek
tíváját a végtelenbe vetiti s ezzel paralizálja;
a liberálizinus pedig azzal, hogy a tant addig
desztillálja, amíg elerőtlenül. elveszti savát.
Annál feltűnőbb, hogy napjainkban ez a
tanítás a keresztyénségben valósággal renaissanccát éli. Amerikában a második eljövetelt
tárgyaló prédikációk óriási tömegeket vonzanak
s onnan átcsapódnak a mozgalom hullámai
Angliába és az európai kontinensre is.
A tan újraéledését részben talán lehet an
nak is tulajdonítani, hogy az a kulturoptimiz
mus, a fejlődésbe és haladásba vetett Ilit, amely
a világgal való közvetlen kapcsolatban, a ter
mészetben naivul felfedezett »törvények«-kel való
harmonikus egvüitmunká kodásban vélte megta
lálni az emberiség boldogitásának módját, az
utolsó évtizedben olyan próbának volt alávetve,
amelyet nem állott ki. A világnak közvetlen igen
lése ma sokkal nehezebb, mint negyedszázaddal
ezelőtt.
Ámde, jóllehet a theológusok között is van
nak olyanok, akik a második eljövetel tanát,
miként általában az Ujtestámentomnak mind
azon tanításait, amelyek a végső dolgokra vo
natkoznak, a korviszonyokban gyökeneztetik,
mégis azt kell mondanunk, hogy a tan a ke
resztyén ségnek sokkal mélyebb lényegére nyú
lik vissza, mintsem hogy ilyen környezettanul
mányok azt kimeríthetnék és felértékelhetnék.
A korviszonyok kedvező talajul szolgálhatnak
a tan érvényesülésére, de másrészt ne feled

jük. hogy ugyancsak a korviszonyok a tant
meg is hamisíthatják, tehát a tannak veszedel
mére vannak. Nevezetes, hogy már Pál apostol
nak küzdenie kellett azok ellen, aKik a máso
dik eljövetel reményét szertelen rajongásukban,
vak fanatizmusukban naplopásban csmá9ok nya
kán való élősködésben realizálták és ostoba, he
nye spekulációkkal az evangéliomot, Istennek
erejét és az egyházat, a szenteknek közösségét
diszk reditálták.
Azonban igaz marad a mondás: Abusus
non tollit usum. A visszaélés nem szünteti meg
az igazságot. Pál apostol, aki a visszaélések
ellen olyan hevesen harcolt, aki látta, hogy a
második eljövetel reménye mennyi kavarodást
okoz a gyülekezetekben, ezt a reményt mégis
a keresztyén kegyesség konstitutiv alkotórészé
nek, a keresztyén gyülekezeti és egyéni hit
élet integráns elemének tartja és hirdeti. A korinthusi gyülekezet semmi kegyelmi ajándék nél
kül nem szűkölködik. Minden beszédben és is
meretben meggazdagodott és megerősittetett
benne a Krisztus felől való bizonyságtétel. £s
ime, ennek a gyülekezetnek lelkében megtalál
ható a várakozás, a sóvárgó vágyódás az Ur
Jézus Krisztus eljövetele irtán. Kétségtelen te
hát, hogy a Krisztusról való bizonyságtételben
benne foglaltatik a második eljövetelről szóló
bizonyságtétel is.
Milyen messze jutunk a korviszonyok sáp
kóros elméletétől, ha megláttuk, hogy ez a re
mény a Krisztushoz való ragaszkodásban gyö
kerezik. Hogy itt elsősorban nem egy társa
dalmi revulóció képzete merül fel, nem a fenn
álló állami és társadalmi rend felett tör pálcát
az elégedetlenség és szenvedés, hanem a Krisz
tust szerető lélek vágyakozik szerelmese, je
gyese, királya után! A Krisztus dicsőséges meg
jelenésének öröme nem abban csúcsosodik ki,
hogy lészen uj ég és uj föld. Ennek az öröm
nek boldogsága az lesz, hogy látjuk az Urat
és hogy vele életközösségbe jutunk sokkal ben
sőbben, mint most. A divatos áramlatoknak
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könnyen behódolok gondolhatják azt, hogy ez
a tan táplálható szociális elméletekké! és ez a
remény fűthető a társadalmi igazságtalanságok
feltárásával, de a keresiztyéniség legmélyebb lé
nyege ennek a hiedelemnek mindig ellene fog
mondani, mert a második eljövetel, az Ur Jé
zus Krisztus eljövetele csak ott válik élő re
ménységgé, életet megszentelő és szivet meg
tisztító erővé, ahol a Krisztus Jézushoz való
hűséges, odaadó, alázatos, engedelmes és tü
relmes Sizeretétből fakad. Nem »proletár« gyü
lekezetek, nem társadalmi lázongok, elégedet
lenek és sansculotteok közössége az a környe
zet, amely ennek a tanításnak édességét vi
gasztaló és boldogító erejét élvezi és megérti.
Ennek a tannak nyájas és tiszta sugara abban
a gyülekezetben ragyoghatja világát, amely a
Szentlélek kegyelmi ajándékaiban gazdag és
termi a Léleknek gyümölcseit, amelyek (érde
mes felettük szociológiai szempontból is elmél
kedni) ezek: szeretet, öröm, békesség; béketürés, szívességi, jóság, hűség, szelídség, mérték
letesség (Gál. 5,22).
Az Ujtestamentom egy érte lemmel tanítja,
hogy az eljövetel reménye teljesen Krisztushoz
tapad. Jézus, a szinoptikus evangéliomban azt
mondja: »Mostantól fogva nem láttok engem
mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki
jő az Urnák nevében! (Máté 23, 39).« János
evangéliumában pedig: »Ha majd elmegyek és
helyet készítek nektek, isimét eljövök és magam
hoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is
ott legyetek.« (Ján. 14,3.) A mennyekbe ment
Jézus után tekintő tanítványokhoz igy szólnak
az angyalok: »Mit állótok, nézve a mennybe?
Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe,
akképen jő el, amiképen láttátok őt felmenni
a mennybe?« (Ap. Csel. 1, 11) János Jelené
seinek könyve és vele együtt az egész Szemtirás pedig a Krisztust váró gyülekezetnek abba
az imájába csendül ki: »Ámen, bizony jövel
Uram Jézus!«
Nem vonom kétségbe: a második eljöve
tel reménye elválaszthatatlanul együttjár e vi
lág múlandó és hiú voltának felismerésével és
ebben a tekintetben egy, a világ felett mondott
értékítélet, amelyre a kutató, mérlegelő ész, a
mélyen szántó bölcselet helyett a keresztyén
lelkiismeret nyomja pecsétjét. De ez az érték
ítélet ennek a tannak nem speciális tulajdon
sága és együttjárója. Ellenben a második el
jövetel hite és reménye az, amely a világ tel
jes megromlottságának tudata mellett is megóv
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a kétségbeeséstől, a pesszimizmustól és a ci
nizmustól. Mert látja a célt: Ülj az én jobb
kezem felől, mig'len vetem a te ellenségeidet
a te lábaid alá zsámolyul. S ezért a kegyelmi
ajándékokban gazdag keresztyénség' és keresz
tyén lélek mindemkor kész Istennek munkatár
sává szegődni és mindem erejét látbavetni, hogy
Isten országának eljövetelét előmozdítsa és Is
ten jó és kegyelmes akaratának megvalósitását
munkálja.
A tant félremagyarázzák azok, akik az el
jövetel helyét, idejét, módját állítják előtérbe.
A tan sarkalatos lényege azt követeli tőlünk,
hogy a lelki életünk legyen annak megfelelő:
»Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkal
makat, melyeket az Atya a maga hatalmába
helyezett.« Viszont: »Legyeitek béketürők és erősitsétek meg sziveteket, mert az Urnák eljöve
tele közel van.« És: »Akiben megvan ez a re
ménység Ö iránta, az mind megtisztítja őmagát,
amiképen Ö is tiszta.« Tehát itt is az örök,
igaz evangéliom: »Boldogok, akiknek szivök
tiszta: mert ők az Istent meglátják.«

Codex Juris Canonici.
(Két válasz az ily címen megjelent két cikkre.)

I.
Ily címen megjelent cikkemre két cikkben
választ kaptam. Mindenekelőtt hálás köszön ete
met fejezem ki az általam mindig nagyra becs ült
cikkíró urnák, hogy azon tévedésemre figyel
meztetett, miszerint az egységes pápai törvénykönyv nem 1922-ben, de 1918-ban jelent meg.
Amikor a világháború, az emberiségnek ez a
nagy katasztrófája, vége felé közeledett, akkor
fejeződött be az a mű, mely az a b s o l u t int o l e r a n c i a alapján álló egyház támadó alap
ját megerősítette — hogy hatalmi nagy terveit
a züllött és felfordult társadalomban megkezd
hesse. .
A cikkíró ur is, mint mások is, nem lelkészköreink közül a lelkiisme retszabadságba ütkö
zőnek tartják egyházunknak a vegyesházasságiofckal szemben legújabban elfoglalt álláspont
ját. De nézetem szerint ez nagyon téves szem
szögből való megítélése a helyzetnek.
Egyházunk nem átkozza ki azt, aki vegyes
házasságra lép; de hűtlenségnek tekinti azt, ha
az evangélikus fél más egyház javára reverzálist
ad. Azt hiszem, hogy az a legelemibb véde
lem, ha az egyház kijelenti, hogy ezen hűtlen
séget elkövetett egyének soha semmi tisztsé
get egyházunkban nem viselhetnek, tehát nem
lehetnek sem presbitereik, sem gondnokok, sem
felügyelők. Az ilyen házasságot ev. lelkész nem
áldhatja meg, sem azt a vegyesházasságot, me-
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Ivet előbb róm. kath. lelkész áldott meg, nem
áldhatja meg, ha egyháza értékét nem tokozza
le; mert a »codex juris Canonici« az evangé
likus lelkész áltat megáldott házasságot nem te
kinti házasságnak s igy ha az ev. lelkész ily
egyházi házasságkötésnél szerepel, elismeri a/
evang. egyház másodrendű voltát.
Az evangélikus közvélemény azon óhaja
sem a türelmetlenség folyománya, hogy evan
gélikus lelkészek, tanítók, tanárok s általában
az egyház fizetett tisztviselői ne élhessenek ve
gyesházasságban, hanem tartoznak tiszta ev. há
zasságban élni. Ugyan, hogy nézne ki az az
evangélikus papiak, vagy tanító és tanárink, ahol
a falon olvasó-füzér van és Jézus szivét ábrá
zoló képek? És mi lenne egyházunkból, ha a
fizetett hivatalnokok sem mutatnának példát az
egyházhiiségben? Ez nem a lelkiismereti sza
badság elleni vétség, hanem védekezés egy olv
ellenféllel szemben, aki az abszolút intoleran
cia álláspontján áll és minden áron, minden
eszközzel megsemmisítésünkre tör.
Am'g országos törvény védte a vegyes
házasságokat — s azokban a gyengébb félt,
a kisebbségben lévő e g vházak tagjait, ezen ön
védelemre nem volt ily mértékben szükség. De
ma nem mi, hanem a pápás egyház szinte
lehetetlenné teszi a vegvesházassígot; mert a
kath. fél kiátkozott tagja az egyháznak, ha reverzáüst nem követel a nem kath. féltől a
kath. egyháznak s mi ha egyházunkkal szem
ben nem akarunk öngvi'kosságot elkövetni nem
fogjuk biztatni híveinket — lelkiismereti szabad
ság szem pont jábó’, hogy csak kössenek vegyes
házasságot, adianak rever/áüst — mert más
különben a békés együttélés lehetetlen mi min
dent eltűrünk, mindent elnézünk; mert mi nem
állunk a codex juris Canonici álláspontján —
nálunk minden szabad — egészen addig, amig
teljesen letörnek és Róma, Loyola szelleme d a
dáit arat!
A cikkíró ur két módot ajánl a baj le
küzdésére. A7 egvik lenne nz 1968 53. törvény
cikk vis^zaá’litása. Ez természetesen oizonvo^
mértékig a legiobb mego’dás lenne. De ha
egyetemes egyházunk fel is irna ebben az ügy-*
ben, aligha érne el valamit. A cikkiró ur maga
sem reménykedik, hogy ezen az utón el lehetne
valamit érni a m ai korban. Ma nincsen Deá
kunk, Eötvösünk. Hisz az újabb jezsuita iroda
lom (Tomcsányi, Rangba) hithagvóknnk tekinti
azokat. Most. a pápának követe ül Budavárá
ban s az bizonyára hallatná tiltakozó szavát.
Legitimista ev. uraink alig fordulnának hatá
rozottan szembe Rómának Mi kisebbségben va
gyunk s nem tessékelhetjük ki a pápai köve
tet ugv, mint Hollandiában.
A másik ut volna a cikkiró ur nézete sze
rint, ha a prot. világkonferencia mint egységes
ténvező fordulna szembe Rómával és más meg
győződésre birná, esetleg envhébb eljárásra ve
lünk szemben. Ezt meg én tartom teljesen ki
látástalannak. A harc, mehet Róma folytat ve
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lünk szemben, nem elszigetelt ors/ágharc — ha
nem intemacionális harc az egész világon az
eretnekség ellen — Németországban, a refor
máció hazájában, leghevesebben folyik e harc.
Ott még a szépirodalom terén is külön nem
zeti irányt akarnak, hogy a kalholikus hivő ne
olvassa sem Göthét, sem Schillert; mert ezek
eretnekek voltak. A régi kathoücizmussal még
szóba lehetett állni; de a Loyola által meg
reformált cs restaurált kathoiidzmus csak egyet
len egy egyezkedést ismer: visszatérni az egye
dül üdvözítő egyház kebelébe. Ezzel az irány
nyal szemben az evangélikus embernek csak
egyetlenegy reménye lehet, az a feltámadás,
melyet Zichy Mihály zseniális ecsetje megfes
tett s melyet ott őriznek a debreceni kollégium
könyvtártermében! Meg lehet győződve cikk
iró ur, hegy a Loyola szellemével áthatott
Róma hamarább s/óbaáll Trockival, Csicserinnel, Lunacsarszkival, mint bármily protestáns
világkonferenciával és annak kiküldötteivel.
Teljesen értem a cikkiró urnák azon aggo
dalmát, hogy hazafias szempontból károsnak
tartja társadalmunk szét tagozódását, inelvet a
vegyesházasságokka! szembeni szigorúbb állás
pont előidéz. Mig az 1868. 33. t.c. fennállott,
addig a vegyesházasságok nem jelentettek oly
veszélvt egyházunkra nézve. Bár mikor a tör
vény tiltotta is még akkor is hány jeles család
ivadéka átsik’ott Róma felé. Ha az erősebb,
pápás egvház fél a vegyeshá/asságoktól, meny
nyivel több okunk van nekünk kik nem be
folyásolhatjuk az evangélikus félt a gyónások
kal.
Az e'különitést nem mi csináljuk, hisz ne
künk nincsenek rózsa füzér-egyesületeink, kon
gregációink te^t'áHusiink szivgárdáink és a
szerzetesrendek özöne. Az evangélikusok soha
sem fogiák gyü’ölni kath. testvéreiket; mert katholikiisr k; de a magunk egyéniségét meg akar
juk őrizni még gyengébb testvéreinknél is; mert
ehhez itt Magyarországon jogunk van — s meg
őrizni azt már csak a sokat szenvedett ősök
emlékével szemben is szent és megtagadhatntlan kötelességünk.
Dr. Sz. L. Zs.
II.
A Codex Juris Canonici a vegvesházasságok kötésére vonatkozólag kimondja, hogy az
csak akkor érvényes, illetve akkor lesz szentség
ha az illetékes plébános és két tanú előtt köt
tetett.
A Codex furis Canonici eme rendelkezése a
róm. kath. egyháznak a vegvesh ázassa gok tekintetében régf'bbrm vallott felfogásával hom'okegvenest ellenkezik.
A róm. kath. egyház egészen a tridenti
zsinatig azon elvet vallotta, hogy az érvényes
házasság létrejöttéhez elegendő a telek meg
egyezése (consensus facit nuptias) mely kije
lentésnek azonban, a bonyodalmak elkerülése
végett, a nyilvánosság előtt kellett történnie,
akár a világi, akár az egyházi hatóság előtt,
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mikor a szentségi is létrejött, de azért a titok
ban kötött házasság is teljesen egyforma hatálylyal birt a most vázolt módon kötött házas
sággal.
Ezt a joigállapotot alaposan megváltoztatta
a tridenti zsinat.
Itt terjesztették elő a Godexbe most már
becikkelyezett álláspontot a francia király és
I. Ferdinand pártfogása mellett, kik legnagyobb
hívei voltak a reformnak.
A javaslat ellen leghevesebben a jezsuiták
harcoltak, mely állásfoglalás manapság különös
nek tűnik fel, de ha tekintetbe vesszük azt.
hogy a jezsuiták szerzete a protestánsoknak a
katholikus egyházba való visszatérítésére alakult,
akkor ez a rendeltetésük megmagyarázza a tri
denti reform ellenzését, mit nem szabadéivüségből tettek, hanem azért, hogy ne legyenek a
róm. kath. dogmák még merevebbek, hogy ne
legyen a protestánsok és a katholikusok között
a szakadás még nagyobb, mert ez csak megnehezitené visszatérítő munkájukat. Szerintük a
róm. kath. házasság lényege a telbonthatatlanságon van, nem pedig annak megkötési tormá
ján.
A tridenti zsinat tanácskozásainak ered
ménye a jezsuiták ellenkezése folytán kompro
misszum lett, miszerint a meghozott határozat
csak akkor lép életbe, ha azt minden egyes
paróchián kihirdették. Mivel azonban a protes
tánsok nem hirdették ki, habár nekik is ki kel
lett volna, mert ők is katholikusok. csak enge
detlenek a pápának, azért őket a rendelke
zés nem is kötelezi, vagyis a protestánsok kö
zötti házasságikötés mentes a tridenti iorma alól
s ez a mentesség vegyesházasság esetében a
másik félre is átszáll, vagyis a tridenti hatá
rozat előtti jogállapot marad tovább is érvény
ben, de azért a házasság érvényes és szent
ség lesz, ha az protestáns lelkész előtt kötte
tik is, mert a megegyezés és a nyilvánosság,
mint a házasság lényeges kelléke fennáll.
Idők múltával azonban, miután látta a pápai
hatalom, hogy a protestánsok visszatéritésére
nem sok a remény, nem talált okot arra, hogy
velük szemben ez az engedékeny állalpot fenntartassék, azért kísérletet tett a reakciós állás
pont keresztülvitelére, minek jele nálunk is mu
tatkozott az 1791: XXVI. t.-c. 15. §. és 16. §ban, hol ki van mondva, hogy a vegyesházasság
mindenkor katholikus lelkész előtt kötendő, mert
csak ilv esetben lesz az valóságos szentség.
Később ez az állapot megváltozott s min
den maradt a régiben a Ne temeréig, illetve
ennek álláspontját képviselő Godex érvénybe
lépéséig.
1918-ban a »Déli Hírlap« november 19-i
és az »Alkotmány« november 20-i számában az
»Egyházi Közlöny« értesítése alapján a tenti
két napilap is közölte azt a hirt, hogy a ró
mai szentszék a Codex alapján érvénytelennek
nyilvánította a Ne temere decretumot felfüg
gesztő Provida constituent, mert a szentszéki
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döntés szerint a Provida particularis jog, már
pedig a particularis jog a Codex 6. can. szerint,
ha az általános szabállyal ellenkezik, akkor hatá
lyát veszti. Minthogy a Provida ellenkezik az
1094. can.-ban foglalt általános szabállyal s mi
vel a Codex kifejezetten nem tartja fenn, en
nélfogva a vegyesházasság kötésénél az 1099.
can. 2. §-ban nevezettekre is kötelező az 1094.
can.-ban megjelölt házasa ágkötési forma, vagyis
a vegyesházasságoknák is a plébános és két
tanú előtt kell köttetni.
A szentszék ezen döntése előtt a magyar
püspöki kar a régi liberális; álláspontot akarta
fenntartani és a Provida constituciót privilé
giumnak vette s ennélfogva a 4. can. szerint
particularis jognak, mely ba az általános sza
bállyal ellenkezik, akkor feltétlenül érvénytelen.
Nem helyes tehát Polner egyetemi tanár
nézete, mikor a Provida constituciót a Co
dex 3. és 4. can. szerinti nemzetközi szerződés
nek, illetve privilégiumnak kívánja tekinteni,
mert annak partikuláris jog jellege már 1918ban közöl tetett a magyar püspöki karral.
Ugyancsak téved Polner tanár, mikor a Co
dex 5. canonja szerinti szokásnak mondja a Co
dex életbelépte előtti házasságkötési formát,
mert az 1791: XXXVI. t.-c. 15. §. és 16. §-ával
szemben nem hogy ember emlékezetet megha
ladó, hanem még százéves szokást is nehéz
vitatni.
Ezekre a visszás állapotokra én már 1918ban az »Evangélikus örálló« hasábjain számos
cikk keretében rámutattam. Persze felszólalá
somnak nem lett eredménye s egyházunk illeté
kesei nem tettek semmit.
Most már késő a ius placétumra hivatkozni,
vagy a kormánytól várni, hogy közbenjár a
római szentszéknél. Erre akkor lett volna alka
lom, mikor a szentszék a sérelmes döntését
meghozta, annál is inkább, mert az akkori kor
mánnyal protestáns részről nagy volt a barát
ság.
Abban meg egyáltalában nem hiszek, hogy
$z u. n. protestáns világszervezetek utján meg
lehetne változtatni Róma sérelmes intézkedéseit,
•mert azokkal a római egyház, világhatalmának
tudatában, nemcsak hogy nem tárgyal, de még
szóba sem áll. Az u. n. világkonferenciák és
szövetségek működésének eredménye nálunk ab
ban mutatkozik, hogy egyetemes egyházunk
költségvetését az illő képviselettel felszaporodott
kiadások sok millióval terhelik.
A Codex Juris Canonici életbeléptetésének
időpontja igen ügyesen volt megválasztva, mert
1918-bán a központi hatalmak már elvesztették
a háborút és igv a levert Németországnak nem
volt meg a hatalma az 'ellenállásra.
Szinte szállóige az a mondás, hogv a há
borút katonailag Franciaország, gazdaságilag a
zsiódk és vallásilag Róma nyerte meg. Ebben a
mondásban sok igazság van, mert a Provida
ooristitució js tulajdonképpen a hatalmas pro
testáns Németország nyomására látott napvilá-
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got s amig a protestántizmust legjobban re
prezentáló Németbirodalom nem nyeri vissza
régi hatalmát és nemzetközi befolyását, addig
mi sem fogunk elérni semmit, sem a kormányintézkedések, sem a világszövetségek utján.
Persze mi sem könnyebb, mint a kormány
hoz fordulni segítségért, vagy az u. n. Evan
géliumi Világszövetséggel hozatni tiltakozó ha
tározatot.
Azzal tisztában kell lennünk, liogv ha a
róm. kath. egy ház a nem előtte kötött vegyes
házasságot érvénytelennek tartja, arra feltétle
nül joga van, csakhogy elfelejti azt, hogy’ az
előtte kötött minden házasság semmis, mert ne
künk e tekintetben egy edül a magyar házas
sági törvény lehet az irányadó; az 1894: XXXI.
t.-c. 30. §-a, mely szerint oly házasságkötés,
mely nem polgári tisztviselő előtt történt, a
törvény erejénél fogva s e m m i v o n a t k o z á s 
ban sem tekintetik házasságnak.«
Erre az álláspontra helyezkedve azt kell
vallanunk, hogy a házasságkötés a polgári ha
tóság előtt történik, s ami ezenfelül akár a
protestáns, akár a katholikus templomban megy
végbe, az már nem házasságkötés, hanem csak
a megkötött házasság megáldása.
Ilyen nézőpontból tekintve nem kell a Co
dex Juris Canonici rendelkezéseinek sok jelen
tőséget tulajdonítani, mert egvházunk a ma
gyar törvénnyel egyezően már régen bölcsen
belátta, hogv a házasságot mint a társadalom
alapját, az állam és nem az egvház van hivatva
szabályozni s hogv a házasság áldásossága
nem attól függ. hogv a templomban a pap je
lenti-e ki. vagv a politikai hatóság, miszerint
a házasság megköttetett, hanem függ a telek
lelki megértésétől, a felfogás és érzés nemes
ségétől.
Dr. L. Kéler Bertalan
egvházmegvei II. felügyelő.

Evangélikus Gazdasági Központ.
Ha a gvermekmesék tündére evnng. egy
házunknak három kérése teljesítését igémé, a
Lutheránia egvik kérése bizonyára igv hangzanék: Pénzt adj nekem jóságos tündér, hogv
kőidus-állapotom véget éren Milyen szegények
vagyunk mi anyagiakban! Hogv váriák egvikmásik paróchián, tisztes tanítói -akásban a Raldácsvánumot. a missziói segélvt. Nem lehet
ezen a szegénységen segíteni? Vaiion a sze
génység örökidőkre hozzáköttet’t^ sorsunkhoz?
Nem Csak rajtunk áll akanmk-e becsületes esz
közökkel koldusnyomorunkon segíteni9
Ezeknek a gondosoknak mühelvében szü
letett meg az Evangélikus Gazdasági Központ
eszméié. A’mgondolata az a meggyőződés volt,
hogv ha tudtuk a Lutheránia gazdasági-keres
kedelmi életét abba a mederbe terelni amelyet
mi ástunk, ebből, ha ma nem is, holnap már
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biztosan egyházunk anyagi jóléte fog származni.
Kiinduló pontunk az volt : ne
riadjon
vissza a tehetetlenséggel megvádolt LutherSzövtség, az élet anyagi oldalától. Ellen
kezőleg: nyúljon népünk hóna alá gazdaságilag
és a népszerűtlen Luther-Szövetség mindjárt
népszerűvé lesz.
Az
Evangélikus
Gazdasági
Központ
Szarvason lépett először a nyilvánosság elé a
tavaszi lelkészkonferencián. Mi tagadás benne,'
vegyes érzelmekkel fogadták. Nem is csoda, hi
szen olyan uj, olyan megiepetésszerü volt
^nindaz, ami a Gazdasági Központtal kapcsolat
ban ott elhangzott. Ne csodálkozzunk a hűvös
fogadtatáson, hiszen az Evang. Gazdasági Köz
pont Szarvason a Magyar Köztisztviselök Fo
gyasztási Szövetkezetét cipelte a hátán, mint
a kikelt csibe a tojáshéjat. Azóta sok minden
történt e téren. A legfontosabb az, hogy a
reformátusok megelőztek. Amig a mi püspö
keink, felügyelőink s a lelkészegyesület elnö
kének bevonásával tanácskoztunk: hogyan, mi
képen fogjuk meg a dolgot? a kálvinista lele
ményesség elénk vágott; ők kötötték meg a
paktumot a Köztisztviselők Szövetkezetével,
amely azóta kálvinista kereskedelmi politikát«
csinál. Hogv a lutheránus érdekek ilv körül
mények közt háttérbe szorultak, azon nincs mit
csodálkozni. Tehát lemaradtunk.
Ámde az a néhány lelkes ember, aki az
Ev. Gazdasági Központ körül tömörült, nem
csüggedt el, hanem nálunk egészen szokat
lan szívóssággal kitartott az eszme mellett. Áll
hatatos munkájukat siker koronázta. Egvházi és
világi vezéreink megértő támogatása folytán a
nvár folyamán az Evangélikus Gazdasági Köz
pont. mint a gazdaság kere kede'mi élet terére
kilépett Luther-Szövetség megk“zdte működé
sét. Munkásságát egv országos tűzifa és szén
akcióval vezette be.
Ezt az akciót — Istennek legven érte hála
— a legteljesebb siker koronázta. Alig van
nap, hogv a Deák-téri ősi épii'etben elhelye
zett Gazdasági Központba 8 —10 vagon tűzifa
és szénrendelés be ne futna. A szegény nap
számos hittestvér és a dúsgazdag ur egymás
nak adja a kilincset.
Minek köszönheti az egvelóre csak tüzelő
anyag eladással fog’alkozó Gazdasági Központ
nagv népszerűségét? E’sősorban annak, hogv
Gazdasági Központunkban a szén métermázsája
átlag 20 000 K-va! olcsóbb, mint bárhol másutt.
(Mennyire rucz ez a difference egv nagvobb
rendelésnél) Másfelől annak, hogv le’kiismeretes kiszolgálás mellett csak a legjobb árut hozza
forgalomba.
Vegvünk ceruzát a kezünkbe és számít
sunk. milv nagv összegek azok amiket a Luthe
ránia. különösen a fában olv szegénv Alföld
tüzelőanyagra évenként kiad. Hánv szegény gvülekez^tet segélvezhe^ a közegvház, ha az ebből
eredő üzleti haszon a Lutherániának fog jutni?
És ne feledjük el, a tüzelőanyaggal való eilá-
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lás a gazdaság-kereskedelmi életnek csak egy
kis része.
Megindultunk. Ma még csak a kezdet kez
detén vagyunk. De annyit már is megállapíthat
tunk, hogy az ut, amelyen elindultunk, helyes.
Nem ugrásszerűen, hanem fokról-fokra haladva
fejlődik az élet. Ma még! csak tüzelőanyaggal
látja el a Gazdasági Központ a hittestvére
ket és egyházi intézményeiket. Egy pár év múlva
az evangélikus gazda talán már mezőgazdasági
gépeit is az Ev. Gazdasági Központnál fogja
beszerezni. És talán megengedi Isten érnünk
azt az örömöt is, hogy Budapest utcáin egy-%
szer még aranytábla állítja meg a fővárosiba
érkező falusi lelkészt ezzel a felírással: Evan
gélikus Bank.
Őszi egyházi gyűléseink sok lelkészt, fel
ügyelőt, tanítót fognak a fővárosba vonzani.
Nyomatékkai kérjük őket, nie mulasszák el a
Gazdasági Központot megtekinteni, (a Deák-téri
magyar lelkészi hivatallal szemben) hogy be
pillantást nyerjenek annak működésébe. Más
felől azt kérjük, hogy minden lelkész kérjen mi
előbb árjegyzéket és rendelje meg mielőbb egy
házközsége tüzelőanyag szükségletét (mielőtt az
angol bányász-sztrájk folytán az árak emelked
nek), ezáltal milliókat fog megtakarítani gyü
lekezetének és az evangélikus gazdasági kon
centrációnak fog szolgálatot tenni.
Dr. Varsányi Mátyás.

H Í R E K .
FIGYELMEZTETÉS.
Az uj negyedév kezdetén kérjük előfize
tőinket, ujitsák meg előfizetésüket, fizessék
meg hátralékaikat. A cimszalagon fel van
tüntetve a lejárat ideje.
A kiadóhivatal.
Az Egyetemes Gyámintézet közgyűlése
f. évi október hó 17-én Debrecenben lesz meg
tartva. A közgyűlésre érkezők a debreceni egy
házközség vendégei lesznek. A rendezés sima
lebonyolít hatása érdekében kérjük a közgyűlé
sen résztvenni óhajtókat, hogy érkezésük ide
jét, szállásigényüket okt. 10-ig Farkas Győző
debreceni lelkésszel közöljék. A kedvezményes
vasúti jegy váltására jogosító igazolványt igény
lők jelentsék be kiinduló állomásukat, útirányu
kat, (vasúttársaságot is) okt. 5-ig Szüts Gábor
kelenföldi lelkésznél Budapest, I., Villányi-ut 1.
Elnökség.
Harangavatás a soproni ev. templom
ban. Tavaly történt, egyik késő őszi presbiteri
gyűlésen, hogy a hadba von ült harangok pótlásá
nak gondolata újból felmerült. Nem először. De
a korábbi kísérletek a nyomasztóan sivár anyagi
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viszonyok miatt eredménytelenek maradtak. Ek
kor vetődött fel az a szerencsés, gondolat, Zier
mann Lajos lelkész kezdeményezésére, hogy a
gyülekezet elhalt hőseinek nevét ráöntetik az
»öreg« harangra? Ez a gondolat megkapta a
sziveket. Az egyhangú határozat után kezdetét
vett gyűjtés rövid néhány hét alatt nem várt
fényes eredménnyel végződött, úgy. hogy meg
bízást adhattak az ősrégi soproni Seltenhofer
harangöntő cégnek a hiányzó két nagyobbik
harang megöntésérei. S a harangokat meg is
öntötték — mondják, hogy a nagy harang el
készültével immár az ötezredik sikerült öntést
regisztrálhatta el a cég főkönyveiben. Mint ar
ról már megemlékeztünk, az elkészült harango
kat ünnepélyes menetben szállították el az ev.
templomba, mondhatjuk az egész város érdek
lődő figyelme mellett. És attól fogva, hogy a
torony alján közszemlére kitették az impozáns
nagyságú harangokat — a kisebbik 16, a na
gyobbik 33 mm.-ás, — nagy sürgés-forgás volt
a templomban. Egyik kéz a másiknak adta a
templomajtó kilincsét, jöttek az érdeklődők,
szakértők, akik a grandiózus, remekbe készült
harangok méreteit, a kidolgozás művésziessé
gét bámulták; de jöttek a bánatos szivü gyá
szolók, akik könnyes szemmel keresték, betűz
ték a nagyharang köpenyén felsorakozó nevek
közt hősi halottük nevét s nem fogyott le a
virág a megkoszorúzott harangokról és száll
ták a gondolatok el észak és dél ismeretlen
katona-temetőibe, ahol nyugosznak ők, a hős
fiák, akiknek nevét íme most megörökítette a
hálás kegyelet. A többezer lelket befogadó ha
talmas templom zsúfolásig megtelt, amikor a
múlt vasárnap a gyűl. presbitérium által meg
nyitott menetben, amelyben a főispán s pol
gármester kíséretében Pesthy Pál igazságügyminiszter is résztvett, Kapi Béla püspök a hit
tudományi kar professzorainak s a vidéki s
helybeli lelkészeknek Lutber-kabátos gárdájával
a sorfalat álló s az ut mentén virágokat hintő
fehérruhás leányok s cserfcészifjak sora közt
bevonult- az ünnepélyesen feldíszített temp
lomba, ahol ott álittuk az ősi város szine-javát,
az összes felekezetek, polgári s katonai ható
ságok képviselőit. Művészi előadásu karénekek
től kisérve Kapi Béla püspök tartotta meg né
met és magyar nyelven a 107. zsoltár alapján
avató beszédét. A szivek húrjait szólaltatva meg
beszédében. Csak e:gv gondoíatját emeljük ki
a sok közül: az elhalt hősök üzenetét hozó
harangok szava akkor Válik számunkra igazán
érthetővé, ha a mi szivünkben is megszólal
visszhangképen egy másik harang szava, az is
tenfélőiéin. testvér s hazaszeretet harangjáé;
enélkül csak a felhőkig hat az együtt zugó
harangok kardia1a ezzel együtt Isten trónusáig,
ahol rneghallgaitatásra talál s áldássá lesz a
mi életünkben. Megindult szivvel. könnyező
szemmel hallgatta az álitatos hívek serege az
avató beszédet s az ennék nyomán külön-külön, majd az avatás-ünnepség után a hősi ha

1926.

EVANOELIKUSOK LAPJA

toltak emlékére együttesen megszólaló harangok
szavát. A sokáig Kaik szavú torony tele lett ér
ces zúgással. Mintha az óreg harangba öntött
240 hős maga jött volna vissza dübörgő lép
tekkel valahonnan az orosz pusztákról, a Kár
pátok rengetegeiből, vagy a Doberdóról s szá
mon kérne az életben maradottaktól: megteszi
tek-e ti is a kötelességteket. Bizony nem olyan
szó s nem olyan beszéd a harangok gyönyö
rűen összezengő hangja, amelyet ne lehetne
megérteni. Az avatás ünnepét rövid közgyűlés,
majd közebéd követte, melyen Pesthy Pál elő
kelő kíséretével szintén résztvett. Az elhung/oti
beszédek mind a felekezeti békesség szüksé
gességéről szóltak, hangoztatva a haza s val.ásszeretet szoros kapcsolatát. Az ősi soproni
gyülekezet pedig újra visszakapta a gyűl. val
lásos élet fokozásának egy hatalmas eszközét,
gyönyörűen szóló harangjainak érc-zengését.
Lelkészvalasztás. A szentesi gyülekezet
izept. 12-1 kén tartott lelkész\álas/tó kö/g.t ülé
sében az áldottemiékü Petrovics Soma örökébe
$ éven át hűséges, derék segéd lelkészét, Boyánszky Jánost szépen megnyilvánult közbizaómmal hívta meg rendes lelkipásztorául. Isten
íldása legyen úgy a gyülekezeten, valamint fiaal lelkészének működésén.
Orgonaavatás. A lébényi gyülekezet uj or
gonáját szeptember 26 án avatta fel Pálmai La
os győri lelkész, tb. esperes. Egyházi beszélet Nagy László bezi lelkész mondott.
A békési egyházmegyében az egyházme
gyei elnökség mandátuma lejárván, uj válasz
ás rendeltetett el. Az első szavazás alkalmá
val az összes egyházközségek szavazatával, egylangulag újból K o v á c s Andor orosházi lel;ész vá.asztatott meg esperesnek; ellenben az
gyházmegvei felügyelőre leadott szavazatok
negoszlották dr. Bikádi Antal, dr. Scho'.tz Osz;ár és dr. Mázsa Elemér békési egyházmegyei
igyész között. A két legtöbb szavazatot nyert
Ír. Bikádi Antalra és dr. Scholtz Oszkárra uj
zavazás rendeltetett el. — Az egyházmegyei uj
Inökség beiktatása október közepén lesz.
A kelenföldi evangélikus egyházközség
pitendö templomának alapkövét 19i6. szeptem
ber hó'19-én helyezte el Isten kegyelméből. Az
innepélyt a gyülekezet az />Eros vár a mi
stenünk« eléncklésével nyitotta meg. A gyüleezet lelkésze: Szüts Gábor a felséges Istennek
egyetmét imádságban köszönve meg, I. Kor.
, 11. alapján azt fejtegette, hogy minden válozáson, minden elmúláson felül ál! valaki, az
sten fia: a názáreti Jézus. Ha őt követi ez
iszág népe, akkor Jézus glóriás alakján átrayog az elszakított részekre az integer Magyarrszág megteremtésének lehetősége. Mig az em
erek lelke nem a Krisztus fundamentumán
pül, addig tévelygő és imbolygó lesz az emeriség útja. Imádságában a felséges Isten álását kérte az építendő templomra s a gyü
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lekezetre. Majd utána a gyülekezet és az egyházianács a püspÖK fogadására induit. Dr. Rattay bándor puspoK beszédében azt iiangsulyozta,
hogy most e puszta helyre fundamentum-ve
tésre jöttünk össze, mert hajlékot akarunk
emelni az Urnák. Az örökéktet igeró, az öröKéle tét adó, az örökeletet biztosító Isten igaz
ságának. Minden egyház akkor töiti be hiva
tását, ha Krisztusért lelkesül. A társadalmi élet
nek a fundamentuma is a Jézus Krisztus lehet
Egy épülő egyház szimbóluma ez aiapko is, az
a najlék, amelynek alapját vetjük meg, gyógyít
son tájó sebet, amint g)ógyit az, akinek nevé
ben letesszük az alapkövet. Be^zede vegén meg
áldotta az alapkövet a háromságos szent Isten
nevében. Aldasa után R o c k Béla másodfelügyelö
felkéri Zábrák Dénes egyházközségi jegyzőt a/,
alapkőben elhelyezendő okmány felolvasására.
Ezután a püspök elvegezve a jelképes kala
pácsütéseket, Broidiko ü . Adolf esperes, Tolnay Kornél esjwrességi felügyelő, a népjóléti
m. kir. miniszter képviseletében: dr. Csepely
György min. osziálytanácsos, a főkapitányság
nevében: Szes/.iér Hugo főkapitányhelyettes, a
kelenföldi ev. egyházközség nevében pedig
Rock Béla másod felügyelő és Szüts Gábor lel
kes/ áldják meg az alapkövet. Eel fogjuk épí
teni
úgymond mégha tottan a másod tel ügy elő
— az Ur házát az Ur dicsőségére ez alapra,
hazánk, nemzetünk, egyházunk javára. A pres
bitérium nevében Jákobéi Gyula gondnok, a
budai ev. egyházközség nevében: Sandy Gyula
felügyelő, dr. Varsányi Mátyás lelkész, a ke
lenföldi ev. nőegyesület részéről: Rakssányi Zoltánné, a kelenföldi ev. leányegyesület részéről
Kelecsényi Mihályné, a budafoki ev. fiókegy
házközség nevében Janisch Gyula felügyelő, a
pesti magyar ev. egyház megbízásából Land
graf János, dr. Kirchknopf Gusztáv, a kelen
földi ref. egyházközség nevében Sebestyén An
dor, majd a budafoki ref. egyház megbízottja,
dr. Kiss Arnold a budai izr. hitközség nevé
ben végzik el a szokásos kalapácsütéseket. Vé
gül Némethi János egyházközségi ellenőr és a
tervező müépitész-tanár, Schulek János járul
nak az alapkőhöz, hogy egyház és hazaszerete
tüknek mély gondolatokban adjanak kifejezést.
Rock Béla másodfelügyelő azután felolvassa a
betegeskedése miatt távollevő Herrmann Miksa
egyházközségi felügyelő üdvözlő, valamint báró
Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolafclügyelő áldást kívánó táviratát. Az ün
nepély a püspök áldásával és a Himnusz eléneklésével fejeződött-be.
Prot. Orsz. Árvaház. Gyakrabban van a'kalmunk megtekinteni és csodálni bpesti árva
házunk emberfölötti munkásságát B r o c s k ó
Lajos igazgatósága alatt, ki egyetlen alkalmat
sem mulaszt el intézete anyagi, erkölcsi és szel
lemi jólétének emelésében. így a veszedelmes
kalandha merült, különben e téren is lelkes
munkájú Nádosy I. helyére, az Árvaegylet elnöki
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székébe a minap, 1926. július 2-án P e s t h y
Pál igazságügyminisztert, bonyhádi főgimnáziu
munk és szarvasi egyháziközségünk kiváló fel
ügyelőjét juttatta, kinek elődei az árvaház fenn
állásának 67 éve alatt olyan jeles, országos hirü
férfiak voltak, mint P a l l ó J., Ballagi M., Kochmeiszter Fr. és Koviácsy I. Az uj elnök közéle
tünk egyik kiváló egyénisége, kit férfikora de
lén tehetsége és hűséges szolgálatai magas
polcra emeltek, kinek eddigi munkás életpályá
ját méltán beragyogják a köztisztelet és sze
retet fénysugarai, s akit születésénél (1873), a
bonyhádi és Selmecbányái evang. főgimnázium
ban s a pesti és berlini egyetemen végzett
tanulmányainál fogva is egészen a miénknek,
evang. egyházunk kiváló fiának és lelkes hívé
nek mondhatunk. Áldás kisérje őt további mun
kásságában is a haza és egyház s legrégibb
gyermekvédelmi intézményünk, a Brocskó lel
kes és áldozatos igazgatása alatt álló árvahá
zunk hűséges szolgálatában. A jelen tanévben
a különböző fővárosi iskolákba járó evang. és
ref. árvák száma 125, de még sóik árva várja
fölvételét. Szép alapítványai és a sok állami,
prot. egyházi és társadalmi jótékonyság föl
emelő példái dacára jövője — sajnos — máig
sincs anyagilag biztosítva. Nagyobb evang. és
ref. egy házközsége ink a jövőben költségvetésileg biztosiíhatnáK anyagi támogatását. Újab
ban nagy veszteség érte az Arvaegylet egyik
legbuzgóbb tagjának: G y ő r y Lóránd nyug.
miniszter váratlan és igen korai elhunytával.
Az Ország—Világ egyik közelebbi számában ve
zetőhelyen méltatja fényképével is díszítve, az
uj elnök: Pesthy Pál nagyvonalú vezéregyéni
ségét és munkásságát. Az ő elnöksége alatt is
melegen ajánljuk egyetlen közös prot. árvain
tézetünket egyházközségeink és tehetősebb fü
veink szive9 figyelmébe és buzgó áldozatkész
ségébe. Hazánkat mentjük meg árváink meg
mentésével.
Sz. M.
Értesítés. A Budai Mária Dorottya Evang.
Nőegyesület a f. évi január havában kibocsájtott Szeretetház-sorsjáték engedélyét a pénz
ügyminisztériumnak visszaadta. Miért is tudo
mására hozzuk mindazoknak, akik sorsjegyet vá
sároltak, hogy sorsjegyeiket a Nőegyesület t.
évi dec. 31-ig visszaváltja. Aki ezen ideig' k i 
f i z e t e t t sorsjegyét nem váltja vissza, azt úgy
tekintjük, mint építendő Szeretetházunknak jut
tatott kegyes adományt. Hittestvéri üdvözlet
tel Mária Dorottya Ev. Nőegyesület, Budapest
I. Verbőczy-u. 28.
A »Szepesi Egyesület Budapesten« októ
ber hó 10-én délelőtt 11 órakor ötven éves
fennállása alkalmából az Országos Tiszti Ka
szinó disztermében (IV., Váci-utca 38. II. em.)
ünnepi diszülést tart; ugyanaznap este félnyolc
órakor közös vacsora a Gellért-szálló külön
termében. A diszülésen az elnöki megnyitót dr.
Haberem J. Pál udv. tan., az ünnepi beszédet
Farkas Győző debreceni lelkész tartja.
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Meghívó.
A bányai evangélikus egyházkerületi lelkészegyesület Budapesten, a Deák-téri díszterem
ben f. évi október hó 6-án, délelőtt 9 óra
kor közgyűlést tart, melyre a lelkésztestvére
ket szeretettel meghívom.
Orosháza, 1926. szept. 22.
Kovács Andor
elnök.
Tárgyak:
1. Elnöki megnyitó.
2. »Egyházunk égető' sebei« cim alatt elő
adást tart Bartos Pál szarvasi lelkész.
3. »Nyugdíjintézetünk átszervezése« cim
alatt előadást tart Horémusz Pál orosházi lel
kész.
i
4. Az egyházmegyei lelkészi értekezletek!
jegyzőkönyvei s az azokban foglalt javaslatok
s inditványok.

V allástanári pályázat.
A budai evang. egyházközség egy polgári
iskolai vallástanári állásra ezennel pályázatot hir
det. A megválasztandó vallástanár kötelességei
lesznek: a székesfőváros polgári iskoláiban
meghatározott heti óraszám mellett a hittant
tanítani és az egyházépitő munkában segéd
kezni. J a v a d a l m a : a székesfőváros pénz
tára által folyósitandó polgári iskolai rendes ta
nári fizetés. Az egyház fenntartja magának azt
a jogot, hogy a meghivandó vallástanárt csak
egy sikeres próbaév után véglegesíti. Kellőkép
pen felszereli pályázati kérvények október 10-ig
nyújtandók be a budai egyház lelkészi hivata
lánál (I., Verbőczy-u. 28).
PÁLYÁZATI HI R D E T MÉ N Y I
A vanyarczi (Nógrád-m.) ev. egyház lemon
dás folytán megüresedett 1 sorszámú kántortanítói állásra pályázatot hirdet. J a v a d a l m a :
3 szobás lakás, kerttel, melléképületekkel. —
Szántó 16 kát. hold, melyet 4 hold kivételével
az egyháztagok munkálnak, a munka lezidőszerint 370 K-ban van megváltva. Párbér kö
rülbelül 50 hectoliter rozs, 6 bécsiöl tűzifa.
100 fej káposzta. Borváltság 42 kor. Községtől
tandíjváltság 92. Gazdasági szakoktatás 100 K.
Ostyasütés 20 K. Kantáció, colleda, stóla. K ö 
t e l e s s é g : IV.—VI. osztályok vezetése, ismét
lőiskola. Az egyház belmissziói munkájában való
segédkezés, dalárda vezetése. E javadalom 83
értékegység. Tótnyelv ismerete szükséges. Pá
lyázati határidő 10 nap. Pályázatok Ev. lelkészi
hivatalhoz Vanyarcz (Nógrád-m.) küldendők.
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A Nemzetközi Szövetség a Protestantizmus
védelmére és a német Evangélikus Szövetség
nagygyűlése Dresdenben.
A világháború és az azt követő szomorú
időknek kétségkívül legnagyobb áldása az, hogy
a különböző országokban élő protestánsok fi
gyelmét egymásra irányította s azok testvéri
szövetséget létesítenek egymás anyagi megse
gítésére és erkölcsi támogatására s az egyes
konfessziók keretein belül az azonos világné
zet hathatósabb kifejtése és az emberiség éle
tében való fokozottabb érvényre]utratása érde
kében. Ránk, lutheránusokra nézve kétségkívül
legnagyobb jelentőségű a Lutheránus Vüággyülés, amely a világ mintegy 90 miHiónyi
lutheránusát tömöríti testvér-közösségbe. Vi
szont a közös protestáns világmozgalmak kö
zött a Nemzetközi Szövetség a Protestantiz
mus Védelmére nevet viselő szervezeté a leg
nagyobb fontosság. Amilyen bizonyos ugyanis,
hogy a föld minden országában megindult tit
kos és nyílt fegyverekkel az újkori ellenrefor
máció, anny ira kétségbevonhatatlan az is, hogy
közös védelmi vonal létesítésének hiányában a
protestantizmus ügye súlyos veszteségeket szen
vedne. Szomorú, hogy ennyire jutottunk. Mert
a protestantizmus nem defenzívára, hanem otfenzivára van hivatva. Oly értelemben, hogy az
evangélium fegyverével az egész világot meg
keli hódítania az Isten országa számára. A múl
tak bűneinek jóvátétele és ezen kötelezettsége
nek a jövőben való fokozottabb teljesítése szol
gálatában mindent ettől a világszervezettől vár
hatunk, amely, amint összeállítása és egyben
most lefolyt dresdeni második kongresszusa is
mutatja, a hozzáfűzött várakozásokat valóra
tudja és fogja is váltani.
E szövetség csendben született meg. Böl
csőjét csak négy-öt ember állta körül. Csend
ben folyt le első konferenciája is Haarlemben,
amelyen egyházunkat Kuthy Dezső képviselte.

Nem vettek részt azon egyházi méltóságok, csu
pán néhány lelkes közkatona a világ protes
tantizmusának legveszélyeztetettebb pontjairól.
Csendes volt a szeptember hó 9—13. napjain
megtartott dresdeni tanácskozás is. De a ta
nácskozó asztal körül ott volt a világ csak
nem minden országában élő protestantizmus
egy-egy képviselője, akik között nemcsak, hogy
teljes volt az egyértelműség a jelen helyzet
és a jövő feladatainak megítélésében, de me
leg, mondhatni, baráti viszony is létesült, amely
szimbóluma annak az összemtleg.désnek, mely
a föld különböző országainak mindenféle nyelvű
és nemzetiségű protestánsai között a közös
szent ügy védelmének a szolgálatára létesült.
Egyházunkat ezúttal D. Raffay Sándor püspök
és Kuthy Dezső egyetemes főtitkár képviselték,
de ott
ült a tanácskozó asztalnál,9 mint a ref
formatus testvéregyház képviselője, dr. Csikesz
Sándor theológiai fakultási prodékán is.
A tanácskozások lefolyása és a hozott hatá
rozatok természetesen nem a nyilvánosságnak
szánvák, de az a liatározat Kétségkívül nagy
örömet kell, hogy kiváltson a hazai protes
tantizmus minden rétegében, hogy ezentúl min
den évben megtartatik a kongresszus, amely
1928-ban Budapesten fog összeülni.
A Nemzetközi Szövetséggel azonos célt irt
40 esztendővel ezelőtt kibontott lobogójára az
Evangélikus Szövetség a Német Protestáns Ér
dekek Megvédésére is, amelynek 30-ik nagy
gyűlésével kapcsolatban folytak le a Nemzet
közi Szövetség dresdeni ülései.
Ez a kettős nagy alkalom a világ, de kü
lönösen is Németország minden részéből hatal
mas tömegeket gyűjtött Dresden be és élénk
mozgásba hozta annak egész protestáns társa
dalmát. A külön tanácskozásokon kívül a két
testvérszövetség nagy, közös, nyilvános ünne
pélyeket is rendezett. A szeptember 9-én este
8 órakor megtartott üdvözlő est méltó beve
zetése az ünnepi napok sorozatának. 10-én este
Dresden városának két legnagyobb termében
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nagyszabású nyilvános ünnepélyek folytak le.
Az iparcsarnok pompás termében megtartott főünnepélyein német, svéd és holland szónokok so
rában egyházunk részéről Kuthy Dezső egyete
mes főtitkár szólott hosszabb előadásban Luther
és a magyarság kapcsolatairól. Luther és a
magyar nép jellembeli rokonságából kiindulva,
mint természetes pszichológiai következményt
sorakoztatta fel azokat a történelmi tényeket,
amelyek Luther és a magyarság1kapcsolatairól
beszélnek a Reformátor életében s azt követőleg az elmúlt évszázadok folyamán egész a
jelenig, amelyben sok öntudatlan lutheránus él
a magyarság minden rétegében. Ez ígéret a
jövőre nézve, hogy t. i. Luther és a magyar
ság közötti lelki kapcsolat soha el nem szakad
és Luther lelke a jövőben isi irányt fog szabni
a magyarság fejlődésiének, életének.
Az ünnepségek fénypontja kétségkívül dr.
Doehringniek, az Evangélikus Szövetség! elnö
kének, a berlini dóm- és udvari lelkésznek ha
talmas programmbeszéde volt, amely a pro
testantizmus nacionális és inteimacionális felada
tairól szólott. A német protestantizmusnak ez
a legmarkánsabb lutheri egyéniségei és hatalmas
fanatizáló erejű szónoka valóságos extázisba
hozta a hallgatóság ezreit.
Szeptember hó 12-én Dresden város öt leg
nagyobb templomában ünnepi istentiszteletek
tartattak. A Frauenkircheben D. Raífay Sándor
püspök prédikált. Hogy mekkora súlya van Raffay püspöknek és vele egyházunknak a protes
táns világmozgalmakban, annak élénk bizony
sága a tény, hogy a lutheránus világgyülés al
kalmától a tanácskozásokat bevezető istentisz
teletnek, miiként a múlt évi stockholmi kon
gresszus alkalmából is, az egyik istentisztelet
nek ő volt a prédikátora s hogy éhből az
alkalomból is D. Ihmets, szász országos püspök,
dr. Doehring és Klingemann kohlenzi püspökkel
együtt őt is ünnepi istentisztelet tartására kér
ték. fel. Mély meigindultságot kiváltott igehirde
tésének témája a Krisztus-keresés volt.
A Frauenkirche előtt áll Luther ércszobra.
A D. Raftay Sándor püspök tartotta istentisztelet
után felvonultak a dresdeni iskolák és ifjúsági
egyesületek kiküldöttei a Luther-szobor elé, be
mutatni a Reformátornak a dresdeni ifjúság
hódolatát. A hatalmas teret valóságos ember
tenger árasztotta el. Harsonák kísérete mellett
zúgott fel emberek tízezreinek kebléből az »Erős
vár a mi Istenünk«. Dr. Költzsch szuperinten
dens megkapó beszéde után elvonult a kiíenc-

m 6.

ezer főnyi gyermeksereg a Reformátor szobra
előtt és azt virágesővel árasztotta el. Könnye
ket csalt a szemeikből ez a fenséges látvány.
S a szemeik könnyén át beleláttak a lelkek,
mint messzielátó lencséjén keresztül, messze jö
vendők ködlébe és ragyogni látták ott isteni fé
nyében azt az evangéliomot, amelyet Luther he
lyezett vissza a gyertyatartóra, hogy fényijék
mindeneknek. És ha kiben netán a jelen sok: el
szomorító jelensége megingatta volna a hitet,
e látvány láttán az is ujjongó lélekkel vallja:
»Gottes Wort und Luthers Lehr’
Vergehen nun und nimmermehr!«
Ez az a meggyőződés, amelyet különben
is a dresdeni napok minden résztvevője, he
lyesebben a dresdeni élmény minden részese
magával vitt. Ez a meggyőződés kell, hogy él
jen bennünk, szorongatott magyar lutheránusok
ban is. És ez a cél kell, hogy odaállítson min
den tétovát is a Nemzetközi Szövetségi, a Pro
testantizmus Védelmére diadalmas lobogója alá.
K. D.

Evangélikus középiskoláink az 1925-26.
iskolaévben.
Végigböngészve evang, középiskoláink értesitőit, ig|en megnyugtató képet kapunk derék
tanári gárdánk komoly munkájáról, mely a múlt
évben immár békebeli színvonalra emelte neves
intézeteinket.
Majd minden értesítő elején az i s k o l a
m ú l t j á t olvashatjuk. Ahol ez még hiányzik,
remélhetőleg a jövőben szintén meglesz — hi
szen igen fontos ismerniük az intézet történetét
nemcsak a kívülálló szemlélőknek, hanem első
sorban az iskola belső embereinek: értem a
növendékeket és szüleiket. Ezzel is a hagyomá
nyok tiszteletére, nagyjaink megbecsülésére ne
velünk, ami a jótevőik ü n n e p é n e k is célja,
melyet intézeteink megültek. Különösen kieme
lendő az aszódi polgári ünnepe, melyen Raffay püspök beszélt, a fasori Hunfalvy-ünnep
(D. Kliment Jenő nyomtatásban is megjelent
előadása), a pesti Veres Pálné-intézet Gyulai
Pál-ünnepe, ki az első nőnevelőintézet első igaz
gatója volt. A hagyományok tiszteletét azon
ban úgy mozdítjuk elő, ha megnevezzük azokat,
kik az iskola körül érdemeket szereztek, pl. a
pesti főgimnázium régi hires igazgatóinak neve
a történetből kimaradt.
A múlt jött össze B é k é s c s a b á n ez év
ben, mikor a 25. év előtt első érettségit tet
tek találkozóra gyűltek, egyesületet is alakítot
tak, mely az »alma mater«-hez való ragaszkodást
ápolja (elnöke dr. Szalay József, szegedi rendőrkapitány). Ilyen szövetkezés a b u d a p e s t i fő
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gimnáziumban az 1925. évi százados jubileumkor hozta meg, rövidesen nincs remény arra, hogy
létesült dr. Haberem J. Pál egyetemi tanár, is- e telken épület is álljon, hiába buzgólkodik dr.
kolafelügye’.ő elnöklete, szegény már néhai O s v á t h Gedeon igazgató, ki igen szép PetofiGyóry Lóránt, Toinay Kornél társelnöklete alatt, creklyegyüjleményt teremtett a semmiből. Ér
körülbelül 210 taggal, élénken működik Het- tesítőjében közli teljes felsorolásban a sok ké
vényi Lajos vaUastanárral, a Luther-Naptár pet, kéziratot és könyvet, mely az aszódi inté
szerkesztőjével élén a s o p r o n i 23U »aggal; zet birtokában van.
igen érdekes nagy neveket mutat a s z a r v a s i
A b e s z e r z é s e k , melyekkel intézeteink
öregdiákok egyesülése, mely 200 taggal élénk szaporodtak, már a békeévek színvonalát érték
érintkezést tart fenn Bartóky József, Raffay Sán el. Magánosok, szülők, volt tanitványolc sok ado
dor, Szontágh Tamással élén; végül A s z ó d o n
mánnyal járultak hozzá a felszerclé-ek gyarapí
is tömörültek a gimnáziumban rátái Szever Pál tásához. Külön kiemeljük báró Radvánszlcy Al
tanár vezetésével. Céljuk mindenhol egyfelől a bert egyetemes íeiügye’ó 5,000.030 K ajándé
volt növendékek támogatása az élet viharai közt, kát, mellyel az önmagára utak pesti Veres Pálnémásfelől azonban a jelen, derék, szegénysorsu intézetet. támogatta, s a kultuszminiszter 700
tanulók ösztöndíj, adományok által való segítése, művészettörténeti lemezből álló adományát,
néha az. iskola gyámolitása is.
mellyel a szemléltető oktatásra törekvő fiatal
A múlt kegyeletét szolgálja a h ő s i ha 1ot- intézet 2170 teine/állománnyal rendelkezik. A
tak emlékének megörökítése. Újabban a pesti budapesti főgimnázium 1918. óta ki nem mu
tatott beszerzéseit összegezik a szertárak őrei;
főgimnázium áll hozzá köze!, dr. S z i g e t h y
Lajos tanár, a neves egyházi férfiú »Őszi virá a szarvasi értesitö függelékében dr. Neumann
gok« cimü értékes verskötetének eladásából 13 Jenő tanár á!litja össze a könyvtár teljes jegy
millió 173.000 K tiszta nyereség maradt, mely zékét.
Ami a s z e m é l y i részt illeti, főleg a buda
adományokkal 22,600.000 K-ra nőtt, igy az em
léktábla felállítható; 1) Békéscsaba most készül pesti főgimnázium tanári kara változott meg.
hasonló mozgalomra. A pesti főgimnázium poé A tavaly elhunyt dr. Serédi Lajoson k í v ü ! nyu
tatanárának, a műit év végén elhunyt dr. S e - galomba vonult ev. tanügvünk egyik legértéke
r é d i Lajosnak tanítványai hálája síremléket ál sebb munkása, a modern mathematika-tanitás
lított; nemkülönben gyűjtöttek a gyászoló nö úttörője, Rátz. László (kiről Mikoh Sándor ad
vendékek közszeretetben állott, korán elhunyt hű képet az értesítő lapjain); 1926. január 13-«án
tornatanáruk. K. G a l l i Lajos siremlékére is — önkezével vetett véget életének K G a l l i La
mindez dicséri a gyermekek s nevelőik mun jos, ki 1004. óta vitte sok sikerre a sport te
rén a kitűnő intézet növendékeit (ez évben a
kálkodását!
örvendetes fejlődésről is olvashatunk né tanulmányi versenyen 48 pkola közül II. lett!).
mely értesítőben. A k ő s z e g i leánygimnázium, E három régi tanárhoz ez évben dr. S z i g e t h y
mely G y u r á t z püspök nevét vette fel — Lajos csatlakozott, ki nyugalomba vonult, mint
építés utján bővült, úgyhogy 30 bennlakóval töb tanár, hogv mint az ev. egyház egyesületeinek,
bet vehetett fel; a helyszűke miatt délelőtt és bizottságainak ért kés ta"Ja, vezetője, annál buz
délután tanitó N y í r e g y h á z i l e á n y g i m n á  góbban működhessék. A kőszegi isko’ánál taz i u m b a n is javult a helyzet két uj tanterem! lititó B e c k e r Nándor, selmeci menekült tanár,
bekapcsorásával. A b u d a p e s t i fenntartó egy-] a szarvasi fiata'on elhunvt S z e b c r é n y i László
ház a fasori főgimnázium szomszédságában kidőlése is nagy vesztesége tanügyünknek. —
(VII., Damjanich-u. 28 b) hatalmas épületet vá P e t r o v i e s Imre, szentesi esperes a régmúlt
sárolt, melyben internátust óhajt létesíteni, hogv itt maradt emléke is elköltözött; a nviregyháaz iskola igazán megfelelhessen nevelő hivatá 7iak dr. S i m k ó Endre felügyelőt, Kőszeg
sának. S o p r o n ez évben szintén megvetette W e ö r e s István elnököt vesztették el. Annál
alapját egy Diák-otthonnak, melyet az agilis Hct- nagyobb öröme volt a budapesti iskoláknak,
vényi Lajos vezetésével, ha szerény keretek közt melyek decemberben dr. H a b e r e m . J Pál is
is, meg óhajt nyitni; ugyancsak e tiszta evan kola felügyelő munkás életének 70 születésnap
gélikus intézet régebben vásárolt 6000 r>öles ját ülhették meg. örültünk derék kartársaink
uj telkén sportpályát létesített addig, míg uj kitüntetéseinek is: dr. S z e l é n yi Ödön, a Ve
épület nem emelhető. A s z ó d pedig gyarló épü res Pálné-intézet tanára a debreceni egyetemen
letei helvett újat szeretne állítani, hogy a Pe magyar neveléstörténetből magántanár lett,
tőfi nevét viselő és emlékét őrző intézetnek ne R i e s s Henrik fasori tanárt »Réz« néven a kor
kelljen pirulnia. Raffav püspök és Zsigmondy mányzó vitézzé avatta K i s z e l v Géza bony
Jenő kerületi felügyelő személyesen győződtek hádi tanár működése 25. éves jubileumát ülte.
A t a n í t á s mindenütt megszakítás nélkül,
meg a tarthatatlan helyzetről — s most már
rendesen
folyt. A rendes tárgyakon kívül né
telket vásárolt az egyház az 1766. óta fennálló
met
társalgási
óra volt a nyíregyházi fiugimnáősi iskola számára. Sajnos, ha a Petőfi-év nem
ziumban, eg'res helyeken francia nyelvet taní
tottak (Szarvas, Bp. Deák-tér), sőt zenetanitás
*> Nev*>s szerző leerujahb műve. a nemrég ismer
tetett „Luther lelke“ az Evang. Tanáregyesületnek is folvt Szarvason, a Veres Pálné-intézetben
varrás és kalapkészités is folyt, tehát az elméleti
jövedelmez.

324.

E V A N G É L IK U S O K L A P JA

tárgyaik mellett gyakorlati képzés is kiváló ered
ménnyel (243 ruha, 64 kalap készült). A tanári
karok a rendes tanító munka mellett társa
dalmi kötelezettségeiknek is eleget tettek, egy
házi egyesületeink, lapjaink állandó munkásai
voltak, mit az irodalmi működés gazdag rova
tai igazolnak. Néhány értesítő é r t e k e z é s t is
közöl, kívánatos lennie, hogy ezt minden iskola
tegye. Adorján Ferenc (Nyíregyháza leánygimn.)
a bécsi tanulmányutat Írja le, Kopányi Mária
dr. (Nyiregjyh. leány.) Széchenyi eszmevilága,
Remporí Eleik (Bp. fog.) Oda Serédi Lajoshoz,
dr. Szigethy Lajos: Október 6. (Bp. fog.), Szé
chenyi (Veres Piáimé), Sztehló Nándor (Csaba):
Londoni tanulmány utam, Vidovszky Kálmán
(Csaba): Cserkészeink Svájchan. Különösen ki
emelendő dr. M el ic h János egyetemi tanár,
a szarvasi főgimn. felügyelőjének székfoglaló
beszéde, melyben személyes vonatkozású részeik
után az Ady-kultusz ellen kel ki. »Ha nálunk az
Ady-kuliusz belopóziik tanáraink gondolatvilá
gába s viele az iskolába, akkor soha sem ke
rül vissza Máramaros és Erdély sója, a Tátra
fenyvese, Gömör vasa.« Megnyugtathatjuk a
professzor urat, inéig a régi nemes hagyomá
nyok lelkesítik tanárainkat, ifjúságaink Arany,
Petőfi, Bessenyei, Gyóni Géza, Vajda Péter ne
vével zászlóikon gyakorolják, képzik magukat,
hogy majdan meg eremtsék Nagy-Magyarorszá
gó t annak a tudásnak segélyével, melyet taná
raik csepegtettek beléjük.
Az ifjúság testi, lelki ö n m ű v e l é s é r e ön
képzőkörök, vallási, diai- és zeneegyletek, sport
körök, cserkész-csapatok (Bonyhádion zászlót
avatott a csapat), néhol gyorsirókörök. sőt a
nyíregyházi főgimnáziumban Math maíikai Sze
minárium is szolgálnak. Anyagi támogatásukra a
volt isko’atársák szövetségei mellett segítő egye
sületeik, gyám intézetek. Vörös Kereszt egyletek,
működnek. Ki tudná mindazt a sok fáradságot
igénylő munkát kellőién ismertetni? Ez az in
gyen-munka kedves tevékenysége a tanárnak,
de ezé nem szokták neki óraszámának s szünideinek fcihány[orgiatásánáI beszámítani.
Ugyancsak önképzésre szolgáinak az i s k o 
l ai ü n n e p é l y e k . A szokott október 6., re
formáció s március 15. ünnepeken kívül ez
évben minden iskolánkban volt Széchenyi és
Rákóczi-ünnep, Sopron a gályarabok emlékét
külön ünnepéllyel tisztelte, ugyanott, Bonyhádon s Aszódon (polg.) Herczeg Ferenc-ünnep
is volt, végül leányiskoláink, elsősorban Veres
Pálné-intézetünk, több énekelőadást, néhol szirű-e lő,adást rendeztek. Ezek nevelő hatását le
tagadni nem lehet, emellett az anyagi haszon
ról sem mondhat le a szegény ev. intézet, ha
gyarapítani akarja önerejéből felszerelését. Ha
igaza is van a szarvasi főgimnázium jeles igaz
gatójának, mikor aggodalommal látja az ünne
pélyek »időit pazarló előkészületeit«, továbbá a
sportók tu lengését, nem a sportolásiban van
a hiba, hanem a rendezésben. Legyen a ren
dező, sportot vezető tanárban önmérséklés, hogy
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mérsékelni tudja növendékeit, akkor az itt folyó
munka hasznos kiegészítője lesz az iskolai tanu
lásnak.
A szülői házzal való együttműkö
d é s is segíthet ebben; szülői értekezleteket
Csaba, Aszód (polg.), Veres Pálné rendeztek,
utóbbi a szemléltető-oktatás, vetítőgép hasz
nálatát mutatta be irodalom, művészettörténet
és földrajz órákon. A nyíregyházi leánygimná
zium »érdeklődés hiánya« miatt nem hívta öszsze a szülőket. Véleményünk szerint kisebb he
lyen, hol állandó az iskola és szülei ház közti
közti érintkezés, kisebb szükség van az ilyen
értekezletekre, de nagyobb városban már csak
a közösség tudatának felkeltésére sem nélkülöz
hetők. Csak megfelelő tárgy és előadó szüksé
ges, a szülők szívesen fognak eljönni s hozzá
szólni a felvetett kérdésékhez. 2)
Az iskolái munka kiegészitésére t a n ú i m án y i k i r á n d u 1á s ó k a t minden iskola rende
zett, természetrajzi, földrajzi, művészettörténeti
sétákat. A vidékiek nagy számban jöttek Buda
pestre, mentek a Balatonhoz, Bükkbe, egyes
iskolák hazánk más nevezetesebb helyét is fel
keresték. Azt hiszem, fontosabb kötelesség kis
országunk értékeinek megmutatása, mint kül
földi utak rendezése, mert — valljuk be — fel
nőtt korban úgyis mindenki külföldre törekszik
s lenézi a hazai helyeket: neveljük az iskolá
ban gyermekeinkbe értékeink elismerését. A kül
földi (pl. német) iskolák tananyaga és gerince
a német kultúra kincseinek megismertetése. Kö
vessük alkalmazva a német példát: gyerme
keinkkel előbb a magunkét ismertessük és sze
rettessük meg, azután az idegent. Ezért nem
helyes a korai külföldön taníttatás, külföldre
már érettebb korban, kulturértéfcekkel gazda
gítva menjen ki a gyermek, akkor visszatérése
után értékes szolgálatot tehet hazánk kultúrá
jának fejlesztésiére.
Végül nézzük kissé a s t a t i s z t i k a i ada
tokat: Budapesti főgimnáziumunkban fogyott a
régebben 50<y0 izraeliták száma (591-ből 273 ev.
162 izr.), Aszód1 (gimn.) 428-ból 94 ev. és 256
r. kath.; legtisztább a soproni főgimn., ahol
268 növendék közül 229 ev. 4 (= négy) izr.
még legtöbb az izr. Nyíregyháza gimnáziumai
ban, a létszám a tavalyinak megfelelő', csak
Szarvason fogyott 33-mal, a vidékiek állandóan
folyó elmaradása miatt a szám. Az érettségi
vizsgák eredménye leggyengébb Csabán volt,
hó! 39-ből 9 bukott, Sopronban ugyanannyiból
6; ezzel szemben Budapesten és Szarvason min
den jelentkező megállta helyét. Ez is a helyes
arány, mert a tisztításnak az alsóbb osztályok
ban kell lefolynia. Ami a fizetendő t a n d í j alkat
illeti, még mindig sók intézet van melyben egy
séges a tandij valMskülőhbsíégre való tekintet
2) Gyakorlati célból felhívom e helyen is kartár
saim figyelmét dr. Imre Sándor: A családi nevelés
főkérdései (Bp. Studium 1925.), s Joh, Prüfer: Päda
gogische Vorträge für Eltern! Leipzig, Teubner 1925.)
c. hasznos tanulságot nyújtó műveire.
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nélkül. A budapesti iskolákon kívül, hol a zsi
dók 4—5-szörös dijat fizetnek, Aszódon, (g.)
Szarvason van csak fokozat, a többi intézet
egy dijat szed evang. szülök, katlioükusok és
izraelitáktól. Nem tudjuk ennek esetleges helyi
okát, de igy messziről rendkívül igazságtalan
nak tartjuk és antiszociálisnak is. Mert ha a
másvallásuak többet fizetnének, kevesebbet kel
lene ev. gyermekeinkre kiróni, (pl. a Veres
Pálné-intézet önmagát tartja fenn a tandijak
ból, mégis csak SO pengőt fizetnek jövőre az
ev. növendékek,) az »egységes« Békéscsabán
(fiúiskolában) pedig 100 pengő az évi tandíj.
Ajánlatos lenne a tandíjak s tartásdijak meg
állapításakor egymás intézetei iránt érdeklődni,
mert igy kisül, hogy az u. n. lukszus-leányintézet
olcsóbb, mint a szükséges fiúiskola, ami leg
alább is különös.
Ha ismertetésünk nem is iehetett teljes,
eléggé élénken mutatja azt a munkát, mely egy
házunk intézeteiben folyik. 3)
Budapest.
Dr. Böhm Dezső.

Ének.
G ályarab lelkész enilekUnnepére.

Hordom a súlyos rabbiiincsct,
Korbács vérzi a testemet,
Adnának fényt és földi Kincset,
Ha elhagynám a hitemet.
Hitemben szilárdan megállók,
Mesterem’ el nem árulom,
Inkább szörnyű gályára szállók,
S a nehéz evezőt huzom!
Előttem a bánatnak útja,
Rajta készséggel haladok,
Az üröm kelynét kezed nyújtja,
Legyen meg szent akaratod.
Habár késik szabadulásom,
, Uram, mindent bölcsen teszel,
Te számon tartod könnyhullásom’,
Rólam el nem feledkezel!
Te támogass, hogy ne lankadjak,
Bár tép a világ vad dühe,
A kínok közt is hű maradjak
Erősödjön hitem tüze.
Tekintsek fel a magas égre,
Ott megjutalmaz Jézusom,
Szegény gálya rab emlékére
Áldást hintenek egykoron!
Szentantalfai Nagy Lajos.
Megzenésítette s a dörgicsei gálya rab ün
nepien énekli Ziermann Lajos kővágóörsi ev.
tanító. Malomsoknak is átadhatjuk megzené
sítve !
>) Szarvasi tanitónőképzőnk, soproni és miskolci
tanítóképzőnktől nem kaptunk értesítőt. Két előbbi
tudósit arról, hogy értesítőt nem adott ki. Minden
esetre kár ez, mert közvéleményünk tájékoztatása
mindennél fontosabb befektetés.
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Kérelem a szarvasi Lutiier-árvaház érdekében.
Megvan már 1921. óta, de ideiglenes köl
csön hely iséglven. Az árvaanya (tanitóözvegy)
egy szolxíja, a gyen ne kék részére 2 hálószoba
és egy konyha: ez az egész. Benne több év
óta 40 4o árva szorong. Elgondolni is fizikai
fájdalom, mi volna itt, ha súlyosabb járvány
látogatna meg. Oly jóságos volt az Isten hoz
zánk, hogy 5 év óta mindössze egy enyhe le
folyású kanyarónk volt, az is nyáron, amikor a
gyermekek - ,s-da széjjel volt, ki özvegy édes
anyjánál, kt a tanyákon, gazdáinknál.
A/ evangélionn elköteiezésen kívül két kö
rülmény ösztönzött arra, hogy árváinknak uj
otthont, megfelelő árvahá/at építsünk. Az egyik
az a tapasztalat, hogy nagyon sok jót teszünk
a közelmúlt lcgs/erencsétlenebbjeivei. Egyszerű
berendezkedésünk mellett is sokakat, szegény
özvegyeket, elhagyatott árvákat meghatóan ki
fejezett hálára köteleztünk és erős szálakkal fűz
tük őket egyházunkhoz. A másik, ami sarkalt,
az a parancsoló követelmény, hogy egészségi
és emberbaráti szempontból méltó elhelyezést,
igazi Otthont teremtsünk a hozzánk menekü
lőknek. Ls ilyenek sokan voltas és vannak. Szá
muk, hárha távolodunk is a háború éveitől, nem
fogy. Sűrűn zörgetnek mindenünnen hozzánk az
Ur kicsinyei.
Ez a meggyőződés erősített meg annyira,
hogy ennek az évnek a tavaszán egy más cé
lokat is szolgálandó nagyobb egyházi épületnek
árva házi részét nyersen (ajtók, ablakok u. n.
xpucolás« nélkül) tető alá hoztuk.
Az építkezésre fordított száz és száz millió
kon kívül többszázmillió még az a szükséglet,
amelyik célunkhoz hozzásegíthet. És ehhez a
folytatólagos feladathoz kértük a csonka ország
gyülekezetének és egyházi vezetőinek segítsé
gét. Kértünk segélyeket a gyülekezetektől és
kértük, 10—20 sorsjegyünket helyezzék el hí
veik között a vezetők. Az a sajnálatos körül
mény, hogy kérelmeink és árvaházi sorsjegyeink
tömegesen érkeznek vissza azzal a nagyon fájó,
rideg, stereotip megjegyzéssel: »Vissza, nem fo
gadja el« — és visszaözónlenek különösen az
egyházaknak címzettek, arra késztet, hogy ezzel
a kérelemmel kíséreljem meg megállítani ezt a
esa Iódászuh atagot.
Kérem azokat az egyházi elnökségeket, ahol
csak a sorjegyeiket látták meg és az azokkal
szemben érzett ellenszenvből minden iratunkat
gyűlési tárgyalás nélkül, eleve visszakii'dték. le
gyenek oly jók, vegyék tárgyalás alá legalább
abbeli kérelmünket, hogy az egyházközség sza
vazzon meg részünkre némi segélyt.
Kérem azokat a testvéreket, ahol még nem
döntöttek küldeményünk és kérelmünk sorsa fe
lett, tegyék megkeresésünket tanácskozásuk asz
talára abban a tudatban, hogy mi nem helyi
gyülekezeti, hanem az egész evangélikus egyhá
zat érdeklő, igazán közügyben fáradozunk.
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Szükebb hazánkban nincsen ev. árvaházunk,
amelyik árváink ügyét egyetemleges vonatkozás
ban képes volna felkarolni és e z e k sz e r i n t ne
is legyen.
Mi vállaltuk a feladat oroszlánrészét és bi
zonyos, hogy az a jövőben isi, elsősorban csak
a mi vállai nfcra fog nehezedni és emellett nem
számíthatnánk arra, hogy » e g y m á s t e r 
h é t h o r d o z v a« mindannyian igyekezünk
»igy b e t ö l t e n i a Kr i s z f u s t ö r v é n yét?«
Ha magunkra maradunk, csak kétféle fel
tételezés marad vissza számunkra szomorú tanul
ságul. Az egyik az, hogy talán a németországi
nagy ev. szeretetintézmények nálunk szükségte
lenek, feleslegesek. De mert ezt elhinni nem
tudjuk, csak az a másik lehetőség vésődnék
lelkűnkbe, hogy a magyarhoni evangélikus egy
házban a szeretet lelke nem eléggé kész, — sőt
nagyon is erő télén.
Emellett is vinni fogjuik tovább a gondok
terhét, de bizonyos, hogy to v á b b tudnók vinni
és talán egy hatalmas bizonyságtételig1 is el
birnók juttatni és fejleszteni árvaházunk ügyét,
— ev. egyházunk szeretetélefének e legbeszéde
sebb tanúbizonyságát — ha nem maradnánk
magunkra hagyatva.
Szarvas, 1926. szept. 27.
3artos Pál
ig. lelkész.

I szekták ellen való védekezés.
I.
A dunáninneni egyházkerületnek egy, a cím
ben érintett, kérdésre vonatkozó határozata kész
tet arra, hogy jelen soraimmal a nyilvánossá
got keressem. Nevezett egyházkerület közgyű
lésén jogügyi bizottságának javaslatára elhatá
rozta, hogy felír az egyetemes egyházihoz a szek
ták ellen való hathatósabb védekezés tárgyában.
Én, aki már több éve működöm olyan gyüle
kezetben, ahol az istentelenek mindenütt virágzó
szektáján kívül kisebb-nagyobb számban kép
viselve vannak még a nazarénusok, baptisták,
method isták é9 Svedenburg hívei s aki igy
közvetlen közelről ismerem a szektás mozgal
mak különböző fajtáit, tevékenységüket, sikereit
és sikertelenségeit s egyúttal a védekezés szük
séges voltát is, csak örömmel tudom üdvözölni
a dunáninneni egyházkerület határozatát. Végre
egy megmozdulás hivatalos egyházi fórum ré
széről, amely szükségesnek látva a szekták el
len való védekezést, az egyetemes egyháztól
várja és kívánja, hogy az, mint ilyen, foglalkoz
zék a kérdéssel, keresse és kutassa a hatható
sabb védekezés módjait és fegyvereit. Hiszem,
hogy az egyetemes egyház nem fog elzárkózni
a kérdéssel való foglalkozás elől, mert itt az
ideje, hogy ráterelődjék e kérdésre az egy
ház közfigyelme. Eddig a közegyház — ne
vegye senki se rossz néven tőlem a kijelen
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tést, — úgysem tulajdonította ennek a kér
désnek a megkívánt fontosságot s nem for
dította arra a szükséges figyelmet. Jelentések,
panaszok, intések és buzdítás alakjában hang
zottak el ugyan általános szavak, de a dolog
lényegébe vágó intézkedésről eddig nem tudok.
Pedig van ez egyházunknak olyan fontos ügye
és érdeke, hogy megérdemli és megköveteli a
vele való beható foglalkozást s a vele kap
csolatos rendszeresen megszervezett védekezést.
Közérdekű feladata ev. egyházunknak, de a
többi történeti egyházaknák is, hogy a szek
ták ellen, mint az egyházunk testébe befura
kodott métely ellen való védekezést határozott
elvek és rendszer szerint megszervezze. A si
ker érdekében szükséges, hogy ne csak azon
lelkészek és gyülekezetek védekezzenek úgy,
ahogy tudnak, a szekták ellen, akiket a köz
vetlen kényszerűség arra rászorít, hanem, hogy
a hivatalos egyház is megtegye a maga köteles
ségét azáltal, hogy az inficiált gyülekezeteket
és vezetőiket támogatja, a még egészséges gyü
lekezetek inficiálódását pedig igyekszik megaka
dályozni. Ha nemcsak az egyes közvetlenül ér
dekeltek, hanem a közegyház is megteszi a
védekezés érdekében, amit tud, akkor meg va
gyok győződve, hogy a siker nem fog elma
radni.
A legelső feladata ev. egyházunknak e kér
déssel kapcsolatban az arról való gondoskodás,
hogy theológusaink idevonatkozóliag a viszo
nyok által megjkivánt alaposabb kiképzésben ré
szesüljenek, mint ahogy az a múltban történt.
Nem akarom a múltra való utalással sem theológiáinkat, sem azok tanári karát mulasztással
vádolni. Nem lévén olyan nagyarányú szektás
mozgalom, mint ma, megelégedhettünk az ide
vonatkozó általános történeti ismerettel. Nem
egy szektát, amely ma itt verbuvál híveket kö
zöttünk (pl. a methodizmus), akikor hazánkban
még csak hírből ismertünk. A meglévő szekták
sem fejtettek ki olyan élénk propagandát, mint
a jelenben. De a helyzet igen sok tekintet
ben változott. A háború folytán a szekták sok
kal termékenyebb talajra találnak ma, mint az
előtt. A hosszú háború, a velejáró és azt kö
vető rázkódtatások sok embernek megbillentet
ték és megbolygatták a lelki egyensúlyát s
igy sokkal több a szektánus mozgalmak és
tanok hányában fogékony ember, mint a há
ború előtt. A különösen élénk tevékenységet ki
fejtő methodi zmus és saluti sták példáján fel
buzdulva még a nazarénusok is élénk propa
gandát kezdtek kifejteni, annak dacára, hogy
vallásuk tiltja a propagandát. Esküjükről meg
feledkezett lelkészek álltak egyes szekták szol
gálatába. Ezek s még több más körülmény
kedvezett a szekták terjeszkedési törekvéseinek.
A helyzet tehát egészen más, mint volt a múlt
ban. S e megváltozott helyzet megköveteli,
hogy a jelen és jövő lelkésznemzedéke a kér
dést illetőleg alapos tájékozottságot szerezzen,
hogy mindegyikük ezirányban is jól feltegyver-
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kezve állhasson ki az őrhelyre. Ma nem sza
bad megelégednünk a szektákra vonatkozó ál
talános ismeretekkel, hanem a tanaik és sok
szor megtévesztő jelszavaik mélyére hatoló tá
jékozottsággal kell rendelkeznünk. Aki a si
ker reményében akar védekezni velük szemben,
annak ismernie kell tanaiknak sokszor a régi
múltban gyökerező eredetét, keletkezésük tör
ténetét, tanaiknak a bibliához és hitvallási ira
tainkhoz való viszonyát, s e viszony latban igaz
ságaikat és tévedéseiket erejüket és gyengéiket.
Mélyreható ismerésre van szükség, mert a bib
lia betűjével támogatott tanaik és a Kegyes
ség fénylő köntösében ékeskedő jelszavaik sok
szor nagyon-nagyon megtévesztők s csak az
alapos vizsgálat alatt bontakozik ki a tiszta
evangéliommal s az azon alapuló józan keresz
tyén hittel való ellentmondásuk, tarthatatlansá
guk és ürességük, s az erkölcsi, gyakorlati ke
resztyén életre való káros, sőt erkölcsromboló
hatásuk.
(F o ly t. kóY I

E G Y E SÜ L E T I ÉLET.
Konfirmációi Káté. A győri egyházmegye
kiadásában megjelent a Nagy István-féle nagy
kedveltségnek örvendő konfirmáció káténak Kiss
Samu által készitett átdolgozása. A káté ára 60
fillér s Kiss Samu ev. lelkésznél, Nagvbarátfalu (Győr-m.) rendelhető meg.
Meghívó a Magyar Protestáns Nők Or
szágos Szövetsége által nagybányai Horthy Mikk>sné őföméhósága fövédnökségével és gróf Rá
day Gedeonné, dr. Raffay Sándomé. özv. Szilassy Aladámé, Józan Miklósné. dr. Ravasz LászkSné, dr. Pesthy Pálné, dr. Horváth Gézáné, dr.
Petri Pálné, és Pálmai Lenke főigazgató védóségével folyó évi október hó 7-töi 12-ig a pesti
Vigadó I. emeleti termeiben rendezendő lll-ik
országos n ő i - m u n k a k i á l l í t á s r a . A kiál
lítás megnyílik 1926. október hó 7-én, d. u. 3
órakor. A következő napokon nyitva d. e. 10
órától este 7 óráig. Délutánonkint 6—7 óráig
kosdi Koppányi József egyetemi zenekara hang
versenyez. Buffet egész nap. Belépőjegy: d. e.
10 órától d. u. 3 óráig 3000 K, d. u. 3 órá
tól bezárásig 10.000 K. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk. A rendező bizottság.
A Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi
Tanítóegyesület folyó évi szeptember hó 29-én
Szombatidéi)en, a vármegyeháza nagytermében
tartotta meg rendes évi közgyűlését, melyen
Kapi Béla püspökön, Mesterházy Ernő dr. egy
házkerületi felügyelőn, Ajkay Béla dr., Takács
és Zongor espereseken, Hollós János reálgimná
ziumi igazgató, a Katholikus tanítóság és az
általános vármegyei tanítóegyesület képviselőin
kívül még igen sok illusztris vendég vett részt,
Mgyhogy a tömött sorokban felvonuló dunán
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túli tanítósággal együtt a nagyteremnek utolsó
zuga is megtelt. Krug Lajos elnök nagyszabású
megnyitó beszédben hü helyzetképet festett és
meleg szavak kíséretében üdvözölte a vendé
geket és az egyesület tagjait, majd az elesett
kartársak emlékének szentelt néhány kegyelet*«
percet a közgyűlés. Elnök azután Sass István
nak, a/ egyesület volt elnökének elévülhetetlen
érdemeit méltatta gyönyörű, szívbe markoló sza
vakkal, de a díszoklevélnek átadása Sass Ist
vánnak betegsége miatt, az egy begyűltek legna
gyobb fájdalmára elmaradt. A remekbe készült
oklevelet küldöttség fogja az ünnepeltnek át
adni. Következett azután a nagy gonddal és
körültekintéssel szerkesztett elnöki jelentés,
amely ki terjeszkedett az egyesületi évnek öszszes örvendetes, de aggasztó jelenségeire is. A
tárgysorozatnak egyik kiemelKedö pontja volt
a S osztályú népiskola tantervének bemutatása,
amelyet Krug Lajos, Gricszhaber E. H., Bauer
János, Knabe! Vilmos és Vágó József készítet
tek. Ezzel az ev. tanítóság annak bizonyítékát
szolgáltatta, hogy nemcsak eszméket tud fel
vetni, de azoknak realizálására is törekszik. Igen
érdekes és gondolkodásra késztető előadásban
mutatta be Major Sámuel uj irva-olvastató mód
szerét, amelynek még nagy jövőt jósolunk. A
többiek folyamán a tanítóságnak közismert sé
relmei kerültek szőnyegre és különösen az vál
tott ki fájdalmas csalódást, hogy a zsinati tör
vényjavaslatokat készítő bizottságok nem vet
ték figyelembe a tanítóságnak kívánságait, s
hogy a javaslatok alig emelik ki a *tanítói kart
régi, alárendelt helyzetéből. A kontern piált kép
viseletnek javasolt formája ellen a legerélyeseb
ben tiltakozott, különösen pedig legmagasabb
szervezetének, az egyetemes tanítóegyesületnek
kikapcsolása ellen. Elnök azután az időközben
megjelent püspök urat szívből fakadó, meleg
szavakkal üdvözölte jubileuma alkalmával, amire
a főpásztor meghatottam válaszolt. Beszédének
minden szavából kicsengett a tanítóság iránt
érzett őszinte jóindulata és szeretető.
Követ
kezett a tisztujitás. A közgyűlés tüntető szere
tettel kérte nyugalombavonult elnökét tisztsé
gének megtartására, mely kívánságnak az öszszegvültek zajos ovációja közt eleget is tett.
Hasonló szeretettel marasztalták S/utter Dániel
és Róth Ká'mán albínókőket és a többi tiszt
viselőket is. Kisebb ügyek elintézése után a
sokáig emlékezetes közgyűlés véget ért.'
Az eperjesi Kollégiumi Diákszövetség.
Megalakulása szept. 26, komoly, ünnepélyes ke
retek között folyt le M. Dietz S. egyetemi böl
cselet tanár elnöklésével a regi képviselöházhan. Előkészítette az előző napi diáktalálkozó a
Deák-téri polgári leányiskola dísztermében. Az
oroszlánrész ebben H o r v a y Sándor MÁV fő
ellenőré, irodalmi lag pedig Sz l á v i k Mátyásé.
A megjelent számos lelkészen, ügyvédeken, al
ispánokon, és bírák on és főleg nagyszámú ta
nítókon, kitűnt hogy mily nagy értéket kép-
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viselt a világikatasztrófa előtt hazai ev. egy
házunk e legnagyobb főiskolája. Csak a kul
tuszkormány tündökölt a maga távolléfcével, hol
ott és ezért személyesen is meghivattak. Egyik
államtitkára, az eperjesi kollég. főgimnázium
ban tett érettségit s egyik agilis tanácsosa ott
jogászkodott. A felvidéki lelkészek közül Sztehló
G. és Kárpáti János jelent meg. A megiiatóan
szép lefolyású ünnepélyt, a Himnusz után Szlávik M. mélységesen vallásos és hazafias imája
vezette be. Majd Szigethy L. szép eperjesi kol
légiumi emlékezéseket adott elő. Kiválóan szép
üdvözlésekkel illette a diákszövetséget Paulik
J. és Kárpáti J. lelkész, Zelenka L. ti szak érül éti
felügyelő, Bruckner Gy. jogikari dókán és
Gerhardt B. práparandiai igazgató, s a régi
jogászok sorából Liszkay Miklós szolnoki ügy
véd és Czirbusz J. tanító. Mindegyikük hang
súlyozta, hogy az eperjesi kollégium Vandráktól Horváth Ödön dékánig mindig: a jellem
képzést, az odaadó emberszeret etet, a feleke
zeti tűre] mességet és az izzó magyar hazafi sár
got tekintette legfőbb feladatának. Legrégibb
tanárai közül ott volt Schneller J. é s L u d m a n n
O., ki már 1861-ben volt a főgimnázium ta
nára. A miskolci jogászők saját eperjesi zász
lójukkal jelenték meg. Ez ünnepi aktusok le
folyása után a Diákszövetség elnökének egy
hangúlag P a p József bpesti ügyvédi kamarai
elnök, ügyvezető elnöknek B r u c k n e r Gy. jog
kari dékán és titkárnak H o r v a y S. MÁV főellenőr választatott, aki, mint említettük, a szép
és üdvös diákszövetségi mozgalomnak megin
dítója és szervezője volt, akiket a közebéden
is lelkesen ünnepeltek. C s e n g e y G. ismert
nótájával »elballagtak« aztán »a vén diákok to
vább, tovább. . .« Hisszük és reméljük, hogy a
megszállott régi magyar hazai vidékekre is el
hat, ahol még több az eperjesi Kollégiumi diák,
a szövetség megalakulásának mozgalma. — De
mennyi fájdalom és mennyi keserűség' ült az
ünnepély alatt és a közebéden is a lelkeken
e nagy főiskolánk brutális elvesztése miatt. Az
ő gazdáig áldásainak sokasága söpörje el mi
előbb az ő örökébe jött barbár pogányokat!
A földrajz, a történelem és az igazság lelke
tegye jóvá a sok gonosz tudatlanságot, áru
lást és gyűlölködést, mely az eperjesi kollégiu
mot, mint Thököly és Kossuth kollégiumát e
katasztrófába juttatta. Egyetlen megmaradt in
tézetében, a főgimnáziumban is e tanévben
elnémult már a magyar szó.
Sz. M.
Tanitóegyesületi gyűlés. A hegyaljai egy
házmegye tanítóegyesülete okt. 25-én tartja
Diósgyőrött Záhony Dezső elnöklete alatt évi
közgyűlését. A közgyűlést istentisztelet és úr
vacsora előzi meg. Minta tanítást tart Poppe
Béla tállyai tanító. Előadások lesznek: Vietórisz László diósgyőrvasgyári hitoktató-lelkész:
»Hogyan tehetjük vallásoktatásunkat eredménye
sebbé?« Ihász Sándor sajókarai tanító: »Az uj
tanterv ismertetése evarig, iskoláinkra vonatko
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zólag,« Zatykó Mihály arnóti tanító: »A történet
és alkotmánytan tanítása különös tekintettel je
lenlegi helyzetünkre.« Előtte való nap a diós
győri ev. egyház harangszentelése.
Luther-Szövetségi közgyűlés. A Dunán
túli Luther-Szövetség Kapi Béla püspök és Ittzés Zsigmond dr. egyházmegyei felügyelő el
nöklete alatt szeptember 29-én tartotta közgyű
lését. Dr. Ittzés Zsigmond1 elnöki megnyitója
után Németh Gyula szekszárdi lelkész, a Szö
vetség titkára tett jelentést a Diákszövetség
munkájáról s a Keresztyén Ifjúsági Egyletek
helsingforsi konferenciájáról. Kovács Zsigmond
tárnokréti lelkész, a Szövetség pénztárosa a
pénzügyekről, Czipott Géza szentgotthárdi lel
kész a »Harangszó« helyzetéről számolt be. Az
1926/27. évi Behnissziói Munkaprogramm nyom
tatásban megjelent s a napokban szétküldetik a lelkészi hivataloknak.
Lelkészegyesületi közgyűlés. A dunántúli
egyházikerület lelfcészegyesülete szeptember hó
29-én tartotta idei rendes közgyűlését Szombat
helyen. A közgyűlésen megjelent az egyházke
rület elnöksége: Kapi Béla püspök, az egyesület
elnöke és Mesterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelő is. A közgyűlést megelőzőleg Zongor
Béla, a vasi közép-egyházmegye esperese irásmagyarázatot tartott és imádkozott. A közgyű
lésen Németh Károly ügyvivő alelnök az egye
sület nevében meleg szavakban üdvözölte IKapi
Béla püspököt lelkészi és püspöki jubileuma al
kalmából s egyúttal jelentette, hogy az egy
házkerület lelkészei »Kapi-Alap« néven egy ala
pítványt létesítettek, amelynek rendeltetését a
püspök fogja megállapitani. Az egyházmegyei
lelkészqgyesületefc egy évi működéséről beter
jesztett összefoglaló jelentés bizonyságot tett
arról, hogy az egyházkerületben ezen a téren
is értékes munka folyik. Elhatározta a köz
gyűlés, hogy uj alapszabályokat készít. A »Ha
rangszó Könyvtárában« kiadja Takács Elek vesz-,
prémi esperesnek a presbiterek hivatását tár
gyaló munkáját, továbbá Fábián Imre sárszentlőrinci lelkésznek a szektákról és a reverzálisról írott munkáit. A közgyűlésnek bizonyos
tekintetben legfontosabb és a legnagyobb ér
deklődést keltett tárgya a lelkészi nyugdíjinté
zet ügye volt. Schölt Lajos tolna-baranya-somogyi esperes referátuma és Hanzmann Károly
soproni lelkész, egyházkerületi főszámvevő korreferátuma alapján kialakult az a vélemény,,
hogy a nyugdíj intézeti bizottság által készített
és elfogadott alapszabálytervezet, amely szinte
elviselhetetlen terheket ró agy a gyülekeze
tekre, mint a lelkészekre és mégis csak ötven
százalékban valorizálja a nyugdijakat, tehát előreláthatólag a nyugdíjbamenetelt szintén lehe
tetlenné teszi s a lelfcészözvegyek és árvák
is nagyon mostohád volnának ellátva, nem tartja
megfelelőnek. Azzal az indítvánnyal fordul tehát
a MELE-héz, hasson oda az egyetemes egy
háznál, hogy annak közgyűlése a nyugdijinté-
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bizottságot minden kerületből uj tagokkal
szitse ki és dolgoztasson ki uj tervezetet mamatikai mérleg alapján; Schöll Lajos föespeés Wagner Adám lelkész nyomtatásban meg■nt javaslatát felterjeszti a MELE-hez. A
íztárosi jelentés alapján a közgyűlés Horváth
vér nagykanizsai lelkész, pénztáros javasla3 a tagsági dijat négy pengőben állapította
g. Dörmer Frigyes szárazdi lelkész a budati deáktéri templom istentiszteleti rendje alap
ismeretette nagyon értékes dolgozatában az
mgélikus istentisztelet liturgiáját. Kiss Samu,
rybarátfalui lelkész, az egyesület titkára, gazr tapasztalataitól támogatva, tartott tanulsá» előadást a szórványok gondozásáról. Az
resület köszönetét szavazott Baldaut Gusz^pécsi lelkésznek a pécsi lelkészkonferencia
grendezéséért. Az idő rövidsége miatt, saj» az idén is a programmnak több pontja ki
tt. Az ügyvezető alelnök csak néhány szóí emlékezhetett meg a sajtóról. Teljesen elradt Scholtz Ödön esperesnek a kü Imi sz
óról, dr. Tritsch Gergely kőszegi lelkésznek a
gtérésről szóló előadása, valamint Magassy
rtdor csöngei lelkésznek >Ruth. A szenvedés
>zófiája és ethikája« cimü felolvasása. Fclrüh kifogásolások alapján az elnökség gonskodni fog róla, hogy a jövőben az egy7kerületi kérdőpontok idejében kerüljenek az
vházmegyei lelkészegyletekhez.
A Protestáns Nőszővetség október 7 —12.
tja nagybányai Horthy Miklósné ófóméltóga fővédnöksége mellett III. országos nőimka kiállítását a pesti Vigadó I. emeleti ter
eiben. A kiállítás megnyílik 7-én d. u. 3 ora
ri a többi napokon nyitva délelőtt 10 óráI estig. Az október KVén tartandó diszközülés napjának programmja: Érkezés után megílíás (mosakodás, öltözet rendbeszedése) a szötanfolvammühelyünk
egyik
helyiségében,
II., József-u. 48. sz. a. 1. Istentisztelet a hám püspöki templomban (IX., Kálvin-tér 8..
Deák-tér 4.. V., Koháry-u. 4.) 2. Déli 12
akor közgyűlés a Deák-téri evang. Icánvis>la disztermében (bejárat: IV. Sütő-u. 1.. II).
íszletes tárgysorozat a helyszínen. 3. ÍX*lután
órakor a kiállítás megtekintése a pesti Viidó I. emeleti termeiben. 4. Délután Vs3 óra>r közebéd a Protestáns Nőszövetség diákenzáján. (IX., Ráday-u. 28., bejárat a Közlek-u. felől.) Ebédjegy ára 1 pengő. Felülzetéseket a menza javára köszönettel foga
ink. 5. Délután 5 órakor vallásos-estély a fa>ri református templomban (VII., Vilma kitlynó-ut 5. sz). Részletes műsor a helyszínen.
Este 6 órakor sétahangverseny a kiállítás
rmeiben.

Az uj negyedév kezdetén kérjük előfizeöinket, újítsák meg előfizetésüket, fizessék
íeg hátralékaikat.
Kiadóhivatal.
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GYÁMINTÉZET7
Gyániintézeti közgyűlés. A dunántúli egy
házkerületi Gyámintézet Károlyi Endre és
Scholtz Ödön elnöklete alatt szeptember 29-én
tartotta évi rendes közgyűlését Szombathelyen.
Károlyi Endre, aki tizenöt éven át volt a kerü
leti Gyám intézet világi elnöke, tisztségéről le
mondott. őszintén fájlaljuk a melegszívű ve
zérnek, a Gvámintézet régi és hivatott mun
kásának állásából való távozását. A közgyűlés,
miután a világi elnök lemondását ismételt ma
rasztalás ellenére sem vonta vissza, elrendelte
az elnökválasztást, amelyet az egyes gyüleke
zeti helyi gyámintézetek vannak hivatva megej
teni. A gyámintézeti gyűjtések eredménye jóval
kedvezőbb a tavalyinál. A Czipott Géza által
beterjesztett pénztárosi jelentés szerint a be
vételek a következők: Győri egyházmegye 12
millió 055.421 K, Kemenesaljái 6,058.040 K,
Soproni alsó 6,114.659 K, Soproni felső 11 mil
lió 509,239 K, Somogyi 4.123.650K, Tolna-Baranva-Somogvi 12,385.576 K. Vasi közép 11 mil
lió 253.499 K, Veszprémi 9,698.693 K. Zalai 2
millió 368,800 K, Soproni líceum 250 000 K;
összesen 75,817.577 K. Az cgvházkerületi Gyámintézet a rendelkezésére álló 17,000.000 koro
nát a következők éppen osztotta szét: egv-egy
millió koronát kaptak: a győri diakonissza képzö-intézet. Zalaegerszeg, Kaposvár, Sopronbánfalva, Tarrós, Somogvdöröcske, Szentgotthárd,
Fehérvár-csurgó. Alsódörgicse cs Keszthely;
egyenként ötszázezer koronát kaptak: Győrsfe
rnere, Nagybarátfalu. Pusztaszentlászló Nagy
kanizsa. Gindli-csafád. Szekszárd, kőszegi dia
konissza-állomás, Sárvár. Ászár. Veszprém, Tapolcafő. Csőt, Nagyvázsony; a németországi
Gusztáv Adolf-egvlet kapott egymillió koronát.
Az egvetemes Gvám intézetnek segélyezésre
afánftattak: a kis szeretetadománvra Szekszárd,
továbbá győri di?konisszaképző-intézet. Csogle,
Készthelv, Zalaegerszeg Veszprém, Szentgott
hárd. Gindü-család Nagykanizsa, Kaposvár, Tnrrós, Tés. A németországi Gusztáv Adolf-Egy
letnek segélyezésre ajánlhattak Pusztaszentlászló, Kaposvár. Nagykanizsa, Szekszárd. A kér
vényező gyülekezeteket felhívja a közgyűlés,
bogv kérvényeiket a szükséges mellékletekkel
mindenkor szereljék fel, mert a hiányos felszerelésüeket a Gvámintézet nem tudja elbí
rálni, a Gusztáv-Adolf-Eg^etbez pedig olya
nokat nem is lehet felterjeszteni. Szóbakerült
a közgyűlésen az a visszás helyzet, hogv az
alapszabályok szerint a legnagyobb segélyek a
négv egyházkerület gyülekezetei közt évi turnus
szerint égvénfő aiánvban osztatnak szét holott
a kevesebb gyülekezetét számláló egyházkerü
letekben nvilván nem lehet annvi segélyre szo
ruló gyülekezet, mint a nagyobbakban. Kifeje
zésre jutott az a kiéánság is, hogv az egyes
gyülekezetek által rendezett gyűjtések valami-
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ként szabál yoztassanaik. A közgyűlésen term é-| Ja püspök nevére harangalapot létesített. A szóm
szetesen tárgyaltaittak a kérvényező gyüleke-l] ul bathelyi nőegylet nevében Greisinger Ottóné üdzetek anyagi viszonyai is és igtazán meghatotta* •' vözölte a jubilánst; a protestáns katonai gyü
az embert sok gyülekezetünknek nagy szegény lekezet nevében pedig Schleiftér Ede alezre
sége, emellett felemelő volt hallani nagy áldo des. Az ünnepély során Németh Gyula szek
zatkészségükről. Például Gömbös Sándor fehér szárdi lelkész, a Luther-Szöivietség elnöke imád
várcsurgói tanító jelentette, hogy a Várpalo kozott, Kapi Béla püspök prédikált és záró
tához tartozó s az anyaegyháztól, sőt minden imát mondott. Heintz Fülöíp körmendi karnagy,
evangélikus gyülekezettől 20 kilométerre eső zeneszerző orgonajátéka, a szombathelyi gyü
111 lelket számláló kis leánygyülekezet, amely lekezet férfikarának és a körmendi dalárdá
nek tagjai az állami adóhoz arányitva 214 o/o-os nak énekei járultak hozzá a Luther-Szövetségi
egyházi adót fizetnek, iskolát, templomot, tor ünnepély művészi részéhez. Az ünnepélyen meg
nyot építettek, két harangot szereztek be, ma jelentek gróf Ambrózy Gyula koronaőr, Tarámár csak negyedfél millió adósságuk van s egy nyi Ferenc dr. főispán, Kiskos István szombatúttal kijelentette azt is, hogy többet segélyért helyi polgármester. A kerületi közgyűlésen a
nem folyamodnak. Hérincs Lajos esperes je jubiláló püspököt az összkormány nevében Talentette, hogy a kétszáz lelket számláló sobori rányi Ferenc dr. főispán, a kultuszminiszter
leány egyház templomot épit; erre a célra 30— nevében Tóth István dr. miniszteri tanácsos,
40 holdas gazdák harminc, negyven millió koro az egyetemes egyház képviseletében Radvánszky
nát ajánlanak fel önként, egy gazda pedig meg Albert báró egyetemes egyházi és iskolai fel
ajánlotta, hogy az uj templom tornyát a saját ügyelő, a theol. fakultás nevében dr. Prőhle
költségén építteti fel. Dr. Tirtsch Gergely kő Károly dékán, Vasvármegye nevében Vidos Ár
szegi lelkész jelentette, hogy Kőszegnek egyik pád főjegyző, Sopron város nevében Thurner
fiiiá ja, a 30 családból álló, 153 lelket szám Mihály dr. polgármester, Szombathely város ne- >
láló Németzsidány, iskolát tart fenn, tornyot épí vében Kiskos István polgármester, az izraelita
tett, harangot szerzett és mindezt a saját ere hitközség nevében a hitközség elnöke, a gyámjéből, senkitől segélyt nem kért (most sem sze intézet részéről Ziermann Lajos elnök, az es
lepeit a kérvényezők közt); jellemző, hogy eb peresek és lelkészeik nevében Varga Gyula ke
ben a kicsiny leányegyházközségben offertó- rn enesa Íjai esperes, a felügyelők nevében Ajkay
riumokra milliók szokták befolyni; volt egy of Béla, a soproni alsó egyházmegye felügyelője,
fertorium, amelynek összege 2,200.000 korona egyházkerületi főjegyző, a tan intézetek nevé
volt. Kár, hogy ezeknek az apró, de hitben ben Fáik Henriik, a bonyhádi főgimnázium igaz
és szeretethen óriási gyülekezeteknek igazán hő gatója, a tanítók nevében Krug Lajos Orsz,
sies küzdelmeiről és áldozatos egyháziasságáról Ev. Tani tóegyesületi elnök, a tbeológusok ne
nem hallunk gyakrabban. A Gyámintézet ügyét vében Bácsi István üdvözölték; üdvözölték to
nagy mértékben előmozdítaná, ha egyházunk vábbá a líceumi diákok és cserkészek is. Szep
közvéleménye ismerné ezeknek a szegény gyü- tember 29-én este négyszáz terítékes bankett
lekezeteknek sok nagy és gazdag gyülekezetét volt a Sabaria termében; a banketton több felmegszégyenítő buzgalmát!
köszöntő hangzott el, amelyekre Kapi Béla
Az egyetemes Gyámintézeti közgyűlés püspök magasszárnyalásu és nagy hatást kel
elhalasztása. Az Egyetemes GyámintézetneK tett beszédben válaszolt. Az egyházikerületi köz
október hó 17-re Debrecenbe hirdetett közgyű gyűlés elhatározta, hogy a jubiláns püspök arc
lése közbejött akadályok miatt október 24-re képét soks zoros itta tj a.
halaszta tolt.
Egyetemes felügyelőnk és püspökeink
jubileuma. Egyetemes felügyelőnk, aki egyhá
zunk életének minden eseményét éber figye
HÍREK.
lemmel kiséri, Kapi Béla püspök tiz éves
püspöki jubileuma alkalmából személyesen je
Kapi Béla püspök jubileuma. A dunán lent meg a dunántúli egyházkerület Szombat
túli egyházkerület püspöke az idén kettős ju helyen megtartott ünnepi közgyűlésén, amely
bileumot ül. Lelikészkedésének huszonötéves, nek keretében a jubilánst magas szára valásu
püspökségének tízéves fordulóját. A szombat üdvözlő beszéddel köszöntötte. Amint köztudo
helyi protestáns gyülekezet és a dunántúli egy mású, Gediuly Henrik püspök, az egyetemes egy
házkerület az egyházkerületi gyűléssel adódó ház egyházi elnöke is ünneplés tárgya volt az
alkalmat ragadta meg, hogy nagyrabecsülésének ezidei tiszai egyházkerületi közgyűlésen. Geés szeretetének kifejezést adjon. Szeptember duly püspökhöz egyetem esi felügyelőnk, amidőn
29-én este a szombathelyi egyházközség tar jubileumáról értesült, a következő üdvözlő le
tott ünnepélyt a templomban. Az ünnepélyt velet intézte: »Főtisztelendő és Méltóságas
megelőző közgyűlésen Jánossy Gábor felügyelő- Püspök Ur! Dr. Zelenka Lajos kerületi fel
helyettes üdvözölte a püspököt s átnyújtotta ügyelő ur Öméltósága szives volt megküldeni
neki a gyülekezet és nőegylet ajándékát: egy nekem a tiszai egyházkerület ezévi közgyűlésén
ezüst serleget; bejelentette, hogy a gyülekezet tartott megnyitó beszédét. Abból, valamint az
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egyházi lapokból, miután Kuthy Dezső egye
temes főtitkár Németországban tartózkodott és
csak most referálta, illetve nyújtotta át nekem
a közben beérkezett ügyeket, csak most érte
sültem arról az örvendetes tényről, hogy Mél
tóságod óO-ik életévének és püspöki működése
1S-ik esztendejének betöltése alkalmából benső
séges ünneplés tárgya volt a Kerületi közgyű
lésen. őszintén sajnálom, hogy erről nem volt
előzetes tudomásom, amint Kapi püspök ur Oméltósága jubileumáról Mesterházy Ernő Oméltósága híradásából előre értesültem, mert
különben kedves kötelességemnek ismertem
volna a közgyűlésen résztvenni és ott juttatni
kifejezésre az egyetemes egyház és a magam
őszinte együttérzését és szívből fakadó áldáskivánságait. Méltóztassék megengedni, hogy ez
úton teljesítsem ezt a kötelességet, amelyet
nem a társadalmi szokás, hanem szivem őszinte
indítása ir elő. Méltóságod úgy, mint egyházkerületenek föpásztora, de úgy is. mint az egye
temes egyház egyházi elnöke, egyházunk kor
mányzásában őszintén nagyrabecsiilt elnöktár
sam, lelkének mélységes hitével és egvházpolitikájának bölcsességével, szivének szeretetével és
lelkének harmóniára igyekvésével beleirta nevét
nemcsak egyházkerülete, de egyetemes egyhá
zunk történetébe is. Ami engem különös hálára
kötelez és amit hangsúlyozottan kiemelni szá
momra lelki szükséglet, az a megértés, meg
becsülés és mindig magasabb szempontok által
megszabott irány, amely Méltóságodat az egye
temes egyházkormányzásban s a velem való
harmonikus együttműködésben mindeddig vezé
relte. Amidőn Méltóságodat jubileuma alkalmá
ból üdvözölni szerencsém van, az Istent arra
kérem, tartsa meg Méltóságodat erőinek tel
jességében még számos esztendőn át, Méltó
ságodat pedig, hogy szentelje erőinek legjavát
továbbra is evangélikus egyházunk szent ügyé
nek s munkatársi bizalmát és támogatását ne
vonja meg tólem a jövőben se. Fogadja Mél
tóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását,
amellyel maradtam készséges hive: báró Radvánsdcy Albert sk., egyetemes felügyelő.« —
Vajha a jubiláló püspökök további működésé
ből és abból a harmóniából, amely köztük és
az egyetemes felügyelő között fennáll, minél
több áldás fakadna evangéliumi egyházunk szá
mára.
Eucken Rudolf +• Folyó hó 15-én hunyt el
Jénában korunk egyik legnagyobb idealista gon
dolkodója és a németek Kant, Sichte és Hegel
után legismertebb nevű filozófusa, E u c k e n Ru
dolf, a jénai egyetem évtizedeken át egyik
világraszóló ékessége. 1874—1922-ig volt neve
zett egyetem tanára. Az etikai ideálizmus ki
váló képviselője, aki Platon, Arisztotelész, A
keresztyénség, Leibniz, Kant, Fichte és Hegel
örökérvényű nagy gondolatait ritka átlátszóság
gal tudta rendszerbe foglalni és mai zord vilá
gunkba is átültetni. Legnagyobb, ma már 20
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kiadást ért müvével, a »Nagy gondolkodók életfe!fogásá«-val 1908-ban megnyerte az irodalmi
Nobel-dijat. A nevét méltán viselő szövetség kü
lön gyászjelentést adott ki és az október hó ele
jére tervezett évi nagygyűlést is, amelyen a főelőadást ő tartotta volna, elhalasztotta. Meg
határozni az élet értelmét és célját, kibékíteni
az embert önmagával és a világgal, kiragadni
a materializmus, az inte’.lektualizmus és a többi
sivár és vigasztalan »izmus« útvesztőiből, ezt
a célt tűzte ki Eucken filozófiai kutátásaban és
egy egész könyvtárt kitevő müveiben. Nagy
súlyt helyezett a keresztyénségre, a Krisztus
evangéliomában rejlő erők és elévülhetetlen ér
tékekre is, sőt a keresztyén vallásban még töb
bet is látott, mint amit a mai egyházak taníta
nak. Mélységesen hitt a keresztyénség diada
lában és Jézus evang. vallását fölébe emelte
a mai pozitív kér. vallásfelekezeteknek. Eucken
a szónak legnemesebb értelmében egyéni, sze
mélyes gondolkodó, de nem mint volt bázeli
kollégája: Nietzsche-fé!e Übirmensch-fkét akart
nevelni, hanem egymás jogait, hivatását, mél
tóságát kölcsönösen tisztelő, öntudatos emberi
lényeket, akik az élet értelmét és célját Leib
niz szellemében, a folytonos tökéletesedésben
látják. A háború alatt egyik előadásával öpesten is megfordult, egyik müve magyar fordí
tásban is megjelent és többünkkel élénk leve
lezésben és irodalmi összeköttetésben állott. Elhunytával, volt tanártársához: H a s e egyháztörténeti róhoz hasonlóan, egy rendkívül gazdag,
munkás, áldásos és kedves élet zárult le, de
akinek már e földi létében is megnyílt a hal
hatatlanság kapuja és megharcolt nemes har
cainál fogva eltétetett az igazság koronája. Ré
szünkről is áldassék boldogító és igen tanulsá
gos emlékezete!
Sz. M.
Felügyelőválasztás. Az abaujszántói evan
gélikus egyházközség szeptember hó 28-án tar
tott rendkívüli közgyűlésében dr. Rozmann De
zső helybeli földbirtokost választotta meg a már
régebben üresedésben iévö felügyelői állásra.
Az újonnan megválasztott felügyelő édesapja
csaknem huszonöt évig viselte ezt a tisztséget
ugyanabhan az egyházközségben, teljes buzga
lommal és odaadással s fiában azért is hü ve
zért kapott az egyházközség, mert már az el
múlt nehéz esztendők alatt is, mikor az egyházközség tornyot építtetett, derekasan kivette ré
szét úgy a szellemi, mint az. anyagi irányítás
ban is. A többi tisztviselői állásokat is ebben
az évben töltötte be újonnan az egyházközség
s ugyancsak ebben az évben újította meg pres
bitériumát is, akiknek ünnepélyes beiktatása még
az ősz folyamán fog végbemenni Nemes Károly
hegyaljai főesperes, egyházközségünk szülötte
által.
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Magyar tudós sikere külföldön. Dr. Surányi-Unger Tivadar műegyetemi m. tanárt, ev.
hittestvérünket az a kitüntetés érte, hogy a
külföld legkitűnőbb tanáraival együtt felkérték,
hogy a bécsi egyetemein a társadalomtudo
mányból előadásokat tartson. Az előadásokon
a tudósvilág kitűnőségein kívül Renner volt
osztrák kancellár és a bécsi magyar követ is
megjelent. Az előadások befejezése után dr.
Hainisch, az osztrák köztársaság elnöke Surányi-Ungernak és a tudósvilág több kiválóságá
nak tiszteletére ötórai teát adott. Surányi-Unger fiatal (alig 30 éves) kora dacára páratlan
hírnevet vívott ki magának a jogtudomány te
rén: »A gazdasági válságok«, Die Philosophie
in der Volks wissenschaftslehre« c. Kétkötetes
munkáját a szakkritika nagy elismeréssel fo
gadta. Ennek következtében Miskolcon működő
eperjesi jogakadémiánk tanári kara elhatározta,
hogy Surányi-Ungernak a jogakadémiára ren
des tanárul való meghivását fogja javasolni a
fenntartó hatóságnak. Csak szívből örülhetünk,
hogy nagymultu jogakadémiánk olyan tanár
meghivását határozta el, ki a legalaposabb tu
dományos készültséget forró egyházszeretettel
párosítja.
Egyetemes közgyűlés. A magyarhoni jág.
hitv. evang. keresztyén egyetemes egyház el
nöksége az évi rendes egyetemes közgyűlést
1926. évi november hó 11-én délelőtt 10 órára
a pesti egyház Deák-téri dísztermébe (IV., Sütőutca 1., II. em.) tűzte ki. A közgyűlést meg
előző napon, úgymint november 10-én, délután
6 órakor ugyanazon a helyen közgyűlési előértekezlet, a közgyűlés napján d. e. 9 1 /2 óra
kor pedig megnyitó istentisztelet lesz a Deáktéri templomban. A közgyűlés tárgyai: az egye
temes felügyelő jelentése, a bizottságok jelen
tései, az legyházkerületek felterjesztései, feléb
be zések és indítványok.
Tanulmányút Olaszországba. A »Bethlen
Gábor Szövetség« folyó évi október hó 23-iki
indulással kéthetes tanulmányi kirándulást ren
dez Olaszországba. A leirándulás résztvevői meg
tekintik Velence, Róma, Nápoly városokat, Capri
szigetét a következő terv szerint: Velence egy
nap, Firenze kettő, Róma öt, Nápoly három
nap. A résztvevők vezetés mellett meglátogatják
a városok múzeumait, templomait, látnivalóit.
Capri szigetén a kék-barlangot, Fiesolet, Pompejit a hivatalos prpgramm szerint. Részvételi
dijak: III. osztályon 3,500.000 korona, II. osz
tályon 5,000.000 korona. Ebben az összegben
a vonaton való utazás, az ellátás, lakás, múze
umi belépődíjak foglaltatnak. Jelentkezni lehet
a »Bethlen Gábor Szövetségnél« (VII., Kertészutca 18., III. 22.) legkésőbb október hó 15-ig.
A részvéteit dij egyharmada a jelentkezés alkal
mával, a többi részletben is fizethető október
hó 22-ig.
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Uj hittankönyv. E hó közepén jelenik meg
Pap Ferenc főv. vallástanárnak az Evangéliku
sok Lapja 1925. olkt. 18-iki 41. számában fej
tegetett elvei alapján az ipárostanoncok számára
készült »Ut, Igazság, Élet« c. hittankönyve. A
zsebkönyvalafcu, 80 oldalra terjedő' olvasó és
tankönyv, melyet az egyetemes közgyűlés még
az őisz folyamán engedélyezni fog, egy pengő
bolti áron fog forgalomba kerülni.
Az egyetemes közgyűléssel kapcsolatos
kedvezményes vasúti igazolványok tárgyában
K u t h y Dezső egyetemes főtitkár (Budapest,
VIII.. Üilői-ut 24. I. 5.) ezúton kéri mindazokat,
akik ilyen igazolványra reflektálnak, hogy kíván
ságukat október hó 15-ig bezárólag akár a
püspöki hivatalok utján, akár nála közvetlenül,
annyival is inkább jelentsék be, mert az igénylé
sek a kereskedelmi minisztériumnál egy időben
névszerint történik, miért is késéssel beérkező
jelentkezések nem vehetők figyelembe. Félre
értések elkerülése céljából megjegyzendő, hogy
családtagok kedvezményes igazolványt nem kap
hatnak. A jelentkezők részéről pontosan meg
jelölendő a kiinduló állomás, valamint az is,
hogy a MÁV-ot, vagy a Délivasutat óhajt
ják-e igénybe venni.
»Az Erő« magyar ifjúsági lap szeptemberi
száma uj és meglepően szép kiállításban gaz
dag és változatos tartalommal megjelent. A lap
megkezdte naponkénti bibliaolvasó kalauzának
közlését. Éppen ezért felhívjuk terjesztésére és
pártfogására úgy vallásos nevelőink, mint a szü
lők figyelmét. A lap kiadóhivatala Budapest,
VII., Hársfa-u. 59/b. alatt van, hói félévenként
25.000 K-ért rendelhető meg »Az Erő«.
Uj missziói egyház. A nagymágocs—ár
pádhalmi, Csongrád és Békés-vármegyék terü
letén fekvő evangélikus missziói egyházat Ko
vács Andor békési esperes megszervezte s oda
lelkészül Fürst Ervin volt hamburgi missziói
lelkészt f. hó 12-én bevezette. Az uj lelkész
működését azonnal megkezdette. — Vajha ez
a missziói gyülekezet is olyan szép lendület
tel indulna fejlődésnek, mint a két év előtt
ugyancsak Kovács Andor esperes által szerve
zett mezőtúri missziói egyház, ahol már újon
nan épült templom és lelkész-lak Vár felszen
telésre.
Adományok a győri ev. diakonissza-képző
intézetre: Mikiás Mihály 100.000, Sax Ferenc
100.000, Háás Géza 50.000, Nagy István lelkész
100.000, Hujber Jánosné gyűjtése: 1,031.000 K,
özv. dr. Fischer Gyuláné 50 kgr. cukor, Mayer
Oszkár 3 zsák burgonya, 2 zsák búza, 2 zsák
rozs, Szabó Sándor 50.000, Ihász Antal 100.000,
Ernszt János 200.000 K, Csemez István 5 m.
búza — Hálás köszönet.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Riadja: I LUTHER-SZÖTETSEG.
Hirdetési árak megegyezés szerint.
Postatakarékpénztárt csekkszámla: (290. N É M E T H K Á R O L Y e s p e r e s .
az ember mindent szemétnek itél, egyet kivéve.
Ez a szélsőség pedig a Szentlélekkel való elteltség.
»Teljesedjetek be Szent Lélekkel.«
„Meg ne részegedjetek bor
tól. miben kicsapongá» ran :
A keresztyénség sem fanatikus rajongással, *
hanem teljesedjetek be Szent
sem racionalista ethicizmussal nem tudta volna
Lélekkel - Ef. 5, 18.
meghódítani a világot. A fanatikus rajongás
Pál apostol a világtörténelemnek egyik olyan, mint a bor: kicsapongás, vagy miként
nagy alakja. Lángelme. Bizonyos tekintetben a az eredeti görög szó még frappánsabban
keresztyén egyháznak uj irányokat mutató mun mondja: veszettség van benne. Fanatizmussal
kása és vezére. Ha öt az egyház történelmének lehet pillanatnyi sikereket elérni. A bor mámo
sorsdöntő korszakában el nem hívja az Ur, két rában a szürke elme is pillanatnyilag kivirá
ségtelen, hogy az egyháztörténelem más irány gozhat, sziporkázhat. De utána annál nagyobb
ban folyt volna, kérdéses, hogy eljutott volna-e ernyedtség, apáthia, tompultság következik. A
Európába, s hogy felülemelkedett volna-e a zsidóság elpusztult, mert vezetői: a farizeu
faji korlátokon. És mikor Pál apostol iratait sok, a nemzetiségűek és a vallásosságnak fa
olvassuk, ne feledjük soha, hogy egy kiváló natikusai voltak. A magyar nemzetet nem feegyházszervezó és egyházakat a lapító, fáradha nyegetheti nagyobb veszedelem, mintha ural
tatlan energiával, nagy koncepciókkal dolgozó, kodó osztályát sikerül a klerikálisoknak és ultraa reális életben gyökerező férfiú szellemét ta montánoknak fanatizálni. Ez veszettség.
nulmányozzuk, akinek gondolatvilága kitörülheNem tudta volna Krisztus számára meg
tetten nyomokat hagyott az emberiség életében. nyerni a lelkeket az észszerüség és bármily magas
Pál apostol a keresztyén vallást kezdettől színvonalon álló ethika sem. Mert az emberi tár
fogva, még mikor annak üldözője volt is, hó sadalom Krisztus nélkül is meg tudja alkotni
ditó vallásnak tudta, s mint a zsidóság vezető és formulázni képes a maga ethikai rendszerét
osztályának, a farizeusokénak, tagja, aki kijárta és annak az ethikának szankciót is tud adni.
annak az uralkodó osztálynak iskoláját s már Hiszen a társadalom fennmaradása elképzelszármazásánál fogva ismerte az emberek veze hctelen erkölcsi rendszer nélkül. De az egyol
tésének titkait, jól tudta, hogy jól megszervezett d a lú ig ethikai vallásnak nincs dinamikus ereje.
intézmények nélkül nem lehet egy bármily he A legjobb esetben stabil, s ereje kimerül az
lyes eszme maradandó győzelmére számítani. önfenntartásban. Elviszi a lelket egy bizonyos
Az evangéliom isteni erejét az egyház szerve pontig. Elviszi odáig, ahol a lélek a saját
tökéletességében gyönyörködik. Nem viszi azon
zetébe kell belefogni.
Minthogy' Pál nem adminisztrátor, bürok ban ennél tovább, oda, ahol a lélék önmagáról
rata és mások vetését arató béres, hanem Is megfeledkezik és beleolvad a szenteknek egyestentől megáldott lángelme volt, meglátta azon ségébe.
Sem a fanatizált élet, sem az ethikailag
ban azt is, hogy az egyház fennmaradását két
»jól
kiegyensúlyozott« élet nem a diadalmas
veszedelem fenyegeti. Az egyik a rajongás.
A másik a racionalizmus. Ez a két szélsőség. élet. Főleg nem az az élet, amely a Krisztus
Egy szabványos elme a kettő között megkereste anyaszentegyházát fenntartja, építi, győzelemre
és járta volna az aranyközéputat. Nem úgy Pál viszi. A keresztyén élet a személyes hitélet,
apostol, ö egy harmadik szélsőséget talált meg. az áhitatos élet, a szent élet. A Vallás nem
legalizmus, nem fanatizmus, nem puritán ethié s pedig először a saját lelkében. Azt, amelyben
az embernek az élete sem drága, s amelyben cizmus, a vallás a transcendens, a megfogha-
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tatlan, az örökké szomjazott, a kimondhatat
lanul életátgyuró szent. Ennek a szent élet
nek szépségie hódit. Az a szentség, amely úgy
telepszik rá az emberre, mint egy nyári al
kony, vagy a csillagos égbolt; amely agy ra
gad magával, mint az orgonáié vihar s úgy
öleli és fogja meg a lelkeket, mint egy rette
netes örvény s úgy nyomul életünkbe, mint
a dagadó tenger az öbölbe: ez hódit, vonz, gyűr
le megmérhetetlen erővel, ellenállhatatön hata
lommal és visz magával — Luther szavával
élve — mint egy vak lovát.
A Krisztus egyhazának áhitatos, imádó,
Szentlé lékkel teljesedett lelkek kellenek és ak
kor csodák történnek. A szentek ugyanis meg
ismerik azt, amit a világ nem ismer, hogy az
élet milyen egyszerű. Amilyen egyszerű a mai
epistólának záró szava: Engedelmesek legyetek
egymásnak Isten félelmében. Amilyen egyszerű
Jézus önjellemzése: Én szelíd és alázatos szivü
vagyok. Amilyen egyszerű az a kis mezítlábas
gyermék, akit Jézus a tanítványok elé állít: Ha
ilyenek nem lesztek, mint ez a kis gyermek.
Amilyen egyszerű volt az az ige, amellyel Isten
a világot megteremtette.
Egyházadat, gyülekezetedet, családi élete
det, a magad lelkét vizsgáld meg abból a szem
pontból, hogy mennyi van bennük a Szentlélekbőil, mennyi benne a szent, mennyi az áhi
tat. S rá fogsz jönni: ha bajok vannak, ha fo
gyatékosságok vannak, ha gyarlóságok és hibák
ütköznek ki, mindemnek gyökere oda nyúlik le,
ahol a szentségnek, az áhítatnak, az Isten di
csőítésének helyét elfoglalta valami más, vagy
pedig az a hely üresen maradt.
Teljesedjetek be Szent Lélekkel.

Mi lesz már a Theol. Otthonnal?A nyár folyamán egy hirecske jelent meg
e lapban a szekták belmissziói mozgolódásá
ról s a hír beküldője felvetette a kérdést,
hogy miért tudnak a szekták mindent megcsi
nálni s miért nem sikerül nekünk a Theol.
Otthon felépítése? Egyenesen ad personam ál
lítja fel a kérdést: »Erre feleljen meg Deák
János!«
Vártam, egyre vártam, mikor fog telelni
e kérdésre a Theol. Otthon lelkes harcosa,
Deák János? Felelet helyett azután egyszer,
ugyancsak a hírek között, megjelent egy el
számolás az e célra felajánlott összegekről. Úgy
érzem, felelet helyett, de felelet gyanánt is.
A kimutatás mindenekelőtt arról beszél,
hogy nincs pénz, akik azt vallják, hogy az egy

házban is mindenhez három dolog kell: pénz,
pénz és pénz, ez a felelet teljesen kielégítő
magyarázat. A belmisszió története azonban ar
ról tesz bizonyságot, hogy a legáldásosabb in
tézmények a szegénység talaján nőttek. Ez a
mustármag elve szerint való fejlődésinek a gaz
dasági feltétele. Különben ez természetes is. A
belmisszióhoz szociális érzék kell s a szegény
nek mindig nagyobb a szociális érzéke, mint
a gazdagnak.
A pénzhiány tehát csak egy tünete a baj
nak s igy tovább kell kérdeznünk: miért nincs
pénz? A legkézenfekvőbb felelet: mert szegé
nyek vagyunk. Nem akarok rámutatni arra, hogy
mi minden alsóbbrendű szükségletre van pén
zünk, de arra rá kell mutatnom, hogy nincs jo
gunk megállapitani addig a szegénységünket,
amig ki nem próbáltuk a vagyonúnkat. A va
gyon nagyságának bibliai próbája pedig az ál
dozathozatal. Máté 14/13 21. állandóan megis
métlődő tapasztalata, hogy senki sem hozakodhatik elő szegénységével nagy feladatokkal
szemben addig, mjg áldozatot nem hozott, mert
csak akkor tudjuk meg, hógy mennyink van,
ha adni kezdünk belőle.
Az adományok kimutatása tehát nem a sze
génységünket méri, hanem a lelkesedésünket.
Sokan hiányoznak a névsorból, akikről tudjuk,
hogy nem ellenségei az ügynek, adnának is,
ha valaki noszogatná őket, de igy nem jut
eszükbe.
Dehát mért nincs elég lelkesedésünk? Azért,
mert csak magunkkal törődünkL legfeljebb gyüle
kezetünkkel, a közegyház és Isten országának
érdekei iránt közönyösek vagyunk, mert szűka látókörünk ahhoz, hogy meglássuk egyéni ér
dekeinkkel való kapcsolatukat. Ezért nincs fe
lelősségérzésünk ezekkel a kérdésekkel szem
ben. A bő adakozás ősforrása II. Kör. 8/5. sze
rint az, hogy »önmagukat adták először az Ur
nák.« Az Otthon késlekedése tehát végeredmény
ben arról a szomorú diagnózisról beszél, hogy
mi még a legelső adományt nem hoztuk meg.
Nem adtuk oda önmagunkat az Urnák, hanem
»önállitó« életet élünk.
Ebben azután benne van a felelet arra is,
hogy miért tudnak a szekták építeni, ha nem
kapnák is hozzá külföldi támogatást: mert kö
zöttük percentuálisan sokkal több azoknak a
száma, akik odaadták magukat az Urnák.
Mit kell tehát tennünk? A lelkek felépíté
sét kell először elvégeznünk s akkor azonnal
felépül a külső épület. Erre a célra össze ^ei
lene fogni mindazoknak, akik azért tusakodnak,
hogy egyházunk Isten országa legyen. Meg kel
lene alapítani a Theol. Otthon jóbarátainak a
szövetségét. Nem uj egyesületre: gondolok, ha
nem barátok szövetkezésére, akik odaadták ma
gukat az Urnák s akik épp ezért minden fenn
tartás nélkül állanak rajvonalba egyházunk fel
ébresztése s ezen ébredés első kézzelfogható
nagyobb gyümölcse, a Theol. Otthon érdeké
ben.

1926.

E V A N G É L IK U S O K L A P JA

Mielőtt egy kézlegyintéssel elintéznéd e kér
dést, érdeklődj egy kicsit a Hit és Szolgálat
mozgalmának munkája és eredménye felől a
ref. egyházban.
Közeledik az egyet, gyűlés ideje. Újra sző
nyegre kerül az Otthon ügye. Hogyan fogunk
a szemébe nézni?
»Kőfalaidra, Jeruzsálem, örizőket állattam,
egész nap és egész éjjel szüntelen nem hall
gatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyu
godjatok! É9 ne hagyjatok nyugtot neki, inig
megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e
földön.« (Ezsaiás 62 6—7.)
Tyn.

I szekták ellen való védekezés.
II.
Eszközölje ki azért közegyházunk, --- ha
nem történt volna még eziranyban semmi —
hogy theológusaink már tanulmányi idejük alatt
eziranyban alapos ismeretekre tehessenek sz^rt,
hogy ne készületlenül kerüljenek ki a küzdő
térre. Mi pedig, akiknek erre már alkalmunk
nincs, nocsak privátim, hanem konferenciákon,
értekezleteken foglalkozzunk ezzel a Kérdéssel
is, mert fontosabb az, mint ahogy sokan gon
dolják.
Egy következő, a kérdéssel kapcsolatos fel
adatát közegyházunknak abban látnám, hogy te
gye lehetővé a speciális hazai viszonyok tigyelembevétele alapján kidolgozott, olyan rendsze
res, tudományos és ugyancsak olyan népies tor
mában megirt munkák megjelenését, amelyek
ismertetik a szekták mozgalmait, tanait, jel
szavait és tévedéseit, amelyek a szektákra való
különös tekintettel egyházunk azon tantételeit
tárgyalják, amelyekre nézve egyházunk hitval
lási irataitól eltérnek, miközben kimutatják, hogy
a szektás-tan a biblia helytelen értelmezésén,
szellemének figyelmen kivüj hagvásán s a kér.
egyház kétezeresztendős múltjának megtagadá
sán alapul. (Keresztség, ill. gyermekkeresztség,
megtérés, egyház, fogalma és lényege stb.) —
Itt elsősorban a hivatásos órállókra, reánk, lelScészekre gondolok. Ne méltóztassanak kedves
kartársaim rossz néven venni tőlem, ha azt me
részkedem állítani, hogy nagyon kevesen isme
rik közülünk a szektákat igazán és alaposan.
Ne is legyintsen egyikük se a kezével, mond
ván: »Nincs is szükségem reá, mert az én gyü
lekezetemben még nincs szekta, az én híveim
immunisak e tekintetben.« Ami nincs, az még
lehet, esetleg hamarább, mint az illető gon
dolná. Tapasztalat alapján állítom, hogy ma min
den lelkésznek a szektákat illetőleg a legala
posabb ismerettel kell rendelkeznie.
De szükséges, hogy híveinket is ugyanilyen
módon és tervszerűen fegyverezzük tel a bib
lia és hitvaltási irataink igazságaival, hogy si
keresen szállhassanak szembe a különféle szektáriusokkal s mecróviuk őket attól hotrv sok

335:

szór nagyon is obskúrus vándorapostolok a lel
ket és szellemet öldöklő betűvel, hajmeresztő,
idegbontó mesékkel, vagy képmutató tartalmat
lan jelszavakkal kábítsak el őket. Hadd érez
zék híveink, hogy egyházunk nem alszik, ha
ntin kinn állva az őrhelyen, figyeli az ellen
séget s szembeszáll vele, hogy nem hagyja
őket egyedül a szektáriusokkal való küzdel
mükben, hanem értük és velük együtt vitézke
dik. Sokkal jobban megerősödnének igv igaz
ságuk érzetében és tudatában s sokkal bátrab
ban szállnának szembe a propagandára sokszor
külön kikészített vándorapostolokkal, akik na
gyon sokszor egyéb fegyverzettel sem rendel
keznek, mint egy pár rosszul értelmezett bibliai
hellyel s néhány kegyesen hangzó, de tartal
matlan, üres jelszóval. Ezekkel felvértezve azon
ban oly biztossággal, határozottsággal, sőt erő
szakoskodással lépnek fel, mintha Isten közvet
len követei volnának s éppen ezen modoruk
kal kábítják el sokszor egyszerű híveinket.
Hiába van kezükben a legjobb tegwer, bibliá
juk. ha nem tudják e fegyvert forgatni. Ki kell
őket tanítanunk reá. Adjunk kezükbe ügyesen
megszerkesztett, csoportos összeállításban, eset
leg rövid megjegyzésekkel kisért, olyan bibliai
versgyűjteményt, amely a szekták ellen bizo
nyító iráshelyeket tartalmazza. Ez igen sok eset
ben kitűnő fegyvernek bizonyulna. S miért ne
tennénk meg, amikor ez nem is olyan nehéz?
Hiszen a helyesen értelmezett szentirásnak
majdnem minden lapja a szekták ellen szól.
Az olyan embert pedig, aki szintén rá tud mu
tatni az írásra s az irás szavaival a tejükre
tudja olvasni az igazságot, azt hamar otthagy
ják a szektáriusok. Tudnék mutatni olyan evan
gélikus embert, akit messze elkerülnek, akitől
valósággal félnek, mivel nem bódul el az első
rohamra, hanem a biblia szavaival t's igaz
ságával felvértezetten állja azt, sót ellentáma
dásba megy át. Az ilyeneket messze elkerülik.
Az említett módon sokakat tudnánk igv felvér
tezni.
(Folyt, köv.)

Protestánsok az evangélikusok!
Szabó Dezső dr., az »Elsodort falu« és a
»Segítség« ismertebb művek szerzője, »A ma
gyar protestantizmus problémái« címen néhány
napja olyan Írást adott ki, amely a legközelebb
ről érdeke! minket.
Kis könyve bevezetésében olyan embernek
mutatkozik, aki szintén nem tud megmenekülni
a kor azon hangulatától, hogy vallási kérdő
sekben szerinte döntő véleményét elmondhassa.
A magvarságért égő lelkét szólaltatja meg, mely
a germán katolicizmus állandó káros térfoglalá
saira hívja fel a figyelmet s a vele szemben
küzdhető egyetlen ellenfelet, a dogma s confessionalismus nélkül élő kálvinizmust látja s
ennek v ezéreit hivia fel csak nacionalista te

336.

E V A N G É L IK U S O K L A P JA

vékenységek végzésiére — természetesen kálvi
nista demokratikus elvekkel. Nem kultúrharcot
akar provokálni, hanem iazt, hogy kálvinista em
ber is lehessen kultuszminiszter s a kálvinizmus szabadítsa fel hazánkat minden idegen el
nyomás alól, ha az vallási mezben jelentkezik.
A magyar protesitántizmus történelmi fel
adatai fejezetében megállapítja, hogy ha a ka
tolicizmus a magyar pszyebének megf elelő lett
volna, akkor a mohácsi vész után görcsösen
ragaszkodott volna hozzá. De mert idegen pa
pok idegien hite volt, nem kellett s mert a
magyar pszychét a protestantizmus ébresztette
fel, mohó vággyal adta oda magát a magyar
ság. Ez a ragaszkodás, az uj hit terjedése, sze
rinte a nemzet önmagára találása s védeke
zése is minden idegen, dolog1 elől. A protes
tantizmus hármas elve lesz: a magyar lélek ter
méseit megismerteti, irodaimat csinál, vigyáz a
nyugati kultúrára s amennyiben jó, átveszi. így
kerül a magyar irodalom a protesitántizmus
kezébe. Ez a ragyogó perspektíva elvakítja s
a politikai direktívák megadása mellett, feljogo
sítottnak érzi magát arra, hogy a protestáns
vallástanitási módszertan elveit papirosra vesse,
de ezzel nem elégszik meg, hanem átmegy a
homiletika terén keresztüli a practica theológia
más ismeretlen mezeire és a Religions és Volks
kunde érdékes problémáit vitatja a lelkészkép
zés szempontjából. Ezek a megállapításai olyan
szerencsések, hogy az ember majdnem azt hi
szi, hogy Nieberg'allt olvassa magyar nyelven.
Mindezeket a dolgokat nagyon élvezetesen
Írja meg s közbe az ember a neki nem ked
ves egyházi nagyok kigúnyolását is alig veszi
észre. Hiába, nem tud megszabadulni egyéni
séglének lettől az érdekes tulajdonságától. Ebben
a könyvecskéjében, bár sok hasznos és érdekes
megjegyzése van s bár a tékozló fiú kofurnusában is szerepel, nekünk, ügyi alszik, hazai
evangélikusoknak, fölényes ellenségünk marad.
Nála protestantizmus és k álvin izmus azonos fo
galmak s jóllehet Kossuth, Petőfi. Bercsényi,
a magyar lélek diadalait jelentik az ő számára
is, mi rólunk egészein elfelejtkezett. Egyenesen
bosszantó az a rossz akarat, ahogy a mohá
csi vész körüli időkből nem ismeri azt a heroi
kus harcot, amelyet 100 éven keresztül éppen
a lutheri irányzat vívott s mint mindig úttörő
s a küzdelmekben az első', nem érdemeltük
meg ezt a declassifikálást.
Az a más lélek, amely a kálvinizmusban
állandóan jelentkezik, úgy látszik, egyes tagjai
ban oly elevenen él, bár a benső hitélet nél
kül, hogy átikos solipsizmusra vezet. a mi ál
landó kárunkra. Hogyan lehet egyszer már azon
segíteni, hogy azok is megismerjenek s el
ismerjenek minket, akik hozzánk a legközelebb
állanak s mikor jön el az az idő, amikor a múlt
ban, jelenben s jövőben tisztán látják a lutheránizmust s elismerik értékeit?
S. L.
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EGYESÜLETI ÉLET.
Az Országos Luther-Szövetség — az ed
digi gyakorlattól eltérően — idei közgyűlését
nem az egyetemes közgyűléssel kapcsolatban
tartja. A Szövetség ugyanis december hó 10-re
Evangélikus Napot tervez a fővárosban, s azt
megelőző napon tartaná közgyűlését. Az Evan
gélikus Nap programmjat dr. Kirchknopt 'Gusz
táv, a Szövetség igazgatója közölni fogja a
lelkészi hivatalokkal.
A pozsonyi theol. akadémiai hallgatók
szövetsége. A pozsonyi evang. egyetemes theol.
akadémiának egykori, az 1882—1919. évkörből
való hallgatói október 7-én szövetséget alakí
tottak. A szövetség célja: tömörülés, az akadé
mia hagyományainak ápolása, egyházi jelentősé
gének megírásához. A szövetség elnöke D. Ko
vács Sándor egyetemi tanár.
Luther-Szövetségi ünnepély. A bányai
egyházkerületi Luther-Szövetség október 6-án
este Budapesten a Deák-dóri templomban ünne
pélyt tartott. Az ünnepély művészi részét Zalánffy orgonajátéka, kar- és szólóének alkották.
Kovács Andor esperes beszédében az evangéliomi öntudat miként való megvalósításának
problémájával foglalkozott. Minden intézmény
létezésének feltétele a céltudatos vezetés és az
öntudatos tevékenység. Egyházunk célja Isten
országának a földön való megvalósulása. Egy
házunk vezetői vannák hivatva arra, hogy a
célt ismerjék. Öntudatos evangélikussá csak az
a lelkész teheti híveit, akiben kiábrázolódott
Krisztus arca; bizonyságot kell tennünk életünk
kel, példánkkal. A lelkész egyénisége mellett
az evangéliomi öntudat eszköze a Biblia. Alap
vető szerep jut az iskolának, a világi vezé
reknek, a családfőknek. — Dr. Mikler Károly
»Állam és Egyház« címen tartott előadást. Az
egész világon nincs még egy olyan állam, amely
olyan szoros kapcsolatokat tartana fenn az egy-,
házakkal, mint a magyar állam. Különösen áll
ez a történelmi egyházakra, amelyeknek célja,
azt lehet mondani, ugyanaz, mint a magyar
államé. Már I. István korában a legszorosabb
kapcsolatba jutott az állammal az egyház. A
reformáció nem akart változtatni és nem változ
tatott ezen a kapcsolaton. Büszkén szegezhetjük
le.azt az igazságot, hogy az államnak az egy
házhoz való viszonyát olyan tisztán, olyan ál
dást fakasztóan senki meg nem állapította, mint
reformátorunk. Ma minden művelt nemzet életé
ben azt látjuk, hogy az állam és; egyház közti
viszony ugyanazon elvekre van lefektetve, ame
lyeket reformátoraink lefektettek. Alig van ki
hatásában jelentősebb kérdés egyháztársadalmi
és egyházpolitikai tékintetben, mint az állam
és egyház közti viszonynak helyes kifejtése, mér
legelése és adott esetekben ug'y a testvér-felekezetekkel való viszonynak, mint az államhoz
való viszonyban felmerülő kérdéseknek ezen vi-
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szony alapján való elbírálása. Gyűléseink napi pett a terembe, a közgyűlés lelkesen megél
rendjén mindig szerepel néhány pont, amely en jenezte. Kruttschnitt Antal egyházi elnök üd
nek a kérdésnek körébe vág. Három fogaimat vözölte a világi elnököt, akiben csonka hazánk
kell helyesen disztingválni: a hit, a vallás és jobb révbe siető hajójának örállóját, a jog és
az egyház fogalmát. Más az állam viszonya a törvény őrét látja. A gyámintézet törvényének
hithez, más a valláshoz, más az egyházhoz, csak egy szakasza van: a szeretet. A gyám
mint szervezethez, mint társadalmi alakulathoz. intézet már hatvanhat éve áll fenn; mindeneknek
A hitnek államjogi megítélése ma igv fejezhető útját állja, hogy mindeneknek utat mutasson;
ki: a hit és annak szabadsága abszolút. Vol összeszedi a szegények és gazdagok filléreit;
tak idők, amikor az állam nem így gondolkozott olajat és bort önt a sebekbe; templomokat,
a hit felöl; Deák Ferenc volt az első, aki ki iskolákat, oltárokat épit. Azután D. Raffay Sán
merte mondani, hogy a s z í v rejtelmeit vizs dor püspök üdvözlő szavaihan azt mondta, hogy
gálni nem lehet, mert a hit érzés, tehát lát szeretné, ha a gyám intézet uj elnökének lelke
hatatlan, mindenkinek privatissimuma. Más az megtelnék azzal a gondolattal, hogy evang.
állam viszonya a valláshoz, a vallás gyakor anvaszentegyházunknak nem azok a legfonto
lathoz, mert ez nem érzésfolyamat, hanem an sabb teendői, amelyekkel az egyház életét irá
nak külső kifejezésre juttatása, tehát látható nyítja, hanem azok, amelyekkel a Krisztus ut
cselekményekből áll. Itt tehát az államnak nem ján haladva az egyház életét megtölti szeretettel,
lehet a hitszabadság abszolút álláspontjára he testvériséggel és békességgel. A gyámintézet
lyezkedni. Az állam kötelessége önmagával a mi egyházunknak szive és ebben a szívben
szemben és a felekezetek közti béke érdeké nincs más, mint a Krisztusnak boldogítani vá
ben is kimondani, hogy a hitnek megváltása is gyó tiszta szeretete. A gyámintézet nem a hata
szabad, de csak ha közerkölcsbe és törvénybe lom jogarával jár a hívek közt, hanem csupán
nem ütközik. Az egyház megint más, mint a csak a szeretet jóakaratával, a Krisztus mohit és a vallás. Az egyház társadalmi szervezet filsolygásával. Az uj elnökben a s z í v emberét ke
jogi létre ébredt egvesülete azoknak, akik ugyan resték és meg van győződve, hogy meg is talál
azon vallásuak. Kétségkívül hatalmi tényező, ták. Kovács Andor az egyházkerületi lelkészamely miután olyan erőkkel is operál (pl. val egyesület nevében üdvözölte az elnököt. —
lási miszticizmus), amelyekkel még az állam ha Pesthy Pál az üdvözlésekre válaszolva, igy szólt:
talmi erői sem versenyezhetnek, ennélfogva az Végtelen hálával és megtiszteltetéssel köszönöm
államnak az egyházzal szemben már még to- azt a bizalmat, amellyel elhívtak a szeretet
vábbmenő óvatosságra van oka. s ezt meg is teljes munkára. Én nekem szent meggvózódéteszi, de nem teszi meg azokkal szemben akik sem, hogy egyetemes és tökéletes dolog a vilá
kulturális hivatásukat már századok óta töltik gon csak egy’ van: az Ur Jézus Krisztus taní
be. A történelmi egyházak impériumát az állam tása. Ez a meggyőződésem késztet arra, hogy
még a saját erejével is alátámasztja. Megál ennek a tanításnak a követője legvek s
lapította az előadó, akinek gyönyörűen felépí ennek a tanításnak és ennek az iránynak
tett fejtegetését a közönség feszült figyelem segítségére legvek minden utón, minden
mel hallgatta, hogv az állam anyagi támogatása, szerény tehetségemmel. Ennek a tanítás
amelyben az egyházat részesíti, nem segély, nem nak az alaptétele, egyetlen törvénye a sze
is támogatás, hanem köteles hozzájárulás. Ezt retet. Földi ember nem cselekedheti helye
a köteles hozzájárulást az egvik egyház meg sebben, mint ha ennek a szeretetnek a szol
kapta, a másik nem. Innen ered a felekezeti gálatába szegődik és ennek a munkáját végzi
viszájykodás. Ha a vagvonkérdés fundációs ala ott, ahol éri. Én valóban elfoglalt ember vagyok
pon rendeztetik. megszűnnek az autonómiai sé és valóban gondot okoz az, hogv annak a nagy
relmek is. Befejező szavaiban az egyház u. n. megbízatásnak, amelyet reám ruháztak, miként
politizálását
jogosultnak
és szükségesnek fogok eledet tenni. De igyekezem eleget tenni
mondja, de ez mindig legyen az igazság ér minden irányban. Abban az irányban, hogy
mindazokat az intézményeket, szerveket, ame
vényre juttatásának fegyvere.
lyek az Ur útját egyengetik, támogassam. Igyek
szem a magam részéről a magam szeretetéve!
odahatni, hogv ennek a tanításnak hű köve
tője legvek. A legnagyobb boldogság lesz szá
momra, ha Pten áldást ad erre a munkámra,
A bányai egyházkerületi gyámintéz.et ok mert ezzel az én lelkemet is megáldja. Szerénv
tóber 6-án tartotta idei közgyűlését Budapes tehetségemmé1, elhatározott lélekkel foglalom
ten. A Kruttschnitt Antal és dr. Lehotzky Antal el ezt a széket és kérem a közgyűlés bizal
elnöklete alatt tartott közgyűlésnek kiváló je mát és ígérem, hogv ennek az intézménynek
lentőséget kölcsönzött Pesthy Pál igazságügy- céliát hiven és becsülettel fogom végezni. —
miniszternek, a kerületi gyámintézet világi el Ezek után Kruttccbnitt Antal egyházi elnök ter
nöki székébe iktatása. Az egyhangúlag megvá jesztette e’ő évi jelentését. Kegyelettel omléké'lasztott világi elnököt, aki dr. Lehotzky Antal, zett meg GVőrv Lóránd helyettes világfi elnöknek
Sárkánv Ri'la p« Rla+tiip-/tv Dói
— 1—
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bazmegjyei gyám intézeti yilági elnöki székié is
megüresedett. A pesti közép egyházmegye uj
elnökséget választott báró Kaas Albert és Csaba
Gyula személyében. Az egyházmegye! gyám
intézetek bevételei: Békési 8,418.290 ÍC, Buda
pesti 6,308.408 K, Budapesti főgimnázium 11
millió 331.000, Csanád-csongradi 4,992.500 fC,
Pesti alsó 2,369.150 K, Pesti közép 1,614.300
K; összesen 35,033.720 K. Segélyezések: eg;yházkerülieti segély Mezőtúr; nagyszeretetadomány Gyula; Gusztáv Adolf-Egyleti segély Tápi ószele; Bognár-alapitvány Pesterzsébet; a
Gusztáv Adolf-Egylethez telterjesztve még Vác,
Kelenföld, Mezőtúr; az egyetemes Gyámintézet
hez felterjesztve Szentetornya, Budapest III. kér.,
Kelenföld, Kispest, Pesterzsébet, Csepel, Vác,
Rád, Galgagyörk, Mende. A budapesti főgimná
zium ifjúsági egyesületének és Böröczky Sán
dor vallástan á rnak a közgyűlési köszön etét sza
vazott a gyámintézet ügyének lelkes leikarolá
sáért. Október 7-én reggel a Deák-téri temp
lomban gyámintézeti istenusztélet volt, amelyen
az oltári szolgálatot Sárkány Béla látta él, egy
házi beszédet mondott Bafcay Péter.

I RODALOM.
Görög Ernő: A veszprémi evangélikus
egyházmegye története. Pápa, 1926. A nyom
tatásban megjelent egyliáztörténeti munkák gon
dos felhasználása és lelkiismeretes levéltári ku
tatások alapján készült ez a monográfia, amely
nek nagy érdeme az is, hogy sok helyen szószerint idézi az .eddig ki nem adott anyagot.
A munka két részre oszlik. Az első részben a
veszprémi qgyházfcözsiégek történetét ismerteti
három korszakban (a XVI. és; XVII. század; a
XVIII. század a türelmi rendeletig; a türelmi
rendelet után), a második részben az esperesség történetével foglalkozik.
Tátrai Károly: Istenért és hazáért. Sze
ged. Huszonkilenc beszédet, .beszéd vázlatot és
elmélkedést tartalmaz a százoldalas kis könyv,
amelynek megjelenését jóakaró támogatók tették
lehetővé. A vallásos és hazafias érzések ápo
lását célzó könyv ára egy pengő, s a be
folyó jövedelem a szegedi eivang. templomé.
Megrendelhető a szegedi lelkészi hivatalnál.
Képes Luther-Naptár. 1927. évi. Szer
kesztette Hetvényi Lajos. Ára 20.000 K. Ezt
az immár tizenötödik évfolyamában megjelenő'
naptárt méltán nevezhetjük evangélikus egyházi
almanachnak. Szépirodalmi része magas színvo
nalon áll. A költemények alatt ezeket a neve
ket találjuk: Reményik Sándor, Szilágyi Dezső,
Sántha Károly, Kutas Kálmán, K. Balogh Mar
git, Vályi Nagy Géza, Pröhle Sándor, Nagy
Lajos (szentantalfai), Moór Győző, Zombai
Ádáim, Meyer K. F. Elbeszéléseket Írtak: K.
Balogh Margit, Kilián Zoltán, Hamvas József,
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özv. Belicza Andrásné. Továbbá Francke H.
Ágostról irt Hetvenyi Lajos; a lutheri szellem
Kincses házából címen irtak dr. Biőhm Dezső,
Szelényi Ödön, ifj. dr. Bökay János. Dr. Szigiethy Lajos Eperjest idézi lelkűinkbe. Dr. Deák
János »Miről tanácskoznak a presbiterek?« cí
men fordul az egyházközségi elöljáróságokhoz.
Ziermann Lajos a Gusztáv Adolf-Egyesületet
és a Gyámintézetet. Gáncs Aladár a piliscsa
bai Béthelt és »Fébé« ev. diakonissza-nőegylet,
Hetvényi Lajos a protestáns katonaegyház szer
vezetét ismerteti. Görög Ernő a nőegyletek és
ifjusáigi egyletek gyakorlati munkájáról, Leitner
József a táplálkozásról, Szuchovszky Gyula az
örökbefogadásról irt a naptárba. A Luther-Nap
tár joggal viseli a »képes« jelzőt. Bőségesen
és szépen van illusztrálva. Egyházunk jelesei
nek arcképei évek múltán evangélikus törté
nelmi arcképcsarnok jelentőségére emelkednek.
Ennek a naptárnak, illetve nagyérdemű szer
kesztőjének köszönhetjük azt is, hogy évrőlévre mégis csak megjelenik az egyházi tiszti
névtár, amely az egyházkerületek és egyház
megyék elnökségeinek, továbbá az egyetemes
központi kormány tagjainak felsorolásával rész
ben pótolja az egyetemes névtárt, amelynek
megjelenése úgy látszik ad1 graceas kalendas
halasztódik. A 'Képes Luther-Naptár terjesztése
igazi beírnissziói munka, Hetvényi Lajos sop
roni líceumi Vallálstanár munkája pedlig áldott
belmiissziói és egyházópitő tett.
Baldauf Gusztáv: A pécsi ág. hitv. ev.
egyházközség
története,
keletkezésétől
1917-ig. Pécs, 1926. Szerző, a pécsi gyüleke
zet lelkésze, a reformációtól kezdve irta meg1
ennek a szépen virágzó egyházközségühknek
történetét, ahol miemiekülit huszita papok már a
XV. században előkészítették a talajt a refor
máció magvainak befogadására. De az első evan
gélikus gyülekezetnek Radonay püspök idejében,
a XVII. század végén, nyoma veszett. Déli Ba
ranyába az evangélikusok a XIX. század1 ele
jén mint telepesek kerültek gróf Észtérhá'zy Já
nos uradalmába. Pécs a XIX. század közepén
Magyarbólymak szórványa volt. A gyülekezet
szervezése körül nagy érdemei vannak Roykó
[Károly magyarbólyi lelkésznek. Eleinte bérelt
helyiségben tartottak istentiszteleteket; 1844-ben
pedig házat vettek és imatermet építettek, tanítót
alkalmaztak s igv a szórvány-gyülekezetből
liéáinygyülekezet lett s mint ilyen, 1846-ban Magyarbólyhoz csatlakozott. Anyaiegyházzá 1868ban lett. A nagyon Ízlésesein kiállított füzetét
több igen jó kivitelű kép díisziti.
Lelkipásztor. Október—novemberi kettős
számában Kemény Lajos, Botyánszkv János,
Vietorisz László, Hoffmann Ernő, Pröhle Sán
dor, Lábossá Lajosi, Nemes Károly, Torda
Gyula és Schock Gyula beszédei találhatók. —
Alkalmi beszédek: reformációi, lelkészbeiktatási,
esketési és temetési beszéd.
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Protestáns Szemle. A magyar prot. iro
dalmi társaság folyóiratának októberi számában
a Külföldi Szendén és a Kritikai Szemlén kí
vül a következő cikkeket találjuk: Révész Imre:
Mohács és a reformáció; dr. Schneller István:
Luther és a tanszabadság. Szegedi István egy
verse és Pálffyné Gulácsy Irén megjelenendő
regényének egy részlete értékessé teszik a
Szemle szépirodalmi részét.
Beküldettek: Ludvig K e m é n y : Biblische
Geschichten für evang. Elementarschulen A. B.
— Dr. B r u c k n e r Győző: Magyarorszag belső
állapota a mohácsi ütközet előtt (külön lenyo
mat a »Mohácsi Emlékkönyvéből). — Dr. Kl i 
me n t Jenő: Hunfalvy-Emlék. — Ifj. P u s z t é r János dr.: A születések csökkenésének tör
vényszerűsége. — S z í v ó s Béla: Az aranybulla.
H e t v é n y i L. és S z a t h m á r y M. Z.: Jöven
dőnk. — V é r t e s i Z.: »Gottes Wort is unser
Trost«, »Isten igéje a mi vigasztalásunk«.
Luthernak a mohácsi vész után Mária magyar
királynéhoz irt vigasztaló levele és négy zsoltármagyarázata német és magyar nyelven.

HÍ R E K. .
I“
A Prónay-család iskolát épített. Minap
avatták fel Ácsa községben az uj elemi nép
iskolát, amelyet báró P ró n a y Dezső, az ev.
egyház nyug. egyetemes felügyelője, százmil
liónál nagyobb költséggel építtetett. A felava
tást Blatniczky Pál, a pesti felső evangélikus
egyházmegye fóesperese végezte és az ünne
pen báró Prónay Dezsőn kívül részt vettek
báró Prónay György miniszterelnökségi állam
titkár, Margócsy István evang. lelkész, Magyar
Pál főjegyző, Mészáros Gyula vármegyei ügyész
és sokan mások.
Földbirtokreform. A pesti magyar egy
házközség részére papi járandóságok céljaira
az Országos Földbirtok rendező Bíróság Komádi
község határában 250 katasztrális holdat kiutalt.
Harangszentelés Ágfalván. Szept. 26-án
szentelte fel S c h o l t z Ödön esperes saját gyü
lekezetének ritka áldozatkészséggel beszerzett
két uj harangját. Az ünnep jelentőségét nagy
ban emelte, hogy az egyházközség az 1160 és
320 kgr-os harangokon kívül, melyeknek ára
felszereléssel együtt 125 millió korona volt, or
gonájának elrekvirált sípjait is újakkal helyette
sítette, toronyóráját mcgujittatta s a szép tempömot és tornyot kivül-belül restaurálta, úgy
logy az egész költség közel 200 millióra emelcedett. Ehhez a hívek házaspáronként 150.000
<-val s az állami adónak 75%-ával járultak,
le az Ágfalváról idegen beszakadt egyháztagok
s összesen 32 millió K adománnyal járultak
íozzá a költségekhez. A harangszenteíesi ünlepre, amely össze esett a gyülekezet ősi temp

339.

lomszentelési ünnepével, úgy Sopronból, mint
a körül fekvő evangélikus községekből (Burgen
landiból is) többezer evangélikus hitsorsos jött
Agtalvára s az ünnepi istentiszteleten résztvett vitéz dr. Simon Elemér főispán, dr. Géway Wolf Lajos, alispán, Szőka István főszol
gabíró, dr. Zcigényi Jenő esperességi felügyelő,
dr. Töpler Kálmán nyug. soproni polgármester
és nagyszámú más előkelőség is. A mindvégig
felemelő és méltóságos lefolyású ünnepély ma
radandó és mély Itatást hagyott hátra az öszszes résztvev ők cm lékezetében.
A lelkész urak figyelmébe. A dunántúli
egyházkerület lelkészcgyesülctének közgyűlése a
tárgyalás alapjául figyelembe veendőnek vélemé
nyezte Schöll L. esperes s Wagner A. ehm.
számvevő uj nyugdíj intézeti szb. tervezetét,
amit az egyet, nyugdij bizottság javaslatával
együtt kinyomattak. Tekintettel arra, hogy nyug
díjintézetünk sorsa az egyetemes közgyűlésén
fog eldőlni s erre minden lelkésznek fel kel
lene készülnie, a nyomtatvány megszerzését
minden lelkész szives figyelmébe ajánljuk. Kap
ható az evang. fóesperesi hivatalnál Hidas (Baranya-m.) 20.000 K beküldése ellenében, amihez
1000 K kézbesítési dij is csatolandó.
Lelkész-beiktatás Keszthelyen. Bensősé
ges, felemelő és szép ünnepség keretében ik
tatta be Nagy Lajos a zalai egyházmegye es
perese a keszthelyiek egyhangúlag megválasz
tott lelkipásztorát, Menyhár Istvánt, október hó
3-án. A beiktatási ünnepen közreműködtek Rei
chert Gyula ny. lelkész, Novák Elek kóvágóörsi,
Sommer Gyula váci, Horváth Olivér nagykani
zsai lelkészek és Takó István püspöki s. lelkész.
Képviseltette magát a református egyház, iz
raelita hitközség, város, katonaság, a gazda
sági akadémia, járásbiróság, hercegi uradalom,
a polgári leány- és városi elemi iskolák, állampénztár, posta és vasút, ipartestület és iparoskor
stb. Az istentisztelet a jövel szent Lélek eléneklésével kezdődött, mely után Novák Elek
mondott buzgó imátf Ziermann Lajos kővágóörsi kántor szóló éneke után Reichert Gyula
olvasott fel Szentigéket, majd ének után Nagy
Lajos esperes Ap. Csel. 6. 2-15. alapján szó
lott az ünneplő gyülekezethez a lelkipásztor
nehéz, de fenséges hivatásáról. A beiktató be
széd után úgy az esperes, mint a jelenlevő
lelkészek, kézfogással és testvéri csókkal kö
szöntötték a beiktatott lelkészt, azután küTönkülön a ‘Szentirásből vett szép alkalmi idéze
tek elmondása kíséretében kérték reá az Isten
áldását. Ziermann Lajos szoló énéke után Menyliár István lépett a szószékre és tartotta meg
beköszöntő beszédét Lukács 4. 18-19. alapján.
Az Erős varunk elhangzása után kezdetét vette
a közgyűlés, melyet Nagy Lajos esperes nyitott
meg, melegen üdvözölve a megjelent nagy
számú közönséget. Ennek keretében üdvözölte
az uj lelkészt Pósch Zsigmond ny. tanár, a gyü
lekezet nevében meleg és szívből jövő szép
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szavak kíséretében. Csontos Béla református lel
kész presbitériuma élén a testvér egyház ne
vében az összetartozás és együttműködés je
gyében szólott. Sommer Gyula váci lelkész,
mint a beiktatott lelkész keresztelő és konfir
máló lelkésze a váci gyülekezet szeretetteljes
üdvözletét tolmácsolta volt tanítványának, aikit
immár harmadszor áld meg. Oppel Évi a tanuló
ifjúság nevében egy nagy fehér virágcsokrot
nyújtott át kedves és szép szavak kíséretében.
Reischl Imre vlárosbiró közvetlen melegséggel!
köszöntötte a lelkészt, mint a város uj polgá
rát. Az üdvözlésekre az uj lelkész külön-külön
válaszolt, mely után Nagy Lajos esperes haza
fias szavak kíséretében berekesztette a közgyű
lést. Majd a jelenlevő hivatalos kiküldöttek, ka
tonaság, hatóságok, hivatalok, intézmények, is
kolák, egyesületek, 'és testületek vezetői járul
tak az uj lelkészhez, hogy meleg' kézszoritással
és néhány közvetlen szóval üdvözöljék. Az ün
nepség a 'Himnusz eléneklésével ért véget. —
A beiktatási 'istentisztelet után tartott offerto
rium 927.000 koronát eredményezett a temp
lom-alap javára. — Itt említjük meg, hogy az
építendő keszthelyi ev. templom javára a már
meglévő szép templomalaphoz a hívek újab
ban a lelkészválasztással, illetőleg beiktatással)
kapcsolatosan 58,300.000 koronát ajánlottak fel
önkéntesen és a felajánlás még tart. Isten ál
dása legyen a gyülekezet fejlődésén és annak
beiktatott uj lelkészén.
A Báró Baldácsy Protestáns Alapítvány
egyházkerületi megbízottai az alapítvány létesülésének ötvenedik évfordulóján, október 19-én
délután 6 órakor a dunamélléki rét. egyház
kerület székházában (Budapest, IX., Ráday-u.
28. sz.) díszközgyűlést tartanak. A gyűlés sor
rendje: 1. Ének: Te benned bíztunk éleitől
fóigva. 2. Imádság: és bibliaolvasás. GéduIyTIenrík. 3. Elnöki megnyitó. Dr. Zsigniondy Jenő.
4. Emlékbeszéd b. Baldácsy Antalról. Dr. Ra
vasz László. 5. Határozati javaslat. Br. Radvánszky Albert. 6. Ferencz József erdélyi uni
tárius püspök üdvözlése. 7. Imádság és áldás.
8. Ének: Erős várunk az Ur Isten.
Ä bányai egyházkerület idei rendes köz
gyűlését D. Raffay Sándor püspök és dr. Zsig
mondy Jenő egyházkerületi felügyelő elnöklete
alatt október 7-én tartotta Budapesten. Zsig
mondy Jenő elnöki megnyitójában megállapítja,
hogy úgy a politikai, mint a társadalmi élet
ben elszaporodtak a stréberek, akik meg van
nak győződve saját jelentőségükről és ön ős cé
lokat szolgálnák közérdekek köpönyege alatt.
Az 1848: XX. törvénycikk még ma is csak irott
malaszt. Az idén a római kúria bocsátott ki
köriratot, amelyben eltiltja papjait olyan ünne
pélyeken való részvételtől, amelyeken más egy
házak papjai is résztvesznek. A pápai tilalom
beleütközik hazánk törvényeibe. A szombathelyi
püspök körlevelét nem ítéli el. Meg van győ
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ződve, hogy a r. kath. püspöki kar Rómába
fog fordulni. Üdvözli Raffay püspököt abból
az alkalomból, hogy az idén töltötte be 60-ik
életévét és az idén volt 35. éve^ hogy lelkészszé avattatott. — D. Raffay Sándor nagyszabású
püspöki jelentésében megemlékezett az egyhá
zunkat ért sérelmekről. Felsorolta a bányai ke
rület tizenkét gályarabjának nevét, akik emlé
ké neík a közgyűlés felállással hódolt. Megálla
pítja, hogy a vértelen ellenreformációnak kor
szakát éljük, de szilárdan bízik a Krisztusi gon
dolat győzelmében. Szükségesnek tartja a kül
földi összeköttetésiek ápolását. Megemlékezik a
belmissziói munkáról, a szórványügyekről, a
katona-gyülekezetekről, a nyugdíjintézetről, a
lelkészi szemináriumot. Hangoztatta az isten
tiszteletek mélyítésének szükségét és az igehir
detés korszerűségét. Beszámolt püspöki egyházlátogatásairól. Á püspöki jelentés után a köz
gyűlés a programmszerü pontokat tárgyalta le.
Tanulmányút Olaszországba. A »Bethlen
Gábor Szövetség« folyó évi október hó 23-iki
indulással kéthetes tanulmányi kirándulást ren
dez Olaszországba. A kirándulás résztvevői meg
tekintik Velence, Róma, Nápoly városokat, Capri
szigetét a következő terv szerint: Velence egy
nap, Firenze kettő. Róma öt, Nápoly három
nap. A résztvevők vezetés mellett meglátogat
ják a városok múzeumait, templomait, látni
valóit. Capri szigetén a kék barlangot, Fiesolet, Pompejit a hivatalos programm szerint.
Részvételi dijak: III. osztályon 3,500.000 ko
rona, II. osztályon 5,000.000 korona. Ebben az
összegben a vonaton való utazás, az ellátás,
lakás, múzeumi belépődíjak foglaltatnak. Jelent
kezni lehet a »Bethlen Gábor Szövetséginél
(VII., Kertész-u. 18. III. 22.) legkésőbb október
15-ig. A részvételi dijak egyharmada a jelent
kezés alkalmával, a többi részletben is fizet
hető október hó 20-ig.
Nyilatkozat. Esetleges félreértések elkerü
lése céljából tisztelettel tudatom az érdeklődők
kel, hogy Istenért és Hazáért c. kis könyvem
nem kész prédikációkat tartalmaz, inkább csak
gondolatokat a prédikációkhoz, amint az az
Előszóból is kitűnik. A közölt gondolatok ré
szint enyémek, részint másoktól köícsönzöftek.
A pünkösdi gondolatsorozat például Wolf Jó
zsef közismert prédikációja után készült (Jé
zussal egyuton c. könyv, Budapest, 1903.), mert
ennek gondolatmenetét a mai idők jellemzésére
legalkalmasabbnak tartottam. A »W. J. után«
jelzés a kéziratban is benn volt, de a nyomda
hibájából, más sajtóhibák melllett — kimaradt.
Szeged, 1926. október 8. T á t r a i Károly.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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A németországi Gusztáv Adolf egyesület
közgyűlése.
1832-ben vetette fel D. Grossmann lipcsei
superintendens oly egyesület alapításának esz
méjét, amely Gusztáv Adolf szellemében a szór
ványbeli evangélikus hívek gondját telveszi. A
felvetett eszme testet öLött az 1842-ben megala
kult Gusztáv Adolf egyesületben. Azóta ez az
egész világra kiható egyesület néhány háborús,
vagy más különösen nehéz esztendőtől elte
kintve, majdnem minden évben egy-egy nagyobb
németországi városban közgyűlést tartott. A/
ezidei 71. közgyűlés f. évi október 3—6-ig a
Rajna melletti Düsseldorfban zajlott le, ahol a
135.000 evangélikus lelket számláló hívók se
rege 15 templomban hallgatja 31 lelkésznek s
több segédlclkésznek igehirdetését.
A közgyűlést megelőzőleg Düsseldorfban
és annak vidékén vasárnap reggel Gusztáv Adolf
egyesületi istentiszteleteket tartottak felnőttek
s gyermekek számára. Ezen istentiszteleteken
legtöbbnyire messze vidékről s más országok
ból jött lelkészek prédikáltak.
E sorok írója egy esztlandi lelkésznek Lu
kács 19. 1—10. felett tartott igehirdetését hall
gatta meg a düsseldorfi szép Johanneskircheben.
Istentisztelet után y212 órakor a városnak
nagy parkjában (Hofgarten) vonult tel az ün
neplő közönség s ott harsonakar kísérete mellett
zsolozsmákat énekelt és meghallgatta a düssel
dorfi superintendens D. Meinberg és a gráci
lelkész Ulrich üdvözlő szavait.
Délután a düsseldorfi kiállítás egy óriási
termében, amelyben máskor a csillagos eget és
annak forgását mutatták be csodálatraméltó mó
don a közönségnek, a Planetáriumban gyűlt öszsze a több ezer főre rugó ünnepi gyülekezet.
Itt a rajnavidéki Gusztáv Adolf fóeg>let elnöke,
a közkedvelt elberfeldi lelkész, Niemöüer nyi
totta meg az üdvözletek és beszédek sorozatát,
kiindulva egy szép rajnai dalból, amelyet egyik
honfitársunk hamar magyarra fordított s amely
igy szól:
Fekszik a zöldvizü Rajnában alant,
Bűvös elefántcsont s aranyszegélyü fant
é s ha valaki ezt a mélyből felhozza,
Nevét lelkesült dal szájról szájra adja,
A halhatatlanság övezi hozlokát,
Köszöntve a jövő: a Rajna dalnokát.

Megjelenik hetonkAnt egyszer. vasárnap.
Előfizetési á r: Egész évre 80. félévre 40
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer I.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

Ezt a lantot szeretné — úgy mond — kicmjlni
a Rajnából s ennek hangái mellett köszönteni
itt a német folyó partján összegyülekezett ün
nepi közönséget, amely az aposto.lal együtt azt
tartja: »Azért most megmarad a hit, a remény
ség, a szeretet, ez a három: ezek között pedig
legnagyobb a szeretet.«
•
Különösen megható volt a lengyelországi
lissai lelkésznek beszéde, aki arról szó.t, hogy
mint éhezi és szomjuhozza a lengyelországi né
met nép az Isten igéjét. A hívek 7jo/o-a rendesen
látogatja az istentiszteletet és 100<>/o él az űrvacsorájával. Lengyelországba nem engednek
már be német lelkészt és tanítót és igy a lelké
szek és tanítók száma évről évre fogy s rendkí
vüli módon (vándorlelkészek, édesanyák isko
lája, magániskolák, konfirmációi iskolák s alumneumok segélyével) kell gondoskodni arról,
hogy a felnőttek s kicsinyek vallási követelmé
nyeit kielégíthessék.
Szép németséget és alapos theológiai ké
szültséget árult el Öeyer Teofil burgenlandi su
perintendens komoly, értékes beszéde is. Csak
egyet nélkülöztünk mi magyarok, sőt a néme
tek is, t. i. hogy a gondjaira bízott nép régi ha
zájának nevét egyetlen szóval sem említette
meg. Pedig szép németségét s alapos theoló
giai készültségét s a »Morgengabe -t, a moringot, amint a most Ausztriához került felsőlóvői
intézeteket nevezte, nem a mostohának, hanem
az édesanyának köszönheti, annak a Magyaror
szágnak, amely néki is egy fél századon át
hazája volt.
Október 4-én, hétfőn, a korai reggeli órák
ban D. Geissler a Gusztáv Adolf egylet főtitká
rának elnöklete alatt az evangélikus sajtó kép
viselői tartottak igen fontos megbeszéléseket.
Utána a lengyel, orosz, napkeleti, tengerentúli
s németalföldi diasporák s a Gusztáv Adolf nő
egyletek küldöttei, valamint a Gusztáv Adolf
egyesület központi választmánya tanácskoztak.
Aznap délután pedig az ifjúság gyülekezett öszsze, hogy meghallgassa Lembert müncheni dé
kánnak megszívlelendő szavait.
Este 8 órakor délszaki növényekkel szépen
díszített óriási konzertteremben (Kaisersaal der
Tonhalle) vagy 3—4000 ember jelenlétében a
helyi és rajnavidéki egyházi és világi natóságok,
a bonni egyetem theol. fakultása, a német és
porosz egyházi hatóság feje, D. dr. Kapler, majd
a svédek, magyarok, svájciak, estországi ík, len
gyelek és a jeruzsálemi evangélikusok kiküldőt-
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tei köszöntötték az oly áldásosán működő Gusz
táv Adolí egyesületet. D. Rendtorft elnök ref
lektálva minden egyes üdvözlésre, igen szépen
és talpraesetten válaszolt.
A magyarok üdvözletét és köszönetét Báró
Feilitzsch Berthold, cs. és kir. kamarás, gyámin
tézeti világi elnök tolmácsolta. Beszédében hang
súlyozta, hogy Magyarország és a magyar evan
gélikus egyház veszített legtöbbet a világhábo
rúban. De azért nem csüggedünk él, a mi jelsza
vunk is az, ami' oft áll a lützenf Gusztáv Adóit
emlékművön: »A diadalom, mely meggyőzte e
világot, a mi hitünk.« D. Rendtorff válaszában
biztosított bennünket magyarokat arról, hogy
a német nép őszinte részvéttel viseltetik szó
rnom sorsunk iránt s megígérte, hogy mint a
múltban, úgy a jövőben is szívesen sietnek se
gítségünkre.
Már éjfél felé járt az idő, amidőn a sok
épületes beszéd után szétoszoltunk.
Október 5-én, kedden reggel mindenekelőtt
a választmány és a főegyletek s a külföldi ha
sonló egyletek, (a mi gyámintézetünk is ide tar
tozik) képviselői jöttek össze az első, nem nyil
vános tanácskozásra, amelyen a többek közt ha
tározatba ment, hogy a romai német evangélikus
templom orgonájára 10.000 birodalmi márkát ád
a Gusztáv Adolf egyesület és hogy a nagy nyo
morúságban levő most már csak 80 orosz evan
gélikus lelkész karácsonyi ajándékára a németországi lelkésztestvérek közt gyűjtést eszközöl
nek.
Ezt az ülést 11 órakor a Johanneskircheben
tartott ünnepi istentisztelet követte, amelynél a
braunschweigi püspök D. Bernewitz mondott
Efezeus 5, 18/b: » Te l j e s e d j e t e k b e s z e n t l é l e k k e l « alapján a sziveket igazán Isten lei
kével megtöltő hatalmas ünnepi beszédet. Fel
tűnt az uniált egyháznak gazdag és szép litur
giája, amely mögött a mi honi lutheránus egy
házunknak liturgiái töredékei valóban messze
elmaradnak.
Hogy mennyire kihasználják német testvé
reink a tovasiető napot és mennyire tudatában
vannak annak, hogy földi időnk az örökkévaló
ságnak egy része, azt nemcsak az alaposan ki
használt ünnepnapok bizonyították nékünk, ha
nem az Oststrasseban levő evangélikus'Hospitz
egy felirata is, amely azt mondja:
»Fessle durch Taten die jagende Zeit,
Schmiede den Tag an die Ewigkeit«.
Ennek a napnak, a keddi napnak délutánján
a sok százra menő ünnepi közönség gőzhajón
Kaiserswerthbe utazott, hogy megtekintse ott
a Fliedner által alapított világhírű diakonissza
intézetet. Útközben alkalma nyílott a magyar
kiküldötteknek a Gusztáv Adolf egyesület ve
zető köreivel a Gusztáv Adolf egyesületet s a
gyámintézetet közösen érdeklő ügyeket alapo
san megtárgyalni s kérvényező gyülekezeteink
s intézményeink helyzetét ecsetelni.
Mikor Kaiserswerth partjához, melyet ez
alkalommal a ránk váró diakonisszák nagy se
rege szegélyezett, értünk, köszöntésül megszó
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laltak Kaiserswerth harangjai s a mi válaszunk
Luther ünnepi énekének két első, a Rajna hátán
százak által énekelt verse volt.
Utunk a Fliedner-féle óriási intézetek mus
tármagjához, a kis kerti házikó elé vezetett, ahol
az intézet vezető lelkésze gróf Lüttichau kö
szöntött bennünket, amelyre D. Rendtorft vála
szolt. A fő épületen a galambbal ékesített kék
intézeti zászló lengett. A nagy termekben meg
vendégeltek bennünket a diakonisszák. Mind
egyik kávéscsészére rá volt égetve az anyaház
symboluma, a csőrében zöld ágat vivő galamb.
Uzsonna után kivonultunk a temetőbe s letet
tük az anyaház alapítójának s az első diakoniszszának sírjára a Gusztáv Adolf egyesület koszo
rúját. A kegyelet aktusát a harsonakamak az
örökkévalóságról szóló szép énekdallamai kí
sérték. A diakonisszák sírkövén is ott látni symbolumként a galambot, vagy pedig a keresztet
pálmával.
A diakonisszák templomában Disselhof lel
kész az intézet történetét és életét ismertető
előadásának szép keretét képezte az egyik dia
konissza által feltűnő precizitással vezetett kéthangu leányénekkar szebbnél szebb énekei.
Kaiserswerthből visszatérve, este 8 órakor
vette kezdetét a második nyilvános ülés. Már
jóval 8 óra előtt telve volt az egész terem. Kü
lönösen előkelő vendégeket várt ez alkalommal
a Gusztáv Adolf egyesület Dr. Stressemann kül
ügyminisztert és Dr. Külz belügyminisztert.
Amikor pont 8 órakor D. Rendtorftal az
élén bevonultak a miniszterek az orgona Bach
nak: Toccata DMoll előjátékkal nyitotta meg az
esti ünnepélyt. S amikor az előjáték után az
ezernyi és ezernyi ember rázendített Bogatzkynak szép énekére: »Wach auf du Geist der ers
ten Zeugen«, bizony a miniszter urak is nagy
buzgósággal énekeltek.
D. Rendtorff nagystílű megnyitója után,
mely a Gusztáv Adolf egylet elnökének izzó
haza-, faj- és vallásszeretetéről tett tanúságot s
tanúságot tett a többek közt a magyar egyház
iránt táplált rokon szén véről is, mindkét minisz
ter hosszabb beszédet tartott. Beszédjükben ki
emelték az egyesület érdemeit, amely nemcsak
abban nyilvánul, hogy az egyházilag veszélyez
tetett és szétszórt nem német evangélikus egyhátagokat gondozza, hanem gondját viseli 25 mil
lió külföldön élő németnek is, s igyekszik őket
fajukhoz való szeretetükben s faji erényeikben
megerősíteni. Stresemannak különösen egy
szava váltott ki általános tetszést: »A határo
kat meg lehet változtatni, de nem a sziveket.«
A miniszterek beszédei után üdvözlő táv
iratot menesztett az egyesület a németeknek ra
jongással szeretett ősz birodalmi elnökéhez,
Hindenburghoz.
D. Geissler főtitkár előterjesztette az egye
sület évi jelentését s örömmel konstatálta, hogy
az egyesület ez évben békebeli jövedelmének
90o/o-át elérte már.
Miután D. Dr. Witte missziói igazgató a
Kínában és Japánban élő németeknek egyházi
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életéről tartott még érdekfeszitö előadást, már
erősen megint éjfél felé járt az idő, amikor szét
oszlott az óriási embertömeg.
Másnap, szerdán 8 órakor megint együtt
volt a Gusztáv Adolf egyesület sok képviselője,
hogy meghallgassa mindenekelőtt a központi
pénztár jelentését. Az 1925. évi bevételek 570
ezer 382 birodalmi márka (a mi pénzünk szerint
9.696,494.000 papirkorona). A kiadások illetve
segélyek összege 536.494 márka, tehát nem
sokkal kevesebb mind a bevétel. Tőkéit a Gusz
táv Adolf egyesület is elveszítette s most újból
gyűjt ilyeneket. 1925. évi tőkéje 599.692 marka
Mély hatást keltett Dr. Emst stuttgarti, az
előtt strassburgi lelkésznek Elsass-Lotnaringiának régebbi és mostani egyházi életéről szóló
előadása. A Gusztáv Adolf egyesület 1842. óta
42 templomot ill. kápolnát és 25 paplakot épí
tett ebben a 87<>/o-nyira németnyelvű országrész
ben. A világháború előtt virágzó egyházi élet
a világháború s az elcsatolás következtében leg
alább is az 50 év előtti állapotra vettetett viszsza. A strassburgi egyetem theol. fakultására
ügynökök segélyével fogják a theol. hallgató
kat, akiknek száma egyik esztendőben csak 8-al
volt több mint a tanároknak a száma.
Hasonló szomorú adatokat közöltek más
elszakított országrészek lelkészei is.
Különösen lelkesen szólt a nóegyletek ki
küldött képviselője.
Az ünnepi ajándékok elsejét, legnagyobbi
kát, a rajnavidéki egyház szerctetadományát 71
ezer márkát Dr. Niemöller nyújtotta át lelkes
szavak kíséretében. Düsseldorf maga '20000
márkát gyűjtött e célra. Többen bibliát és szent
edényeket ajánlottak fel. A német evangélikus
ifjúság ünnepi ajándéka 35.000 márka volt. A
westfaliaiak 3.000 márkát gyűjtöttek.
A nagy szeretetadományt a felsószilé/iai
Beuthen nyerte el, a westfaliai Radbod és a
mai jugoszláviai Zimony kaptak még nagyobb
adományokat. Több adomány még csak ezután
nyer felosztást. így a magyarországi gyülekeze
teknek és intézményeknek szánt adományok
nagysága nincs még véglegesen meghatározva
s tekintettel arra, hogy úgy az egyesület elnöke,
mint főtitkára mindjárt a gyűlés után külföldi
útra indultak, alig lesz véglegesen megállapítva
gyámintézeti közgyűlésünk napjáig.
A Gusztáv Adolf egyesület jövő évi köz
gyűlését a németausztriai köztársaság evangé
likus egyházának, amely immár be lett kebe
lezve a nagy német evangélikus egyházba, egyik
virágzó gyülekezetében, Grácban fogja megtar
tani. Gyámintézetünk képviselői megkérdezték
az egyesület elnökségét, nem venne-e részt a
Gusztáv Adolf egyesület központi választmánya,
a főegyletek elnökeivel együtt esetleg egy köz
vetlen gráci főülés után Magyarország egyik ha
társzéli gyülekezetében, talán Sopronban tar
tandó gyámintézeti ülésen. A válasz kedvező
volt. Szerény véleményünk szerint gyámintéze
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tünk s egyetemes egyházunknak meg kellene ra
gadni az alkalmat s a német Gusztáv Adolf
egyesületet, a németországi egyháznak ezt a
hatalmas testületét meghívni hozzánk, hogy
egyszer szemtől szembe lássuk egymást s
szemtől szembe megmondjuk egymásnak azt,
ami szivünkön fekszik. Ezt követeli nemcsak
egyházunk, hanem hazánk érdeke is, amely ellen
a múltban sokan sokszor vétettek, s amely él
len pl. nemrég Grassí, a jugoszláviai német kulturbund elnöke heves támadást intézett a Neue
Leipziger Nachrichtenben, azt állitván, hogy mi
a német kisebbséget elnyomjuk s hogy kormá
nyunk sok rendelete nem egyéb mint szemfényvesztegetés. Hadd jöjjenek be német testvé
reink, hadd jöjjenek oe minél számosabban,
hadd gvózódjeneíc meg saját szemükkel, fülük
kel arról, hogy ezen emberek állítása hazugság,
hogy Nagy-Németországnak csak egy jó őszinte
barátja volt, van és marad, Magyarország s
hogy annak népe s annak evangélikus közön
sége érdemes az ö barátságára s szeretetére.
Z.

Emlékezés Győry Lórándra.
Az örök Szép, Jó és Igaz nyomán
Eszményed volt: Művészet s Tudomány.
A jog tanít s voltál politikus,
A Múzsa csókolt s lettél lírikus.
Lángszellemek vonzottak untalan,
A költők közt Petőfi és Arany.
Neked mindenben jó példákat ád
Az »Ország papja«: Székács, nagyapád,
Édesatyád, jó Győry Vilmos az,
E költő-pap, e mosolygó tavasz,
Napja delel, alkonya messze még,
S jaj, lángja hamvad, lángja már nem ég.
Műveiben lánglelke itt marad
S kedveseire hint fénysugarat.
Majd jön a hir: testvéred nagy beteg,
Villámként érte e hir szivedet,
Ilona, e nagy művész csakhamar
Londonban is az, és tisztelt magvar.
Sietsz, hogy mégy, de már a félúton
Megölt a szív, a láz, a fájdalom.
Még ünnepel az élet itt s amott,
És egyszerre mindkettő már halott!
Lássátok e nagyhitü ősz anyát,
Szivét kétélű tőr mint járja át!
Az égre néz és imádkozva hisz
És rózsává fesledez a tövis.
Ezer a szív, mely téged nem feled,
Ezer s z í v busul, sir, gyászol veled.
A Krisztus szól: Ég s föld közt áll a hid
Erőd a szép Múlt, Margit és a Hit!
— Ki engem itt csókoltál egykoron,
Azt az emlékben visszacsókolom,
Itt lenn csak perc volt, hogy taláíkozánk,
Ott fenn örök lesz a mi jobb hazánk!

Sántha Károly.
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A szekták ellen való védekezés.
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zett isteni kijelentések vértezetével felfegyver
kezve nyíltan harcba szállanunk azokkal, akik
másként hirdetik az evangéliomot, mint ahogy
III.
Jézus és az apostolok azt hirdették? Avagy nyu
Szükséglesnek tartanék továbbá ügyesen godtan és szó nélkül nézzük-e, hogy e sok
szerkesztett röpiratokat, melyeket olcsón, vagy szor még csak nem is téves meggyőződésből,
teljesen ingyen kellene a lelkészi hivataloknak, hanem a kegyesség köntösébe bujtatott ala
különösen exponált helyeken rendelkezésükre csony és nemtelen motívumokból támadó ha
bocsátani, hogy a sokszor váratlanul megin mis próféták zavartalanul aláássák egyházunk és
duló propagandával szemben azonnal megindít gyülekezeteink alapjait? Bízom én is Istennek az
hassák ezek segítségével az ellenpropagandát. Ö országa felett őrködő gondviselésében, de
Egy-egy ügyesen megszerkesztett, híveink ön csak úgy merek abban nyugodtan bízni, ha egy
tudatát felébresztő röpirat, alkalmas időben házunk is megteszi a z ,Isten országa tisztaságá
(pl. propaganda konferenciák és gyűlések al nak az érdekében mindazt, amit tenni tud.
kalmával, amikor ellepnek valósággal egy-egy
A védekezés szempontjából szükségesnek
gyülekezetét) szétosztva, sokszor igen kitűnő tartanám azt is, hogy gyűjtse össze egyházunk
szolgálatot tenne s a propaganda erejét le- hivatalosan mindazon sérelmeket, amelyeket lép
gyengitené. Sokszor, nem tudom, mekkora áldo te n-nyom on elkövetnek a különböző szekták
zatot hoztam volna azért, ha olyankor, amikor a törvényesen bevett vallásfelekezeteik ellen s
különösen a methodiistáik százszámra osztogat kérje a kormányhatalomtól azoknak orvoslását,
ták az istentiszteleteikre szóló meghívókat és illetőleg lehetetlenné tevését olyan intézkedé
propaganda-röpcédűákat, gyülekezetemben, leg sek életbeléptetése által, amelyek a helyesen)
alább csak 50—100 alkalmas röpiratot küldhet értelmezett lelkiismereti és vallásszabadság sé
tem volna ki gyülekezetembe.
relme nélkül megakadályozzák a szektáriusoMegjegyzem, hogy nem gondolok itt csu kat abban, hogy a történeti egyházaiénak a
pán defenzív, apologetikai természetű és jel nemzet megújhodása érdekében is kifejtendő
legű Írásművekre, hanem offenzív, polemikus, végtelenül fontos munkáját hamis tanok alap
harcias természetűek re is. Tudom tapasztalat ján azok ellen intézett támadásokkal meg ne
ból, hogy vannak sokan, akik e tekintetben akasszák s ezen egyházaknak, intézményeiknek
nem értenek egyet velem, mivel nemcsak hogy s vezéreiknek hitelét és tekintélyét büntetlenül
a polemikus, de még az apologetikus módszert ne rombolhassák.
is helytelenítik a szektákkal szemben s inkább
Eszközölje ki egyházunk az államhatalom
az agyonhallgatás politikáját ajánlják. Megen tól olyan törvényes intézkedések életbelépteté
gedem, hogy a szóbanforgó vonatkozásban ez sét, amelyek lehetetlenné teszik, hogy egyéni
a legkényelmesebb védekezési módszer. De na ízlés és önkény szerint elképzelt inspirációra
gyon tartok attól, hogy ha egyházunk ezt az és isteni elhivatottságra való hivatkozással, az
ama ügyetlen madárról elnevezett politikát kö írást, olvasást is gyakran igen gyengén biró fe
vetné, keserű lenne a felébredés a végén. — lelőtlen rajongók csaphassanak fel népünk s
Akik félnek az igazságért az igazság fegyverei gyermekeink valláserköled tanítói gyanánt, akik
vel való polémiától, azokat utalom Jézus Urunk sokszor idegen honosokból kerülnek ki s nem
és az apostolok példájára. Jézus nemcsak vé zeti s állami szempontból is káros befolyást
dekezik ellenségeivel szemben, hanem támadja gyakorolnak népünkre. Nemcsak egyházi, hanem
is őket, s erős szavakat használ velük szemben. állami és nemzeti érdek is, hogy népünk megNyíltan szembeszáll a hamis prófétákkal s kí óvassék a+tól, hogy tudatlan, elcsavart fe:ü, min
mélet nélkül rántja lei róluk a képmutató ál denféle felhata1mazás és felügyelet nélkül mű
arcot. Milyen határozottsággal száll sikra Pál ködő vándorapostotok valláserkölcsi befolyása
apostol majdnem minden levelében a hamis alá kerüljön. Ha az állam kimondta azt, hogy
prófétákkal, futkározó atyafiakkal és hamis ta asztalos, vagy »Schuster« csak az lehet, akinek
nok terjesztőivel szemben s miiven kemény ehhez szükséges ioarigazo’ványa van, ügy száz
szavakkal ostorozza őket! Mi azonban féljünk szor inkább ki kell mondania azt, hogy polgá
hadakozni s ha kell támadni a biblia igazsá rainak valláserkölcsi világnézetiét ki9lakitó taní
gait elferdítő s az igazságot hirdető egyhá tását és nevelését csakis olyanok végezhessék,
zunkat aláásó fu+kározó atyafiak ellen? Hall akik erre a törvényes rend által megkövetelt
gatásunkkal, kiméUtességünkkel azt a látszatot felhatalmazást nyertek s a törvényben előirt
keltsük-e híveink előd:, méntha ezeknek a nagy felelősséget Vállalták hivata’i esküjük letétele al
határozottsággal és támadó biztossággal fellépő kalmával. Mert tehetetlen állapot az, hogy mig
ui prófétáknak volna igazuk? Nem tennénk-e ez »Schuster«, vagy asztalos csak az lehet, aki meg
által bizonytalanná híveinket evangélikus hitük tanulta e mesterségeket s az előirt ipariga
igazságairól való meggyőződésükben? Ha Pál zolvánnyal rendelkezik addig vallásos összejöve
apostol anathemát mondott azokra, akik az teleket rendeznie, hivatásszerűen igét hirdetnie
evangéliomot másként hirdetik, mint ahogy ő s embereket vallíáserkölcsi tanításban és neve
hirdette, nem szabad-e nekünk is, sőt nem köte lésben részesítenie bárkinek szabad, aki a ra
lességünk-e az evangélium tiszta, hamisítatlan jongástól egy kicsit meigkótyagoisodVa uj apos
igazságainak pajzsával s a helyesen értelme tolnak képzeli magát. Úgy érzem, hogy ennek
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megakadályozása semmiképen sem ütköznék a
vallás és lelkiismereti szabadságba, hanem in
kább hozzátartozik a keresztyénség lényege és
eszméje által megkövetelt jórendhez, nem is
szólva arról, hogy a biblia szavaival is iga
zolható.
Ilyeneket és hasonlókat várnék én az egye
temes egyháztól, hogy a szekták ellenében a
dunáninneni kerület közgyűlése által szükséges
nek látott védekezés hathatósabb legy en. Itt az
ideje, hogy a közegyház is figyelemre mél
tassa ezt a kérdést, foglalkozzék vele s hogy
a maga részéről is támogassa s tervszerűen
irányítsa a védekezést. Hirdessük az evangé
lium tiszta igazságait s igyekezzünk azokat ér
vényre juttatni az evangélium szelleme által
megengedett mindenféle módon és mindenféle
eszközzel a szektákkal szemben is. Valljuk ve
lük szemben is a Krisztust úgy, hogy ne ves
sük ki szivünkből a Krisztusi szeretetet. de ne
tagadjuk meg a krisztusi Igazságokat sem.
Ez az én tapasztalaton alapuló szerény né
zetem. Ha valakié más. halljuk, lássuk azt is.
Schmidt J.

EGYESÜLETI ÉL ET .
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerületi lel
készegyesület f. évi közgyűlését október 6 án
tartotta Budapesten. A közgyűlést Kovács Andor
esperes, elnök nem sablonos beszéddel nyitotta
meg. Gondolatokat vetett föl, amelyekkel moz
gásba hozta a lelkeket s megindította a szive
ket. Kegveletes emlékezéssel áldozott az aradi
13' magyar vértanú emlékének, majd megható
szavakkal a Gályarabok emlékét elevenítette föl.
Felhívására az egyesület tagjai felállva dicsőítet
ték és áldották nemzeti és egyházi vértanuink
emlékét.
A gvülés lelki szemei elé állította Gyóry Ló
ránt feledhetetlen, kedves embert, akinek emlékét
egyházunk igaz, lángoló lelkű, meleg szivü ve
zérét, a szelíd, kedves embert akinek emlékét
jegyzókönyében megörökítette a közgyűlés.
A nagyrabecsülés és ragaszkodás szavaival
fordult a jelenlevő Dr. Raffay Sándor püspök
felé, akit születése 60-dik évfordulója alkalmá
ból emelkedett és szívből fakadó beszéddel üd
vözölt s a fáradhatatlan föpásztor további mű
ködésére Isten áldását kérte. — Szavait a meg
jelentek szeretetteljes megnyilatkozása kisérte,
mit az ünnepelt püspök meghatottan köszönt
meg.
Felhozza a szombathelyi róm. kath. püspök
ismert, krisztusiatlan, szeretetet és békességet
nem ismerő, magyart a magyartól elszakító, hír
hedt írását. A hazafiatlan eljárást elitélte és az
ilyen nemzetbontó törekvések ellen erélyes küz
désre hivta fel az egyesületet. A mi fegyverünk
az evangéliom örök világossága, ezzel üzzük el
a türelmetlenség, a Haza szomorú sorsát figye
lemre sem méltató, átkos sötétséget.
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Hazafias érzésekkel átfűtött lélekkel fogott
ezután a közgyűlés tárgysorozatának letárgyalásához.
Az első előadó Bartos Pál szarvasi lelkész
volt, aki egyházunk égető sebeiről értekezett.
Szólt a theológiai képzésről, tanító és tanitónőképzőkröl s egyházi közéletünkben az egyenlőt
len jogelosztasról. Tanítóképző felállítását sür
gette. Tárgyalta a szociális érzék hiányát, be
szélt a magunk okozta szegénységről. Pana
szolja az egyöntetűség hiányát, nemkülönben a
fegyelem-hiányát. Felnyitotta előttünk egyhá
zunk sok égető sebét s elénk tárta egyházunk
nak a reformátiótól kezdve fennálló sok gyen
geségét.
Az előadáshoz hozzászólott Szeberényi La
jos dr. esperes s azt hangoztatta, hogy nem
abban látja a bajt, hogy nincsen tanítóképző,
hanem abban, hogy nincs evangélikus szellem.
A theológai képzésnél ott látja az egyik hibát,
hogy a theológia olyan helyre tétetett át, a hol
tudomása szerint a gyülekezeti élet a leggyen
gébb.
Kovács Sándor egyetemi tanár a tankönyvkiadásnál azt a visszásságot teszi szóvá, hogy
a kultus/kormány az evangélikus tankönyviró
tankönyvét azért nem aprobálja, mert olyan tan
könyv írását kath. írónak engedélyezi.
Noszkó István theol. szeminárium létesítését
sürgeti. Dr. Raffay Sándor püspök a theol. sze
minárium felállítását elódázhatatlannak tartja.
Az előadó javaslatait közgyűlés a kerületi
és egyetemes közgyűlés figyelmébe ajánlja, fel
terjesztve azokat a Meléhez is. Különösen fon
tosnak jelezve a theológusok félingyenessé té
telét s részükre bel- és külföldi folyóiratok meg
rendelését; továbbá tanítóképző felállítását a ke
rületben s a tanitónóképzó egyetemessé téte
lét.
Megkeresi a lelkészi értekezlet az előadó
javaslata alapján a zsinatelőkészitó bizottságot,
hogy egyházalkotmányunknak az összes foko
tokon presbiteri szervezetet adjon s a felsőbb
testületeknek intézkedési és anyagi tekintetben
nagyobb hatáskör bi/tosittasséíc. Ugyancsak a
Zsinatelőkészitó bizottság elé viendő az előadó
előterjesztése alapján az egyházi személyi já
randóságnak a vagyontalan, szegénysorsu hí
vekre tekintettel szociális érzékkel történő maxi
málása, általában arányos adózás biztosítandó
az alkotmányban.
Hangsulyozza a közgyűlés, hogy tisztelet
dijak lehető mellőzésével mennél több munka
erő vonandó be az egyházi élet körébe.
Az egyetemes közgyűlés által kiküldendő
hat tagú bizottság delegálását javasolja a köz
gyűlés a visszás sokféleség megszüntetésére.
A sajtó és a Luthertársaság támogatása cél
jából minden gyülekezet és egyházi felső fokozat
költségvetésében biztosítson méltó segélyt.
Sürgetjük a zsinat-tartást.
Kálmán Rezső az »Evangélikusok Lappjá
nak a »Jöjjetek énhozzám< ellen intézett táma
dást teszi szóvá, mire a közgyűlés a szeretet és
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együttérzés ápolása szükségességének hangoz tandijpótló államsegély te jes egészében valorizáltassék.
tatásával felel.
Az e g y e t e m e s l e l k é s z i n y u g d i j i n
A lelkészegyesület a javaslatot elfogadta.
t é z e t ú j j á s z e r v e z é s é h e z Horémusz Pál
Kovács Andor elnök bejelentette, hogy a
távollétében az ő észrevételeit Csermák Elemér jövő évi közgyűlés elé javaslatot terjeszt az
terjesztette elő. Javaslata szerint a szabályren eddig használatban volt anyakönyvek helyett
delet ez időszerint nem léptethető életbe, mert »Családkönyvek« bevezetése iránt.
az illetékek lelkészre és egyházra nézve elvisel
Lelkészi értekezlet. A budapesti ág. hitv.
hetetlenül magasak.
evang. egyházmegye lelkészi kara f. é. okt.
Kívánja, hogy a nyugdij intézeti bizottság 14-én Broschko G. A. esperes elnöklete alatt
közölje:
*.i
értekezletet tartott. Ének és ima u!án az elnöklő
a) a meglevő állapot mérlegét,
esperes Esaiás 52, 7. v. és 118. zsoltár 26. b.
b) a vagyon mibenlétét,
versének idézésével szívélyes szavakkal üdvö
c) értékállóságát vagy fejlődhetését,
zölte J o h n N e l s o n C h r i s t a n a n d a indiai
d) a mathematikai mérleget,
evang. luth. lelkészt és misszionáriust, a ki inisze) a kiszámítási kulcsot.
sziói útjában hazai evangélikus egyházunkat is
Közölje, hogy az eddigi táblázatos kimutatás meglátogatta. Nevezett vendég Ef. 4, 4—6. ver
szerinti hozzájárulás az 50% csökkentés az séről elmélkedve tartalmas, építő és buzdító be
egész nyugdíjra értendő-e. Előkészítendő az szédet intézett a lelkésztestvérekhez. Broschko
ügy és alkotmányos tárgyalás végett leszálii- esperes köszönő szavai után az értekezlet imával
tandó az egyházmegyék és kerületek bizottságai és énekkel befejeződött.
hoz. Csak ezután alkotandó meg a szabályren
delet.
M a j b a V i l m o s a Paulik-féle javaslatok
elfogadását ajánlja. Külön, törvényhozásilag biz
tosítandó nyugdijintézeti államsegélyt kérjünk.
B ó d i esperes a régi nyugdíjintézet fenntar
— A német evangélikus lelkészegyletek
tását tartja célszerűnek. A nyugdij a működési
évek számával emelkedjék, de máskülönben egy szövetségének gyűlése. A németországi evan
gélikus lelkészegyletek elenyésző kivétellel eb
forma legyen.
S á r k á n y Bé l a az uj nyugdíjintézet mel ben a szövetségben tömörültek, amely 34 egyle
lett emelt szót már csak azért is, mert a régi tet foglal magában 15.500 taggal. Csatlakozott
hez Nagymagyarország összes lelkészei jog hozzá a danzigi lelkészegylet és az ausztriai
evangélikus lelkészegylet is. A szövetség Bo
igénnyel bírnak.
roszlóban
tartotta idei gyűléseit szeptember
Közgyűlés a jegyzőkönyvbe foglalt összes
14—16.
A
választmányi
üléseken kívül voltak
javaslatokat a kerületi gyűlés, a Mele s ez utón
egyéb gyűlések is. így nevezetesen a porosz
az egyetemes közgyűlés elé viszi.
lelkészegyletek képviselőinek gyűlése. Ezen az
B l a t n i c z k y P á l esperes az egyházi ter utóbbin az elnöki jelentés megemlékezett arról,
heken való könnyítésről terjeszt be javaslatot. hogy a fizetéskérdés, bár végérvényesen elin
A bányai ág. hitv. ev. lelkészegyesületi köz tézve nincs, aggodalomra nem ad okot. A lelkén
gyűlés felterjesztést intéz a kér. közgyűléshez, székét a törvény köztisztviselőknek minősíti. El
keresné meg az egyet, közgyűlést az iránt, hogy fogadott a gyűlés egy javaslatot, amely kívánja,
az 1848. XX. t.-c. részleges végrehajtása címén hogy a lelkészek fizetése a tisztviselők fizetési
nyert államsegély jövőben a vall. és közokt. m. osztályainak megfelelően törvényes utón renkir. minisztériumnak 1906. junius hó 9 én 43848. rjeztessék, szolgálati idő alapján. A lelkészi állá
szám alatt kelt és az egyetemes közgyűléshez sok betöltésénél kívánatos, hogy az egyházi ha
intézett bizalmas rendelete értelmében első sor tóság nagyobb szabadságot nyerjen. A szociális
ban az egyházi adózás rendezésére, illetőleg a segély (betegpénztár, temetkezési pénztár stb.)
hívők fej és vagyoni adózásában mutatkozó túl szépen kifejlődött. Megbeszélték az uj Agenda
terheltségnek megszüntetésére azután »az egy előkészitését is. Tárgyalták a lelkészeknek az
házi közigazgatási költségeire« és végül »a lel egyházi ingatlanhoz való jogviszonyát és a lel
készi nyugdíjintézet« segélyezésére oly arányban készképzés kérdését. Az utóbbival kapcsolatban
fordittassék, amint azt az 1909. évben megtartott a nő-theológusok képzését is, akikről úgy hatá
egyet, közgyűlés állapította meg.
roztak, hogy a szószéki működésre és a szentsé
Az adóalapi segélyben mindazon gyülekeze gek kiszolgáltatására ne legyen jogosultságuk.
tek részesüljenek, melyek egyház-iskolái adóval A Szövetség első ülésén General-Superintendent
túl vannak terhelve. E célból a kiutalt segély D. Schian tartott gondolatokban gazdag előadást
vagy az 1918-ban érvényben volt kulcs szerint »A protestantizmus a nemzethez, a néphez és az
osztassák föl vagy az egyet, közgyűlés uj ösz- emberiséghez való viszonyában« címen. L sze
szeirást rendeljen el.
rint az összprotestantizmus egysége kívánatos.
Forduljon az egyet, közgyűlés a vall. és A második ülésen Dr. Koch, berlini Oberkonsisközokt. m. kir. minisztériumhoz feliratilag az torialrat tartott előadást »Az evangélikus lelkész
iránt, hogy az 1908. évi 46. t.-c. alapján kiutalt jogi hefyzete az uj egyházi alkotmányok alap-
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áiv címen. A lelkészek függetlenségét, személyi
nztonságát, anyagi megélhetését biztosítani kell,
thogy
kizárólag vallásos feladatának élhessen. A
lelkészt hivatal az egyetemes papság mellett is
szükséges. A lelkészi hivatal isteni jogon alapul,
az egyházi alkotmány emberi jog. A lelkészi hi
vatal vezetése egyedül a lelkészek feladata. A
lelkész az egyetemes egyháznak szolgál, bár az
egyes gyülekezet körében. Szóba került úgy az
előadásban, mint a megbeszélés során a lelkész
tevékenysége saját parochiá án valamint mások
helyettesítése; a lelkészek kényszei áthelyezése,
nyugdíjazása, az elaggottaknak és a hátramara
dottaknak ellátása, a fizetési osztályokba soro
lás, a falusi lelkészek nehéz helyzete (nevelte
tési segélyek, ösztöndíjak), a lelkészeknek egy
máshoz való viszonya olyan gyülekezetekben,
ahol több lelkész van, a lelkészkényszer és a
parochiális jog. Az előadó végül hangsúlyozta,
hogy az egyházi alkotmányok nem inspiráció ut
ján jöttek létre, ennélfogva azoknak fogyatékos
ságait meg kell beszélni és a lelkészek közremű
ködése ebben a tekintetben különösen szüksé
gesnek mutatkozik.
A cseh-morva-sziléziai német evang.
egyház gyűlése. Szeptember 26—30. tartotta a
CMS. evang. egyház gyűlését Gablonzban. D.
Wehrenfennig elnök az evangélikus gyülekezet
nek, mint a népegyház alapjának magasztos fel
adatairól beszelt r Pét. 2,5. alapján. Az utolsó 6
évről beszámoló jelentésében rendkívül lebilin
cselő képet rajzolt az egyház külső és belső
megszilárdulásáról, élniakarásáról és a vezetők
örvendező bizakodásáról. Rámutatott az egyház
helyzetére az állam többi egyházai mellett és
a világprotestantizmus egységesítő törekvései
vel kapcsolatban. A közgyűlés tárgya a nyug
díjintézetet,
a fegyelmi szabályzatot, amely
utóbbi különbséget tesz egyházi tisztviselők és
egyházi tiszteletbeli állások között. Elfogadták
az uj iskolaszervezetet. Behatóan tárgyalták a
belmisszió körébe vágó kérdéseket, valamint a
különböző egyesületeknek az egyházhoz való
viszonyát. Nagypénteknek és október 31-nek
mint ünnepnapoknak állami elismeréséért tel
terjesztéssel él a közgyűlés. Szabályozták az át
térőknek az egyházba való felvételét. Elhatároz
ták, hogy a nóegyleteket egy szövetségbe tö
mörítik és hogy a nöegyletek képviselőinek he
lyet biztosítanak az egyházi testületekben. A
Sudetenland diasporája meglepő gyorsasággal
önálló egyházzá izmosodott.

HÍREK.
Zsédenyi-emléktábla leleplezése. Lélek
ben bensőséges és felemelő, de külsejében is
nagy méretű, impozáns keretek közt áldozott az
alsódörgicsei gyülekezet és az egész zalai egy
házmegye Zsédenyi István szellemének október
hó 10-én Alsódörgicsén. A nagy ünnepség fé
nyét még inkább emelte, hogy a dunántúli egy-
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házkerület apostoli buzgóságu és aranvszáju
püspöke, aki sem távolságot, sem fáradságot
nem ismer, személyesen jelent meg, hogy örökké
emlékezetessé tegye e napot azok számára, akik
az egész egyházkerületből összesereglettek,
nogy lelkűk háía áldozatát mutassák be Istennek,
meri Zsédenyi Istvánt nekünk adta. Az ujjonnan renovált templomba harangzúgás között vo
nult be a fópásztor Nagy Lajos a zalai egyház
megye esperese, Mesterház)- Sándor a somogyi
egyházmegye esperese, László Miklós püspöki
titkár, Czipott Géza szentgotthárdi lelkész, He
ring János veszprémi lelkész és az egyházmegye
teljes számban jelenlevő lelkészeinek kíséreté
ben. A templomot zsúfolásig megtöltő közön
ség soraiban ott voltak a veszprémi református
egyházmegye lelkész kiküldöttjei élükön Szűcs
József esperessel, Dr. Berzsenyi Jenő egyház
megyei felügyelő, Dr. Demeter György főszol
gabíró, Dr. néjj Imre nemzetgyűlési képviselő
és az egyházmegye minden egyes gyülekezeté
nek kiküldöttjei. Közének után Fenyves Ede
tb. esperes imádkozott, majd egy ének vers után
Novák Elek kővágóőrsi lelkész olvasott fel o|tári szent igéket. Az ifjúsági karének hangjai
mellett Kapi Béla püspök Tépett az oltár ele
Nagy Lajos és Mesterházv Sándor esperesektől
körülvéve, hogy a s/iveket és lelkeket megrázó
beszéd kíséretében avassa fel az ujonan renovált
templomot és adja át szent hivatásának, kérve
az Istent, hogy ennek a második háznak a di
csősége nagyobb legyen az elsőnél. Majd Máté
5. 10. alapján megtartotta hatalmas leleplezési
beszédét, amelynek elhangzása közben lehul
lott a fehér lepel a szószék felett elhelyezett
emléktábláról, mely Zsédenyi István hűségét
hirdeti. Ugv érezte mindenki, hogy a püspök
szavai nyomán maga Zsédenyi István jelent
meg a sok szenvedéstől sápadt arcával, fehér
szakájával és mélyen fekvő tüzes szemeivel a
szószéken és a püspök lelkén és s'áján keresz
tül ö szólott a gyülekezethez___ Újabb kar
ének elhangzása után Nagy Lajos esperes lépett
a szószékre és Luk. 10. 3S—40. alapján hirdette
élő erővel az Isten igéjét. Az istentisztelet Zsiray Lajos nagyvázsonyi lelkész oltári imájával,
a püspök áldásával és közénekkel ért véget. —
Közvetlen utána diszközgyiilés volt, amelyet
Nagy Lajos esperes nyitott meg üdvözölve a
megjelenteket, majd Fenyves Ede tb. esperes
a Zsédenyi emlék-bizottság elnöke ismertette az
emléktábla történetét, mely után elhatározták
jegyzőkönyvbe vételét az egész nagy ünnepség
nek. Ezután a különböző küldöttségek tiszteleg
tek a püspök előtt. A zalai egyházmegye lelké
szi kara nevében Nagy Lajos esperes, a szom
széd veszprémi egyházmegye nevében Hering
János veszprémi lelkér, a somogyi egyházme
gye nevében Mesterházy Sándor esperes, a
veszprémi ref. egyházmegye nevében Szűcs Jó
zsef esperes, Zala vármegye törvényhatósága
nevében Dr. Demeter György főszolgabíró, az
egyházmegye tanítói kara nevében Kovács Sán
dor igazgató tanitó üdvözölték a püspököt, me-
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lyekre külön-külön válaszolt. A délelőtti ünnep
ség a Himnusz hangjai mellett ért véget. —
Délután i/22 órakor 100 teritékes közebéd volt,
melyen az első felköszöntőt Kapi Béla püspök
Magyarország kormányzójára mondotta. Azután
Nagy Lajos esperes, Szűcs József rét. esperes,
Góczán Zoltán csicsói róm. kath. adminisztrátor,
Dr. Demeter György főszolgabíró és még sok
mások a püspököt köszöntötték fel. Menyhár
István keszthelyi lelkész, Nagy Lajost a ‘zalai
egyházmegye esperesét köszöntötte, majd szá
mos felköszöntő hangzott m^g el a jelenlevőkre.
Délután i/24 órakor vette kezdetét a vallásos
ünnepség, mely alkalommal a templomot ismét
zsúfolásig megtöltötte a hívek serege. Karének
elhangzása után Mesterházy Sándor esperes
imádkozott, majd Magyary Miklós tb. esperes
mondott megnyitó beszédet. Ezután Kapi Béla
püspök lépett az előadó asztalhoz és megtartotta
a szivek és lelkek mélyére ható ünnepi élőadá
sát, mely csodálatos gazdag érzésekkel és'érté
kekkel töltötte el a jelenlevőket. Majd felcsen
dült a gályarab lelkész éneke, melyet Nagy La
jos esperes szerzett és Ziermann Lajos kővágó
őrsi tanító zenésitett meg és adott elő. Ezután
Csabi József egyetemi hallgató szavalta el, Nagy
Lajos esperestől, Zsédenyi István hitvallását.
Menyhár István keszthelyi" lelkész oltári imája
és áldása után a Himnusz eléneklésévei ért vé
get az ünnepi nap. — Zsédenyi István táblája a
templom falába helyezve, drága emléke pedig
az ember szivekbe vésve hirdesse örök időkre
azt, amire legnagyobb szüksége van minden
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időben evangéliumi egyházunknak, a törhetet
len hithűséget. Legyen áldott emlékezete. M. 1.
Egyház-felügyelői beiktatás. A tállyai
egyház okt. 10-én hatalmas ünnepi istentisztelet
keretében iktatta be a nagy ősök unokáját szirmabessenyői Szirmay László kormánytőtanácsos
szőlőbirtokost felügyelői méltóságába. A beik
tatási szertartást Kossuth Lajos keresztelési
templomában Nemess Károly főesperes, Tóth
József esperes és Zemann Zoltán lelkész segéd
letével végezte. Az újonnan megválasztott fel
ügyelő édesapja örökébe lépett, kinek nevéhez
fűződik az egyház felvirágzása és élete. A be
iktató ünnepen egész Felső-Magyarország egy
házi vezetői, Lichtenstein László egyházmegyei
felügyelő, Plachy Mihály kormányfőtanácsos,
Ottlyk Árpád és dr. Erőss János egyháztelügyelők élén vettek részt.
Sántha Károly, akinek egy költeményét e
számunkban találja az olvasó, október 22-én töl
tötte be nyolcvanhatodik életévét.
A zalaegerszegi gyülekezet építendő pap
lakja céljaira az eddig kieszközölt 400 négyszög
öles, templom mellett fekvő telek után most a
várostól 100.000 drb. téglát, ennek forgalmi árát
kapta adománykép, amelyet (40 millió K-t) a
város a gyülekezetnek két részletben fog meg
fizetni. így a gyülekezet a pap-lak építését a
jövő évben meg is kezdheti, hogy maga már 130
millió K-t hozott össze majdnem teljesen önere
jéből.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

19-ik k i a d á s a , h ó f e h é r p a p i r o s o n , e l s ő r a n g ú
nyomdai és k l n y v k i t é s z e t i k i v i t e l b e n megjelent.
Korona.

Fekete fél vászonkötésben,arany kehely vagy kereszt díszítéssel 56.250
Fekete egész vászonkötésben, arany kehely vagy kereszt dí
70 000
szítéssel, to k b a n .................................................
Párnázott egész vászonkötésben, arany metszéssel, tokban . 162.500
Csontutánzati kötés, fehér vagy fekete, arany metszéssel,
tokban . . .
............................ ...... 225.000
Legfinomabb párnázott, díszes bőrkötésben, arany metszés
sel, tokban ..................................... •
275.000
Mindegyik fajta köt snél valódi arany-nyomást és metszést adunk.
1» ...... . ............... *1 ...in» ..» M i ■'»'in11 iiii»i

Nyomatott • Győri Hírlap uyomdai
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NÉ ME T H KÁROLY esperes.

Az igazság.
„Megismeritek az igazságot és az
igazság szabadokká tesz titeket“
Ján. 8. 32.

»Az igazság iránti szeretetbó! s annak nap
fényre hozatala érdekében.« Ezekkel a szavak
kal kezdődik az a 95 tétel, amellyel Luther
Márton 1517. október 31-én a keresztyén hitjavitás szent munkáját, mint Istennek kiválasz
tott eszköze, megindította. Isten lelkének segít
ségével a reformáció eredményei drága örök
ségként szállottak reánk, s négy évszázad táv
latában látjuk azt a csodálatos hatást, amelyet
a német szerzetes az igazság szerétetétől és a
hazugság gyűlöletétől vezettetve a keresztvénség és a művelődés történetében kiváltott.
A keresztyénségnek reformáció előtti rom
lott állapotát, Krisztus tiszta evangéliomának
meghamisítását, a Krisztusban kijelentett üdvö
zítő igazságnak álnok meghamisítását mi sem
bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy a
római katholicizmusban a pogány mágia és a
papnak az egyház és Isten fölé emelkedő gőgje
valóságos orgiákat ült. A pogány római biro
dalomban elburjánzott különböző misztériumvallások megfertőzték a keresztyén tant és éle
tet, mig végül a papnak mágikus hatású ceremoniális ténykedése lett minden, a Krisztus ke
resztfájának, a Krisztus evangéliomának, a Krisz
tus példájának dicsősége és ereje pedig telje
sen háttérbe szorult. Európa vallásossága de
generálódott, a keresztyén hit a római püspö
kök (többnyire olaszok) kezében a világi hata
lom és gazdagság megszerzésében eszközzé lett,
amelyet a legvakmerőbben, az evangéliomi igaz
ság páratlan meghamisitásávál használtak tél.
A reformáció az egyetemes papságnak, va
gyis minden hivő keresztyén papi tisztének ta
nításával megszüntette azt a tévhitét, mintha
a papnak különleges természetfeletti hatalmat
adna a papszentelés ceremóniája.

Megjelenik hetenként eívszer. vasárnap.
Előfizetési á r: Egész évre 80, félévre 40
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer R.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

Összedőlt egy egész tévrendszer, amelyet
azért tákoltak össze, hogy a papuralmat bizto
sítsák az egyházban és a római püspök ural
mát a politikában.
Az (gazság iránti szeretet hangsúlyozása je
lenti azt is, hogy a reformáció amig egyfelől le
döntötte a bálványokat, s az igazság fényével
elűzte a babonát, másfelől épített és alkotott.
Visszaadta az embernek szabadságát. Isten és
az emberi lélek közé nem furakodhatik légbőlkapott pretenziókkal, túlfűtött önérzettel, fari
zeusi gőggel, hipnotizáló csclekvénvekkel sem
miféle kaszt, testület, vagy szervezet. A Jisztaszivüek meglátják az Istent. Istenhez bizalom
mal közeledhetik az ember, mintahogyan a szerető gyermek közeledik szerető atyjához. 'Egyetlen szószóló és közbenjáró, az esedező főpap
az Istennek jobbján ülő Krisztus, aki jelen van
ott, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az
ó nevében, s aki esedezik érettünk. Semmi szük
ség arra, hogy misepénzekkel váltsuk meg ma
gunknak Jézus érdemét. Aki hisz, üdvözül. A
hit által való megigazulás tanában foglalt alap
igazság napfényrebozása és a hittan és hitélet
középpontjába állítása átalakította a keresztyén
vallást, kiszabadította a vallást is, meg a lelke
ket is abból a babiloni fogságból, amelyben a
római pápa és annak papsága tartotta. A ke
resztyén embert a megismert igazság szabaddá
tette. Felszabadította a zsarnokságnak abból az
igájából, amelyet az emberi hatalomvágy újból
és újból iparkodik az emberek nyakába tenni.
A reformáció jelenti a Szentiráshoz varó
visszatérést. A Szentirás tekintélyének elisme
rését. De jelenti nem csupán ezt. Nincsen ki
merítve a reformáció jelentősége azzal, ha azt
mondjuk, hogy a pápa tekintélye, hogy emberi
tekintély helyébe a Biblia tekintélyét helyezte.
Nem. A reformáció az embernek Istenhez való
viszonyát helyezte krisztusi alapokra és ezzel
az egész vallásos életet átalakította, megtisz
tította s az egyház egész konstrukcióját, ősz-
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szetételét, berendezkedését megváltoztatta. A
reformációban a negativum, a tiltakozás^ a pro
testáns eltörpül amellett, ami benne pozitívum,
ami benne őseredeti, Istentől származó élet és
erő. Mert a reformáció a Bibliában megtalálta
és megragadta Krisztust, Istennek tökéletes ki
jelentését. A reformáció egyházainak közös jel
lemvonása és közös fundámentoma a Krisztus.
Krisztus az egyháznak feje és ura. Mint
ilyen mindig nagyobb marad, mint az egyház.
Az egyháznak tökéletessége az, ha egészen be
teljesedik Krisztussal, de a Krisztus még ak
kor is több, mint amennyit az egyház magába
tud fogadni. Éppen ezért a Krisztus az ő egy
házát folyton uj meg uj feladatok, célok, lehe
tőségek elé állítja, szükségessé teszi az örök
reformációt. Az igazság szabadokká teszi a ke
resztyéneket, szabadokká a múlt hagyományai
val szemben is. A hazugságot nem teszi igaz
sággá az a körülmény, hogy ezer évig, vagy
ötezer évig uralkodott az emberek életén és
gondolatain.
Amikor a reformáció a maga munkáját a
szabaddá tevő igazság nevében és érdekében
kezdte meg}, s a szabadságot és igazságot Krisz
tusban találta meg, akkor biztosította a maga
számára a diadalt. Mert az emberiség kiolthatatlan vággyal sóvárog az igazság és szabad
ság után s az emberiség haladásának útja az
igazság és szabadság felé vivő ut. Ez az ut
pedig Krisztus útja, s ezt az utat Krisztus tisz
títja meg a babonával és tudatlansággal felfe'gyverkezett utonállóktől.

Hit- és erkölcstani órák.
Irta: Stoll Ernő nyíregyházi tanító.
Mint valami mennyei árjegyzék, úgy tűnik
föl az uj- és régi népiskolai tanterv általános
óraterveiben a hit- és erkölcstan változó óra
számai. Kevesebb idő alatt jut az osztatlan (ta
nyai, falusi) iskola tanulója oda, ahová a rész
ben és egészen osztotté ((városi). Más ugyanis
az osztatlan- és más a többféleképen parcel
lázott, osztott iskoláknál a hit- és erkölcstan,
mint vezető tantárgy tanítására kötött marschruteként adott heti óraszám. A városi iskolák,
hol a kultúra iránt nagyobb fogékonysággal
biró zsidóság foglal helyet, leginkább egészen
osztottak s igy e tekintetben is kiválasztottak,
mert itt minden osztály heti 2 órát kap, mig
az osztatlanban az I—II.-ik és a III—VI. öszszevontan 1—1-et, vagyis a 6 osztály annyit,
mint az osztott iskola 1—1 osztálya. Szabad
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legyen itt rámutatnom arra a szomorú tényre,
hogy az osztatlan iskolák számát részint az ál
dozatkészség hiánya okozta; mert túlzsúfoltság
esetén inkább az állam kezébe mentek az isko
lák, mintsem a tanerők szaporítva lettek volna.
De másrészt a felekezeti féltékenység is okozta,
mely gátolta még a testvérfelekezetek iskolái
nak egyesülését is, holott ezzel lehetetlenné tette
volna az elnéptelenedett iskolák miniszteri ren
delettel történt megszüntetését. (Ennek eklatáns
példáját keresni és találni közel és távolban egy
aránt könnyű.) Már pedig, ha az iskolafenntartó
kér. egyházak a krisztusi szeretet jegyében
összefogtak volna, megismétlődött volna a kul
túra terén a reformációkorabeli ugrás. A bethlehemi jászoltól a golgothai keresztig ívelő sze
retet zenithjét a gyermekekben találta (enged
jétek hozzám jönni a kisgyermekeket...), ta
lálkozzanak tehát a Krisztus követői is a gyer
mekszeretetben! Ezt a tanyán és a falvakban
elhelyezkedő földmives nép és gyermekének mű
velése, a kulturfölény biztosítása kívánja, melylyel sorsunk dől jobbra vagy balra. De a múl
tak mulasztásait igyekszik bepótolni, illetve az
ellentéteket kiegyenlíteni a tanterv, amennyiben
a különféle iskoláktól minden poklokon keresz
tül is csak egy és ezt a célt elérni kívánja,
hogy: »a hazának vallásos, erkölcsös, értelmes
és öntudatos hazafias polgárokat« neveljen. De
hogyan, mikor az osztatlan iskola tanulója szü
letésénél, környezeténél, hiányos ismereténél és
nevelésénél fogva több oktató-nevelői ráhatásra
szorul, mint a városi, osztott iskoláé? Sherlock
Holmes-i tüneményes munkát végezni nem min
denkinek adatott, legkevésbé a nemzet napszá
mosának, kinek munkáját az idő érleli. Csodá
latos, hogy régente több idő volt szánva a vallástanitásra és kevesebb volt a kivánalom; mert
csak tanítani kellett, mig most kevesebb oktató
nevelői ráhatás mellett nevelni is. Ha felütjük
ugyanis az 1905. évi tantervet, úgy azt látjuk
óratervében, hogy az egytanitós iskolákban heti
3 óra van engedélyezve. Ekkor még a vallás
rovására nem kívánkozott be egyéb, de már
ezt a megjegyzést olvassuk: »a tananyag csök
kentéséről az egyes hatóságok saját belátásuk
szerint intézkednek«. (L. Tanterv és Utasítás
322. 1.) Az 1877-ben és 1879-ben kiadott magyar,
illetve nem magyarajku iskolák részére kiadott
tantervben a fősuly a nyelvoktatásra van he
lyezve, de a felekezeteknél, kik ezt csekély mó
dosítással elfogadták, a vallás körül koncentrá
lódott a tanítás. (L. Verédy: Paedagogiai En
cyclopaedia.) Autonómiánkra való hivatkozással,
a protestáns öntudatot és önérzetet ébresztendő
és ápolandó, a vallás képezte jellegzetes isko
lánkban a tanítás tengelyét, mig most a nyelv
és többtermelés. Rezignáltan mondhatjuk: fui
mus Troes! Mert vezettünk! De csak addig,
mig a hit, remény és szeretet ölelte át tanítá
sunk! Pedig ha valaha, úgy most figyelmeztet
nek az idők és a tanterv célja megadja a jo
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got arra, hogy a vallásos iskolák, mint ilyenek,
kiemelkedjenek az égi piedesztálra fektetett ta
nításukkal, mint a mumiaporos Egyiptomban
a gúlák, hogy mementóként figyelmeztessék a
buddhizmus baeillusátó! megfertőzött, Nirvá
nába siető élőket, életrekeltvén az optimista ösz
tönt, megadják a hazának Berzsenyi kívánta tá
maszát és talpkövét. (A magyarokhoz...) Két
ut van előttünk! Vagy szorosan ragaszkodunk,
mint eddig az óratervhez s akkor csődöt mond
a vallásos nevelés-tanítás, vagy a régi utakon
járva, tanításunk a vallásos-erkölcsös szellem
lengi át s ez lesz a tengely. Hibáztatva volt
vallásos-nevelői eljárásunk eddig is, gyengének,
fogyatékosnak lett bélyegezve a hitoktatás, mely
sem anyagánál, sem módszerénél fogva nem
ragadja meg a lelket, a lélcképitést nem segíti
elő. (L. Paulik: A hitoktatás reformja.) Komo
lyabban kell tehát vennünk a vallást, a keresztyénséget, ünnepeit, vallásos gyakorlatait s meg
nyitni a szivet s befogadni krisztust tanításai
val, mint ahogy ezt Paulik: »Egy szebb jövő
utjai« cim alatt egybegyüjtött egyházi remekbeszédeiben oly megkapó erővel Írja, Jeremiás
tól vett alapige alapján. És valóban, ha a jövő
utjain nemesen akarunk haladni, úgy Jeremiás
prófétával álljunk az utakon és szétnézvén, kér
dezősködjünk a régi ösvények felöl. Ilyen régi
ösvény, melyen a régi, igazi cv. iskolák mes
terei (mert valóban mesterek voltak, a tanítás
nak, a nevelésnek a szó legszorosabb értelmé
ben vett mesterei) haladtak* volt: az egykönyvnek, az énekcskönyv, vagy az ujtestamentum
megbecsülése, a vallásos beszéd- és értelem
gyakorlat kultiválása, a szentirási mondások em
lítése, a házi-istentiszteletekben résztvevés. A
mi népünk »egykönyvü« volt, de ez az egykönyv, — nevezték légyen Tranosciusnak, vagy
bibliának stb. —, mint avult lapjai és a mes
tergerenda bizonyította: megbecsülésben része
sült. Nekünk is a mai sok könyvről az egykönyvre kell vezetnünk az ifjúságot, ha a jövő,
a szebb jövendő utaira akarjuk terelni s a lel
ket fölemelni, a szivet megnyitni. És ha az meg
lesz, akkor, Niemayer berlini orvos-pedagógus
szavaival élve, nem csinálunk könyvekkel ter
helt szamarakat, kik a legelső alkalommal ott
hagyják az iskolával együtt, hanem oly »egykönyv«-szeretöket, milyen volt Vörösmarty
anyja, mely szeretetnek valóságos apotheozisét
vesszük »A szegény asszony könyvé«-ben. Mu
tassunk mi is lelkirózsákat a mi , Rózsáskert«iinkben, melyet, ha meg is felez tulajdonosa, mi
ként a nagyasszony a jó Sárával, — mégsem fél,
de egész szívvel fog imádkozni. Ilyen egész
szivüekre van szüksége egyházunknak, milye
nek veteményes kertjében nevekedtek, hol nem
meghatározott órákban ébresztették, fejlesztet
ték a vallásos ösztönt, hanem szüntelenül ébrentartották, ápolták, hogy a családi szentélyben
ily ápolókat adhassanak, kik egyik kezükkel fog
ták az Ur kezét, másikkal dolgoztak: munkából
és hitből éltek. Igaz ember hitből él. (Luther.)
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EGYESÜLETI ÉLET.
Lelkészegyesület. (MELE) Meghívó. A
Magyar Honi Evangélikus Lelkész-egyesület
1926 november 10-én d. e. 9 órai kezdettel
Budapesten a pesti ev. egyház Deák-téri dísz
termében é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s t tart, a
következő sorrenddel: 1. Közének. 2. Isten igéje
a mi vigasztalásunk. Irásmagyarázat, tekintettel
a mohácsi vész 400-ik évfordulójának ünnepére.
Tartja: Vértessy Zoltán magyarbólyi lelkész,
mint a mohácsi ev. fiókegyháznak is lelkésze.
3. Elnöki megnyitó és jelentések. 4. A nyugdíj
intézet reformja. Előadó: dr. Mikler Károly és
Schöll Lajos. 5. Evang. ifjúság, evang. jövendő.
Előadó: dr. Varsányi Mátyás. 6. A lelkész és a
szocializmus. Előadó: Szűcs Sándor. 7. Orsz.
Evang. Gazdasági Központ. Előadja a titkár.
8. Tavaszi konferenciánk helye. Elnök. 9. Pénz
tári jelentés. Blatniczky Pál. 10. Esetleges in
dítványok. Erre a közgyűlésünkre testvéri sze
retettel és nagyrabecsüléssel meghívom egyhá
zunknak összes lelkészeit, theol. tanárait, val
lástanárait, valamint egyházunknak mindenrendű felügyelőit, azzal a tiszteletteljes kére
lemmel, hogy bölcs tanácsaikkal jöjjenek segítsé
günkre egyházunk megbeszélésre kerülő kér
déseinek a tisztázásában. A kedvezményes vas
úti jegyek beszerzéséről az egyetemes titkári
hivatal kíván gondoskodni, azért ebbeli igényeik
kel méltóztassanak oda fordulni. A közgyűlés
pont 9 órakor veszi kezdetét, nagyon kérném
azért a kedves testvérek pontos megjelenését.
Boldogító érzésekkel nézek az újból való ked
ves viszontlátás elé s ahban a reményben, hogy
mindenki ott lesz, akit valamely fontos ok a
megjelenésben nem fog akadályozni, testvéries
együttérzéssel vagyok, Nyíregyházán, 1926. ok
tóber hó 18-án, készséges szolgatársuk P a u l i k
János elnök.
Meghívó a magyar evangélikus papnék első
k o n f e r e n c i á j á r a . November 10-én este 7
órakor: V a l l á s o s e s t a budapesti ág. hitv.
ev. főgimnáziumban. (Vilma-királynó ut 21—23.)
A műsort lapunk következő számában közöljük.
A vallásos est bevégeztével szeretetvendégség
ugyanott. — November 11-én reggel fél 9 óra
kor i s t e n t i s z t e l e t a Deák-téri templomban.
10 órakor az Üllői-uti imateremben (24. szám)
p a p n é k z á r t - k o n f e r e n c i á j a (csak evan
gélikus papnék számára). Közének: Erős vár
a mi Istenünk... Imádkozik: Blázy Lajosné.
Megnyitó beszédet mond: Raffay Sándomé. —
Felszólalások: Blatniczky Pálné: A papné a
családban. Marcsek Jánosné: A papné a temp
lomban. Kapi: Fáradt fejem lehajtom... énekli:
Mágóts Károlyné. Irányi Kamillné: A papné a
hívek között. Varsányi Mátyásné: A papné és
a társadalom. — Indítványok. Záró beszédet
mond: Kapi Béláné. Közének: Maradj meg ke
gyelmeddel .. . — 2 órakor közebéd a protes
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táns diákmenzán. Délután 4 órakor az Üllői-uti
imateremben n y i l v á n o s é r t e k e z l e t (min
den protestáns érdeklődő bevonásával). Vasár
napi iskolát mutat be Szilvay Margit. Ifjúsági
egyesületet mutat be dr. Kirchknopf Gusztáv.
Bibiiamagyarázatot tart Thuróczy Zoltán. Be
szédet mond br. Kaas Albert. Imádkozik Novák
Rezsőné. Közének. — T u d n i v a l ó k : Kedvez
ményes vasúti jegyek utalványozása és elszál
lásolás érdekében megtörténtek a szükséges lé
pések. Azért szeretettel kérjük Testvéreinket,
hogy nevüket, a kiinduló állomás és érkezésük
idejét október 30-ig bejelenteni szíveskedjenek
(lelkészi hivatal Cinkota), annál is inkább, mert
az Erzsébet-szállóban mérsékelt szobaárak és
Budapest úri családjainál díjtalan elhelyezésről
gondoskodtunk. Az ebéd és vasúti jegy kiállí
tási dija fejében 20.000 K-t kérünk ugyanoda be
küldeni. — Amikor első konferenciánk meghívó
ját útnak bocsátjuk, csonka, drága hazánk min
den irányába, gondolatban vele megyünk mi is,
hogy bekopogtassunk hozzátok Testvéreink s
kezeteket megfogva, úgy kérdjük Tőletek: ugye
meghalljátok, ugye megértitek, hogy a sorok
ból felétek kiált ezer sebtől vérző magyar ev.
egyházunk: jöjjetek mindnyájan, akikben ma
gyar vér buzog, meleg vallásos szív dobog,
jöjjetek és tegyetek tanúságot mellettem. Jöjje
tek és ismerjétek meg egymást, hallgassátok
meg szeretettel a gyöngék és erőtlenek pana
szait, okuljatok a tüzpróbán keresztül ment, ta
pasztalatokban gazdagok szavain, hozzátok ma
gatokkal megértő, gáncstól, birálgatástól, kicsi
nyességtől ment, jóságban, önfeláldozásban, más
bajának megértésében gazdag asszonyszivetek,
nagy-nagy szerétetét s akkor bizonyára felénk
is hangzani fog összejövetelünk alkalmával az
Urnák szava: »Aki tanúságot tesz énrólam az
emberek előtt, arról én is tanúságot teszek az
én mennyei Atyám előtt.«

Fegyvertelenül.
Evangélikus egyházunk nyugalmas csend
jét mégis csak felzavarhatták egy kicsit a közeli
napok eseményei. Alig hangzottak el a cáfola
tok Raffay püspök beszéde ellen, amelyben meg
állapítja a valóságot, hogy Magyarországon
most vértelen ellenreformáció folyik, már is
megjött a püspök állításának kétségbevonhatat
lan bizonyítása: a napokig tartó katolikus nagy
gyűlés, amelyben egyébről sem volt szó, mint
katolikus abszolutizmusról.
Félmilliónál több, öntudatos, nagy törté
nelmi hagyományokkal biró hívek csoportja itt
állunk ebben a fölkerekedett viharban. Látjuk
a felénk közeledő támadást és jóformán fegy
vertelenek vagyunk.
Hallottuk a panaszt, hogy a mohácsi vészt
a protestánsok okozták. És nem jelent meg nép
szerű füzet, mely harminc-negyvenezer példány
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ban piacra dobva megmutatta volna, milyen ret
tenetes volt a sülyedés a mohácsi vész előtt
és ennek a sülyedésnek a meggyógyitására
semmit se tett a római katolikus egyház, sőt
főpapjai maguk is igen jól érezték magukat
benne.
Aztán jön a katolikus nagygyűlés, mely
azt hirdeti, hogy ők az államvallás, ők csinál
tak itt minden kultúrát, sőt ők fordították le a
bibliát, ők adták a magyar nép kezébe és igy
őáltaluk lett a biblia a magyar nép nevelője,
a magyar irodalom vezére. Erre se jött olyan
felelet, ami e képtelen ferdítésekkel szemben
megmondaná a valóságot.
Dehát hol van az ágostai hitvallásnak olyan
jó, népszerű fordítása, vagy csak rövid kivonata
is, amely mindenki számára könnyen hozzáfér
hető, mindenütt kapható, amelyből az érdeklődő
másvallásu ember is megtudhatja, hogy milyen
igazságok talapzatán áll az evangélikus egyház?
Még a hitvalláshoz irt apológia ilyen né
pies, általánosan kapható ismertetését is ki kel
lene adni. De hogyan számíthatunk erre, amikor
a legszükségesebb vallásos iratocskák se jelen
nek meg népiskoláink és missziós egyházaink
számára. A Luther Naptár, meg Szigethynek a
könyve Luther leikéről olyan, mint valami ál
dott eső a szomjas földre.
Ilyen missziós, építő iratocskák kiadása
pénzbe se kerülne. Szívesen akadna rá kiadó,
csak szervezet kellene az elárusitására. Tudom,
hogy itt-ott igen buzgó emberek segítenek, de
ezt a buzgóságot szervezni kellene ott is, ahol
fel se'bontják az egyházi élet ápolására küldött
nyomtatványok csomagját.
Református testvéreink munkássága szol
gáljon példa gyanánt. Ök már nem állnak fegy
vertelenül. A napi küzdelmekbe nem vegyül
nek, de az egyház építését, a kálvinista öntudat
emelését nagy eredménnyel munkálják. Ezt az
evangélikus öntudatot kell nekünk megterem
teni a családban, az iskolában, a templomban,
de főleg az irodalomban, akkor teljes fegyver
ben állunk majd és mert a lélek lesz kész az
ellenállásra, ki győzhetne le akkor bennünket?

H. J.
H errmann Miksa, az újonnan kinevezett
kereskedelemügyi miniszter, a kelenföldi egy
házközség felügyelője. Az uj egyházközség már
eddig is igen sokat köszönhet az ő országos
nagy tekintélyének és egyházszeretetének. Máraz
egyházközség megalakulása előtt mint a budai
Luther-Szövetség elnöke működött a gyüleke
zetben.
A protestáns közös bizottság október hó
19-én ülést tartott Budapesten. Evangélikus rész
ről jelen voltak: báró Radvánszky Albert, Geduly Henrik, Kapi Béla, dr. Raffay Sándor, Kiss
István, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Kéler Zoltán,
Ostffy Lajos, Pálmai Lajos, báró Kaas Albert.
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E kedves gondolatért és a kiállítás fáradtsá
gáért őszinte elismerés illeti a lelkészt. —
Ebből a történeti légkörből indultam a lel
Sajókara ünnepe. Hosszú előkészület, ál készlak ápolt virágai között a templom felé.
dozatos és áhitatos, kitartó munka után befeje Vasráccsal körülzárt virágos kert választja el
zést nyert az a nagyszabású renoválás, amit az az utcától. Mielőtt a kertbe lépnénk, feltűnik a
egyházközség templomán teljesített. Másfél esz kapu fölötti köri ven egy aranybetüs felirat: Is
tendő gondos fáradozásának a koronája volt az tenfélelem, emberség, hazaszeretet. Valóban ta
a szép és felejthetetlen ünnep, amelynek októ láló; a templom felé közeledő ember szivében
ber 17-én Sajókara a színhelye volt. E napon ilyen érzelmek honolnak. Belépve a kapun, a
adta át újból az egyszerű, de finom ízléssel meg templomelötti kertbe jutunk, amelyben lépcsők
újított templomot magasztos hivatásának üe- vezetnek felfelé a templomhoz. A lépcsők két
duly Henrik püspök. Erről az ünnepről azon oldalán az emelkedés szerint oszlopok s rajtuk
ban nem egyszerű tudósítást akarok adni, ha két-két oldalon egy-egy márvány-tábla. A leg
nem inkább odavezetem az olvasót, hogy pró elsőkön: Én vagyok az ut, az igazság és az
báljon látni, tapasztalni és felbuzdulni. — lb-án élet; Én vagyok a feltámadás és az élet. . . 12
délután érkeztünk Gedujy Henrik püspök úrral, márványtábla, 12 evangéliumi mondás, mind
akinek oldalán ott volt a lelkesen egy házias ke egyik egy-egy kedves lélek adakozó készségét
rületi felügyelő, dr. Zelenka Lajos kúriai bíró. örökíti meg. Á kert virágainál szebb evangéliumi
Az állomáson várakozott az ev., a ref. és rk. virágok között jutunk fel a templom ajtajáig.
egyház küldöttsége és a községi képviselőtes Itt ismét felírás az ajtó fölött; köszönt a temp
tület, a különböző hivatalok vezetői. Díszes ban lom: Békesség néktek! Néhány méterrel telette
dérium vezette a menetet a Radvánszky kas újból kellemes meglepetés: a kivilágított Luthertélyba, ahol a kerületi elnökség szives fogad rózsa. Valami erősen evangélikus hangulatban
tatásra talált. Az egyházközség áldozatos és lel lépjük át a templom küszöbét és szemben látjuk
kes vezetői báró Radvánszky Kálmán felügyelő az egyszerűen díszes oltárt, melyen ott ragyog
és Ligeti Ede lelkész mé^ ekkor se maradtak az irás: Erős vár a mi Istenünk. Az egész ol
tartósan vendégeik társasagában: a dédelgetett tár, sőt a templom felett uralkodik az aranyo
művön, a templomon kellett nekik díszítés ;ket, zott kereszt, ez a tipikusan evangélikus jelvény.
simításokat végezni, mielőtt a püspök és kísé Jólesik a szemünknek megpihenni a gyönyörű
rete megtekintené. A templom közelébe se sza üvegcsilláron, amelyen villany-gyertyák fényle
bad volt mennem a kitűzött idő előtt, felhasz nek. A nemes egyszerűséggel, de mégis sok
nálva az időt a lelkész! irodába vonultam vissza. munkával kidolgozott festés, az ornament-üveFeljegyzések készítése végett a lelkész asztalá ges ablakok, mind-mind azt éreztetik a szem
hoz ülve, szemembe tűnik a szemközti falon egy lélővel, hogy evangélikus templomban van. A
újonnan odahelyezett képsorozat egyforma ke kórus felé fordulva egy hatalmas márványtáb
retekben. Közelebbről vizsgálat alá véve, látom, lát látunk, amelybe 1500 szóval van aranyozott
hogy itt egy érdekes, uj dolog köti le a fi betűkkel bevésve a nagymultu egyházközség
gyelmet, sőt a hazai evang. egyház történeté története. Hosszúra nyúlna leírásom, ha végig
nek egy darabja van előttünk: a magyar evang. méltatnám a vasárnapi felszentelő ünnepet. Csak
egyház egyetemes felügyelőinek a képsorozata. annyit irok, hogy az ének, a beszéd, a hegedű,
Nem tudok róla, hogy valahol láthatók volnának gordonka- és orgonainűvészét magasztos har
igy szép együttesben ezek a régi és újabb ké móniába olvadva szállt-szállt az Egyház Urá
pek. Értesülésem szerint sok gondos utánjárást hoz és vitt minket is magával felfelé. Bejöt
igényelt ennek a megszerzése s most ott disz- tek az ünnepre a nagvkiterjedésii szórványból
lik a 10 egyetemes felügyelő képe a sajókarai fiókegyházakból, ott voltak az egyházak és po
lelkészi hivatalban. Ha egyházi lapjaink képe litikai hatóságok, gyártelepek képviselői. Ott
ket is hozhatnának, akkor hozniok kellene eze volt a mi evangélikus egyházunk szeretetteljes
ket a képeket. Legalább a névsert mégis be tisztelettel övezett első embere: Radvánszky Al
mutatom. Bizonyosan sokan vannak, akik ve bert báró, egyetemes felügyelő, ö t a szép és
lem együtt nem restellik bevallani, hogy eddig nagy munka iránt való elismerés mellett elhozta
nem tudták elsorolni egyházunk egyetemes fel az ősök kegyeletes tisztelete s azok a megszen
ügyelőit. Íme a névsor: csömöri br. Zay Péter telt családi hagyományok, melyek a szeretet el
(1758-1788.), ócsai Balog Péter (1789 -1818 ), szakíthatatlan kötelékeivel fűzik egybe a Radtótprónai br. Prónay Sándor (1818—1840.), gróf vánszky-rckonságot.
Evangélikus egyházunk
Zay Károly (1840—1861.), tótprónai és blatni- közvéleménye a hittest véri szeretet és örömtel
cai br. Prónay Gábor (1861—1875.), lőcsei jes elismerés érzelmeivel fordulhat a ienovált
Zsedényi Ede (1875—1879.), radványi és sajó- sajókarai templom felé, mely magyar evang.
karai br. Radvánszky Antal (1879—1882), tót-* egyházunknak egyik értékes alkotása lett. Nyújt
prónai és blatnicai br. Prónay Dezső (1883— suk az elismerés örökzöld koszorúját a fáradha
1917), br. Solymossy Lajos (1917—1923.), rad tatlan lelkésznek, a nagybuzgalmu, áldozatoktól
ványi és sajókarai br. Radvánszky Albert (1923.) nem idegenkedő felügyelőnek, br. Radvánszky
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Kálmánnak s köszöntsük meleg szeretettel a
sajókarai egyházközség egész közönségét. Em
léket állítottak a történelem utján ...
Marczek János.
Az igazságügyminiszter az árvák közt.
A Protestáns Országos Árvaháznak f. hó 13-án
szép ünnepsége volt. Pesthy Pál dr. a Protestáns
Országos Árvaegylet uj elnöke meglátogatta az
intézetet. Két kis árvagyermek kis virágbokré
tát adott át neki, az árvák énekkara pedig el
énekelte a Hiszekegyet. Ezután Brocskó Lajos
kir. tanácsos, igazgató melegen üdvözölte az
uj elnököt első látogatása alkalmából, aki vála
szában rámutatott a magyar gyermekvédelem
nemzeti fontosságára, azért szivvel-lélekkel fogja
teljesíteni nemzetvédő uj hivatásának köteles
ségeit. Az árvákat intette, hogy kövessék előd
jeik példáját, úgy ők is boldogulni fognak a
küzdelmes életben. Aztán megtekintette az in
tézetet, amely megnyerte tetszését és az igaz
gatónak elismeréssel adózott.
Örömünnep Gyónón. A múlt vasárnap lé
lekemelő ünnepély keretében adta át a gyóni
egyház lelkészének imája és a hívek éneke után
az újonnan épített lelkészlakot. A gyóni hívek
1923-ban özv. Opoczki Mihályné néh. férje aka
ratával egybehangzóan két gyönyörű harangot
adományozott, most az uj papiak várja nagy
fiának, Gyóni Géza emléktáblájának leleplezé
sét, amely a politikai község nemes elhatározásá
ból jan. 27-én fog megtörténni.
Dr. Sztranyovszky Sándor államtitkár
üdvözlése. Október 21-én délben 12 órakor a
belügyminisztériumban a dunáninneni evangé
likus egyházkerület népes küldöttsége jelent
meg dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő és Kiss
István püspök vezetésével, dr. Sztranyovszky
Sándor újonnan kinevezett belügyi államtitkár
előtt, hogy uj méltóságában az evangélikus egy
ház részéről, mint evangélikus embert üdvözöl
jék. A küldöttség tagjai sorában megjelentek az
egyház előkelőségei közül: Krayzell Miklós kir.
törvényszéki tanácselnök, dr. Kéler Bertalan egy
házmegyei felügyelő, Kirchner Gyula főgyógy
szerész, dr. Zelenka Frigyes kir. tanfelügyelő,
dr. Händel Béla ügyvéd, Okolicsányi Gyula és
még számosán. A nagy tömegű, tes’tői csoportozatu küldöttséget, mely élénk feltűnést keltett
a vár egyhangú életében, Sztranyovszky állam
titkár nyomban fogadta s jóleső örömmel hall
gatta végig Kiss István püspök üdvözlését, aki
beszédében emlékeztette arra, hogy a legválsá
gosabb időben került felelősségteljes áilásába;
mely működése körében nem nélkülözheti az
egyház támogatását. A szomszédos államokban
még^ mindig izzik a parázs a hamu alatt és
Európa legnagyobb állama a vörös zsarnokság
járma alatt nyög, — mondotta a püspök, —
azért erős kézre van szükség, de vigyázni kell,
hogy az erély és hatalom ne terjeszkedjen túl
a szükséges határokon és ne emeljen gátat ä
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szabadság elé. Utána dr. Kéler Zoltán egyház
kerületi felügyelő, az ev. egyház felügyelői és
tanítói kara nevében szólott az államtitkárhoz
s kérte, hogy mint eddig, ezután se vonja meg
támogatását az egyháztól, hanem vegyen részt
ezentúl is az ügyek intézésében s akkor csak
jobban kimélyiti azt a jó viszonyt, mely közte
és az egyházkerület között fennáll. Sztranyovszky
államtitkár látható meghatottsággal és örömmel
köszönte meg az ünneplést s válaszában kijelen
tette, hogy ezután is szivén viseli az evangéli
kus egyház érdekeit, de emellett arra fog töre
kedni, hogy az országban minden keresztyén telekezet között a legmélyebb harmónia álljon
fent. Nem lehet különbséget tenni a keresztyé
nek között és nem lehet egyik vallás szupremációját sem elismerni a másik kárára, — folytatta
emelt hangon az államtitkár, — mert Magyarországon ezentúl csak a tehetségek szupremáciája érvényesülhet. — A küldöttség tagjai ki
törő rivalgással fogadták az államtitkár szavait,
aki az ováció lecsillapultával még sokáig ba
rátságosan elbeszélgetett a megjelentekkel. —
Az ünneplőbe öltözött díszes küldöttség egy óra
kor hagyta el automobilok hosszú során a mi
nisztériumot s ezzel ismét helyreállott a várnak
megszokott hétköznapi képe.’ Dr. K él e r Ber
talan.
Gyászhir. A szarvasi ág. h. ev. gimnázium
kormányzótestülete és tanári kara mély gyászba
borulva jelenti, hogy nagytiszteletü M e n d ö 1
Lajos ág. h. ev. lelkész, gimnáziumi vallástanár
életének 51-ik, 10 évi lelkészi szolgálat után
buzgó lelkes tanári működésének lá-ik évében
f. hó 24-én, rövid szenvedés után elhunyt. —
Emlékét kartársai és tanítványai kegyelettel őr
zik.
Orgonaavatás. A győri evang. gyülekezet
folyó hó 24-én rendes istentisztelet keretében
avatta fel hárommanualos, művészi kivitelű or
gonáját. A gyülekezeti elnökség az orgonafel
avatásra Kapi Béla püspököt kérte tel. A rossz
idő ellenére is zsúfolásig megtöltötte az érdek
lődő és egyházához ragaszkodó hívek serege az
ősi templomot. A hívek sorában ott volt a ref.
testvéregyház küldöttsége, valamint a győri ev.
egyházmegye képviseletében Csemez István kor
mányfőtanácsos, egyházmegyei felügyelő. Fsó
Vince lelkész végezte az oltári szolgálatot, majd
Kapi Béla püspök lépett az oltár elé Pálmai
Lajos esperes és László Miklós p. titkár kísére
tében, hogy a 68. zsolt. 5—7. v. alapján meg
tartsa avató-beszédét, mely mély vallásos, költőies gondolatokkal teljes jellegénél fogva so
kak szivében felejthetetlen élmény marad. Fő
gondolata volt a beszédnek: Élet csak ott van,
ahol a dolgok felett megnyugszik Isten lelke.
Ez az orgona is, mely hasonló a lezárt drága
szelencéhez, a csukott ajtajú templomhoz, a
néma ajkú prófétához, akkor fogja Isten di
csőségét szolgálni, ha felette is megnyugszik

1926

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Isten lelke. Az orgona feladata Istendicsöités és
lélekmentés; ez csak akkor valósulhat meg, ha
Isten lelke lesz azok felett is, akik játszanak
rajta s akik hallgatják csodálatos hanghullámait.
Az orgona beszédét — amely hangos felhívás
az örökkévaló Isten dicsőítésére — az élet
pusztaságában bolyongók közül csak az érti
meg, aki maga is áthangolja a lelkét Isten szol
gálatára, Isten dicsőítésére. Az orgona felava
tása és megáldása után Fodor Kálmán, a gyűl.
agilis karnagya játszotta művészi előadásban:
»Miatyánk« szonátát, majd ugyancsak az ö ve
zetésével énekelte a gvül. vegyeskara: az »Erős
Várunkeat Bach letétjében és Arokháthy Imá
ját. Istentisztelet végeztével díszközgyűlés volt,
amelynek tárgyát az uj orgona átvételének jegy
zőkönyvi megörökítése alkotta. A közgyűlés ke
retében meleg szeretet és tiszteletteljes szavak
kal üdvözölte dr. Dukavits Vilmos a gyűl. fel
ügyelője a püspök urat és a gyűlés vendégeit.
A Baldácsy-alapitvány ünnepies közgyű
lése. A protestáns egyházak kedden este fényes
keretek közt ünnepelték báró Baldácsy Antal
tízezer holdas alapítványának félszázados évfor
dulóját. Az ünnepen a vallás- és közoktatásügyi
miniszter képviseletében dr. Tóth István minisz
teri tanácsos vett részt, ott volt többek közt
Hegedűs Lóránt, báró Szterényi József, Darányi
Ignác, Bemáth Géza, Szászy Béla, Szász Ká
roly és sok más előkelőség, Baltazár Dezső,
Antal Géza, Ravasz László református, Gedulv
Henrik, Kapi Béla, Raftay Sándor és Kiss István
evangélikus püspökök, meg Józan Miklós uni
tárius helynök, báró Radvánszky Albert és Zsig
mondy Jenő ültek az elnöki emelvényen, ahol
állványon helyezték el Baldácsy Antal arany
keretes, babérral díszített arcképét. Zsigmondy
Jenő megnyitó szavai után zsoltárt énekeltek,
majd Geduly Henrik püspök imádkozott. Ezután
Ravasz László püspök mondott nagyobb beszé
det. Méltatta Baldácsy nemeslelküségét és is
mertette az alapítvány történetét. Ezután báró
Radvánszky Albert javaslatára jegyzőkönyvben
örökítették meg e nap emlékét. A díszközgyűlés
Baltazár püspök imájával és zsoltárénekléssel
ért véget.
A Zeneművészeti Főiskolán az egyházi
zenében való kiképzés céljából két évfolyam
ból álló s római katholikus és protestáns fakul
tásra oszló ág nyílt meg. Az évfolyamok el
végzése után a hallgatok oklevelet kapnak,
amely egyenlő a zenetanári oklevéllel.
Az evangélikus egyházközség törvényal
kotta testület. Lapunk 1925. évi 50-ik számá
ban Krayzell Miklós kir. büntető törvsz. tanács
elnök a budapesti kir. büntetőtörvényszék Töreky-tanácsának azon ítéletével szemben, amelylyel egy újságírót azon az alapon Ítélt el, hogy
az evang. egyház közgyűlése nem törvény ál
tal alkotott testület, állást foglalt. F. hó Í8-án
az újságíró perét az Ítélőtábla tárgyalta, s mi
után Kéler Béla főügyészhelyettes is kifejezte
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azt a nézetét, hogy az evangélikus egyházköz
ség törvény által alkotott testület, s mivel Kő
szegi Imre újságíró a budapesti egyházközségi
közgyűlésen elmondottakat hiven közölte le,
ezért a sajtótörvény értelmében felelősségre
nem vonható: az ítélőtábla Kőszegi Imrét a vád
és következményei alól felmentette.
Ambrózfalva. Magasztos és kegyeletes ün
nepség keretében áldozott Ambrózfalva község
lakossága a világháborúban hősi halált halt 54
hőse emlékének október hó 17-én. Úgy az egy
házi, mint a polgári község vezetősége a járás
főszolgabírójával a falu határán üdvözölte és
fogadta a kormányzó képviselőjét, a vármegye
fő- és alispánját, akik bandérium-kísérettel vo
nultak be a faluba. A 10 órakor kezdődő ün
nepi istentiszteletet dr. Szlávik Mátyás ny. cv.
theol. akad. dékántanár végezte, aki a templo
mot teljesen megtöltő hallgatóságot tartalmas
és szép beszédében Isten, felebaráti és hazaszeszeretetre buzdította. Az emlékszobor előtt meg
tartott ünnepélyt a helybeli dalárda nyitotta meg.
Majd Tarnay Ivor, a vármegye alispánja, tar
totta meg magas szárnyalást!, magvas, ünnepi
beszédét. Az emlékszobor leleplezése után a kor
mányzó képviseletében megjelent tábornok tol
mácsolta a magyar nemzet legkiválóbb vezéré
nek üzenetét. A dalárda éneke és egy árva gyer
mek szavalata után a helyi lelkész áldotta meg
az emlékszobrot. A tömérdek koszorú elhelye
zése után a roppant nagy számban cgybegyült
közönség a Szózat eléneklése után oszlott szét.
12 órakor a helyi lelkész az egyházközség tag
jai élén tisztelgett a csanád—csongrádi egyház
megye elnöksége előtt s a főispán, mint egyházmegyei felügyelő, szívből jövő, szívhez szóló
szavakkal köszönte meg a küldöttség tisztelgé
sét. A 150 terítékes közebéden a főispán a kor
mányzót, dr. Szlávik Mátyás a vármegye főis
pánját, a helyi lelkész az alispánt méltatta és
éltette, az alispán dr. Szlávik Mátyást üdvözölte
melegen, Ságuly János főesperes az. ambrózfalvai nép áldozatkészségéről, a jelenlevő segédtanfeliigyelö pedig a lelkészek és tanítók
közös, együttes, egyházépitő és honmcntö mun
kásságáról emlékezett meg, stb. A falu kellő kö
zepén felállított szép szobor, amely a világ
Üdvözítőjét ábrázolja, amiként egy súlyosan se
besült katonát vigasztal, Martinelly Jenő buda
pesti szobrászművész remek alkotása.
A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem
evangélikus hittudományi kara 1926. évi októ
ber hó 24-én (vasárnap) az 1926—27. tanév kez
dete alkalmából ünnepélyt tartott. Az ünnepély
sorrendje: D. e. 11-kor ünnepi istentisztelet a
helybeli evang. templomban. Tartotta dr. Deák
helybeli evang. templomban. Tartja dr. Deák
János egyetemi ny. r. tanár. Délelőtt 3/4 12 órakor
ünnepély a városháza nagy üléstermében: 1.
Magyar Hiszekegy. Énekelte a hittudományi kar
hallgatóinak énnekkara. 2. D. dr. Pröhle Károly
egyetemi ny. r. tanár, e. i. dékán megnyitotta az
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ünnepélyt. 3. Stráner Vilmos egyetemi ny. r.
tanár, volt dékán beszámolója a múlt tanévről.
4. D. dr. Pröhle Károly dékáni székfoglaló be
széde. 5. A hittudományi kar uj hallgatóinak
előadása: Széchenyi vallásos lelkülete. 7. Him
nusz. Közének.
A magyarhoni ág. hitv. ev. Misszióegye
sület 1926. évi november hó 11-én délután 3
(három) órakor Budapesten, a Deák-téri pol
gári iskola dísztermében (bejárat Sütő-utca 1.),
rendes évi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1.
Megnyitó ima, tartja Hanzmann Károly. 2. Dr.
Schneller Aurél vil. elnök megnyitó beszéde. 3.
Scholtz Ödön egyh. elnök évi jelentése. 4.
Broschko G. A. pénztáros előterjeszti az 1925.
évi számadást. 6. Egyházi elnök lemondása és
az uj elnök megválasztása. 7. Indítványok. 8.
Záró ima.
Lelkészek nyugdija. Az illetékes tényezők
nek szives figyelmébe ajánljuk, hogy az angolországi kongregációs egyház (Congregational
Church) szintén most szándékozik lelkészeinek
nyugdíjügyét rendezni. Az egyik szakértő kidol
gozott egy tervezetet, amelynek lényege a kö
vetkező: A számitás úgy van készítve, hogy
évi 100 font sterlinget (35 millió K) biztosit a
lelkésznek és nejének, ha mindketten élnek; 60
font sterlinget pedig annak a házasfélnek, ame
lyik özvegyen marad. Azonban ha a férj 65-ik
életéve előtt meghal, özvegye csak akkor lép
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a járadék élvezetébe, ha majd eléri 65-ik élet
évét. Fizetendő: a lelkész részéről évi fizeté
sének két százaléka (2%), a gyülekezet részéről
is ugyanannyi. A kongregációs egyház lelké
szeinek száma 1078, átlagos fizetésük 270 tont
sterling. Alaptőke létesítéséről nincs szó. A lel
kész 65-ik betöltött életévével mehetne nyug
díjba. — Itt tehát körülbelül 40o/0-os nyugdíj
jogosultság lenne, olyan megszorítással, ame
lyek a mi alapszabálytervezetünk szerint nin
csenek. Látható azonban, hogy a nálunk kontemplált befizetési százalékok, tekintettel a ma
gasabb nyugdíjigényre (50o/0) és az özvegyek
és árvák kedvezőbb ellátására, nem magasak,
és az angol számítással is nagyjában megegyez
nek. Látható az is, hogy az angolok egyenlő
nyugellátást terveznek, jóllehet a befizetések kü
lönbözők, mert hiszen a lelkészi javadalom bi
zonyos százalékát képezik. Tagadhatatlan, hogy
ebben szolidaritásérzet és a gyengék iránt mél
tányosság nyilvánul meg. Úgy tudom, a SchöllWágner-féle tervezet is ezen az alapon áll.
F elelős k ia d ó : PALMAI LAJOS.

Szerény igényű oki. tanítónő házitanitónőnek, nevelőnőnék, betegápóló, vagy felolvasónőnek menne négyszázezer korona havi fizetés
és teljes ellátásért akár pusztára is. Cim a ki
adóban.
»
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A nyugdíj-intézet kérdése.
A nyugdijintézeti szabályrendelet-tervezet
körül élénk vita folyik lelkészi körökben országszerte. Ellenjavaslat is készült. Mindez egész
természetes, mert hiszen alig lehet probléma,
amely a jelen pillanatban közelebbről érdekel
hetné lelkészi karunkat a nyugdijintézeti kérdés
nél, a lelkészek és családjuk jövőjéről lévén szó.
Kuthv Dezső, nyugdijintézeti ügyvivő, aki,
mint lelkész, sem jogász, sem biztosítási matema
tikus, ez üggyel kapcsolatban úgy vélt a leg
becsületesebben megfelelni a belé helyezett bi
zalomnak, ha az ügy jogi részét kiváló egyház
jogász, matematikai részét pedig biztosítási ma
tematikus kezébe adja. A nyugdijintézeti bizott
ság magáévá tette ezt az álláspontját, dr. Mikler Károly, kiváló egyházjogászunk és Lorge
Róbert, biztosítási matematikus, pedig vállalták
és legjobb tudásuk szerint becsületesen el is
végezték a nekik szánt feladatot. A nyugdijin
tézeti bizottság némi jelentéktelen változtatás
sal elfogadta az általuk készített tervezetet,
amely, mint a bizottság javaslata, kerül az egye
temes közgyűlés elé.
Hogy kinek-kinek módjában álljon e kér
désben teljes tájékozást nyerni és kialakult állás
ponttal jönni fel a Mele közgyűlésére és az
egyetemes gyűlésre, az ügyvivő felkérte Lorge
Róbert matematikust, készítene munkálatáról lai
kusok által is érthető tájékoztatást. Ezt az aláb
biakban bocsátjuk közre.
Az újonnan megszervezendő nyugdíjintézet
kérdésének, illetve a nyugdijintézeti bizottság
által készített tervezet megértésének, megbirálhatóságának előfeltétele, hogy a nyugdíjbizto
sítás lényegével tisztába jöjjünk. E célból az
alábbiakban arra törekszem, hogy ezen egyéb
ként külön tudományágat képező komplexum
ból kiszakítsak és papírra vessek annyit, amenynyi a kérdés megértéséhez elengedhetetlenül
szükséges, kerülve minden tudákoskodást, lehe

tőleg a legegyszerűbb és legkönnyebben meg
érthető módon.
A nyugdíjbiztosítás lényegében nem más,
mint az életbiztosítás egy válfaja, ahol azonban
a kártérítési kötelezettség nemcsak a halál ese
tén, vagy egy bizonyos időpont bekövetkeztével
válik esedékessé, hanem akkor is, ha egy bizo
nyos időn túl bármely időpontban válnék a tag
munkaképtelenné. Ma már minden intelligens
ember tudja, hogy’ az életbiztosítás alapja a sta
tisztikai halandósági táblázat, amely a tapaszta
lati halandóság alapján összeállított elhalálozási
rendet tünteti fel. Ha pedig minden életkorra
nézve tudjuk az elhalálozás valószínűségét, úgy
meg is van már az életbiztosításhoz szükséges
alap. Könnyebben megérthető ez egy példából.
Ha teszem, 800 egykorú ember összeáll azzal,
hogy, aki körülbelül az év folyamán elhal, kap
jon 100 koronát és tudom, hogy a halandósági
táblázat szerint az illető korban 800 emberből
6 hal el, akkor evidens, hogy 6-szor 100, vagyis
600 korona kerül kifizetésre. Hogy tehát ezen
elhaló 6 ember után az év végéig 600 koronát ki
tudjak fizetni, minden egyes tagnak 600/800 =
6 8 = 3/4 koronát kell ez év elején fizetnie. A
biztositó társaságnak, mint közvetítő szervnek,
tehát nincs más dolga, mint minden egyes tagtól
beszedni 3/4 koronát és az elhaló tagok után ki
fizetni 100 koronát. Ezen teljesen primitiv pél
dát csak azért hoztam fel, hogy megértsük, mi
szerint a biztositó társaság, jelen esethien a nyug
díjintézet, mint intézmény, nem más, mint be
szedő és szétosztó szerv, amely számításait a sta
tisztikai táblázatokra bazirozza. Ezen számítások
természetesen nem oly egyszerűek, miként a
fenti példa esetében, mert a kamatoztatás, a kü
lönböző korok, időtartamok, családi viszonyok
és különböző kombinációk oly komplikálttá te
szik azokat, hogy a velük való foglalkozás kü
lön nehéz előtanulmányokat igénylő élethivatást
jelent és hogy azok ma már csakis államilag
vizsgázott és elismert szakmatematikusok által
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végeztetnek. A nyugdíjszámításoknál komplikálódnak a számítások még a rokkantság, illetve
munkaképtelenség kérdésével is, sőt azonfelül
•azzal is, hogy nem egy biztosított egyénről, a
férfiról van csak szó, hanem a nőről (özvegy
ről) és gyermekekről (árvákról) is.
Mindezek alapján tény, hogy egy nyugdíj
intézet létesítéséhez a tagok által fizetendő tag
dijak, valamint egyéb hozzájárulások megállapí
tásához, vagyis az egész nyugdíjintézmény meg
alakításához, feltétlenül szükség van egy sta
tisztikailag pontosan felépített tervre és állandó
szakmatematikai ellenőrzésre, mert ellenkező
esetben az intézet mindig ki lehet téve meg
lepetéseknek, amelyek a tagok nehéz teljesít
mények árán megszerzett illetményjogait veszé
lyeztethetik.
Ez a helyzet áll fenn ma, amikor a hábo
rút követett szerencsétlen gazdasági helyzet e
téren minden intézményt a tönk szélére sodort.
Békeidőben az ily intézetek az államban, mint
legjobb adósban, bízva, tartalék-tőkéiknek ka
matozó elhelyezésére az államadóssági papíro
kat használták, hozzájött ehhez még később a
hazafias szempont, melynek figyelembevételével
hadikölcsönökbe fektették a tőkéket. Erről bő
vebbet nem is szükséges mondanunk, mert saj
nos, széles az országban szinte nap-nap után
hallatszanak az ennek nyomán felhangzó jaj
szavak.
A rom helyén uj várat kell építeni, mely
biztos menedékül szolgál az élet harcában eleset
tek számára. Ennek megépítéséhez pedig min
den egyes harcos teljesitőképességének legjavát
kell elvárnunk, mert hisz mindenki magának
épit, maholnap maga, vagy családja fog a meg
építendő várban menedéket keresni.
Amikor az egyetemes nyugdijintézeti bizott
ság ezirányban ténykedését megkezdte, figye
lembe vett minden körülményt, amélyet a jelen
legi általános gazdasági helyzet, az egyének tel
jes itőképessége, a más oldalról jövő segítség
igénybevétele, az egyes tagoknak a mai állapot
szerint beszámított szolgálati ideje, stb. tékintetében az igazságosság szempontjából figye
lembe veendőnek talált.
Mielőtt az újonnan' megállapított tervezet
taglalásában fognék, szeretném, ha következő
okfejtésem figyelemmel kisérésével mindenkinek
megérthetővé tudnám tenni az úgynevezett díj
tartalék fogalmát. E célból egy példát hozok fel.
Mondjuk, egy 30 éves egyén 20 éven át halál-
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eseti biztosítást akar kötni azon feltétellel, hogy
ha a 20 éven belül bármikor meghal, örökösei
egy bizonyos tőkét kapjanak és ezért a biztosí
tásért 20 éven át évenként egyenlő részletekben
a biztosítás dijait fizeti. A biztosítótársaság ki
számítja az u. n. évi dijat, amelyet a félnek 20
éven át egyenlő részletekben kell fizetnie. Ámde
minden ember jól tudja, hogy ennek a 30 éves
egyénnek előrehaladó korával évről-évre növek
szik az. elhalálozási valószínűsége, vagyis minél
öregebb lesz, annál valószínűbb, hogy meghalhat,
vagyis evidens, hogy az életbiztosító társaság
által viselendő kockázat nem állandó, hanem
fokozatosan nagyobbodó. Ezen progressiv nö
vekvő rizikóval szemben viszont a fél által fi
zetendő dij végig egyforma. Kétségtelen tehát,
hogy a fél fiatal korában tulfizéti a fiatal korá
nak megfelelő rizikót, viszont később kevés az
általa fizetett egyenletes dij a növekvő korának
megfelelő nagy rizikóhoz. A biztosítótársaság
nak a tag fiatal éveiben fizetett dijakból tehát
csak annyit használhat fel, amennyi szükséges
a számitásszerüleg megállapítható fiatalkori ri
zikó fedezésére, mig a különbözetet félre kell
tennie, tartalékot kell teremtenie, hogy abból
fedezni tudja azt a hiányt, amely a tag öregebb
korában a dij kicsinysége folytán előáll. Azt hi
szem, a tartalékképzés szükségessége és a fo
galom maga, fenti példából világos.
Ezen tartalékképzés a nyugdíjbiztosításnál
fokozottabb mértékben bir fontossággal, mert
hiszen a legtöbb nyugdíjazás idős korban tör
ténik, igy tehát a szolgálati idő elején megta
karított, tartalékolt dijak, járulékok vannak hi
vatva a nyugdijjáradéknak forrásául szolgálni.
Ezt a tartalékot vitte el a háború. A hely
zet tehát ma az, hogy itt áll cca 300 nyugdij
intézeti tag hosszú szolgálati idő szerzett jogai
val, a jogok kielégítésére szükséges tartalékalap azonban hiányzik. Mi a teendő? Vagy elő
kell teremteni a teljes tartalékhiányt, vagy el kell
utasítani a tagokat igényükkel, vagy pedig a
kettőt összeegyeztetve, redukálni kell a tagok
igényét és elő kell teremteni a redukált igények
nek megfelelő kisebb tartalékot.
Ha a tartalékalap megvolna, úgy a tagok
egyszerűen fizetnék a rendes tagjárulékot, más
befizetési kötelezettség nem terhelné őket. Most
azonban elő kell teremteni egy súlyos hiányt,
pótolni kell a tartalékot. Ez épp a legnehe
zebb. ■
Itt kell rámutatnom azon — egyes tagok ál-
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tai hangoztatott téves feltogásra, mintha a tar
talékalap pótlására nem lenne szükség, mert a
folyó tag- és fenntartói dijak és az elhaló tagok
helyébe beálló uj tagok rendes tagdijjárulékai
fedezik a szükségletet. Hogy ezen feltevés meny
nyire téves, érthető a tartalék fogalmából, ame
lyet fentebb kifejtettem. Eszerint a tartalék a
múltban tulfizetett dijak része, amelyre szükség
van, hogy a jövő kisebb dijait pótolja. Vagyis
az minden egyes tag múltban gyűjtött joga,
amelyre saját magának a rizikójára van szük
sége. A jövő befizetések tehát a fiatal tagoknál
csak újabb (saját) tartalék képzésére szolgál
hatnak, mig az idősebbeknél a régi tartalékuk
adja a pótlást. Ha fennállana az, amit fentiek
szerint némelyek tévesen állítanak, akkor mi
szükség is lenne egyáltalán tartalékképzésre.
Ámde a tartalék előteremtésére feltétlenül
szükség van. Kérdés, hogy ez mikép eszközlendő? Ez a kérdés nemcsak itt, hanem az egész
vonalra, állami és magánalkalmazottaknál egy
aránt aktuális. Az eddigi megoldási módozatok
különbözők, egyben azonban egyeznek és ez
az, hogy a tag 100%-os igényét lényegesen re
dukálták.
Az ev. egyet nyugdíjintézet újjászervezé
snél feltétlenül figyelembe volt veendő, hogy
i tagokat a szolgálati idő nagyságával iokozotabb veszteség érte a tartalék elvesztésével, tclát a pótlásnál indokolt, hogy a hiány fedezése
z ó részükről kisebb százalékban történjék,
^sak természetesnek vehetjük, hogy olyan tag, ki
íind koránál, mind szolgálati idejénél fogva ma
íár nyugdijba léphetne, nem pótolhatja azt az
riási tartalékot, ami járadékának fedezésére
imkséges, mert akkor a nyugdijkérdés ilyen
igra illuzóriussá válnék.
A szanálási terv első lépése volt, hogy a
yugdij- és lakbérigény 50%-ra redukáltatott,
ni által már csak féltartalék fedezendő. Ezt
idokolta nemcsak a más (állami és magán)
yugdijintézmények hasonló eljárása, de az a
jrülmény is, hogy enélkül a kérdést egyszerűen
1 acta kellett volna tenni, mert a teher még
y is szinte elviselhetetlenül súlyos és csak
ndkivüli segítség igénybevételével enyhül. Az
y redukált igénynek megfelelően megáüapittatt minden egyes tagnak egyénenként a tartalék
anya pr. 1926. január 1. E tartalékhiányok két
szre osztattak, fele a tag, tele a fenntartó
rhére íratván. Tekintettel arra, hogy a fennrtók teljesítőképessége igen különböző, nagy-
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jában azonban kifejezésre jut az alkalmazott lel
kész nyugdíjigényében, viszont, miután egyes
fenntartók túlságosan megterheltelek volna, a
fenntartókra eső féltartalékterhek összege fel
osztatott percentucll lelkészeik nyugdíjigénye
arányában. / ugv kimutatott teher 5, 15, 20, 25
évi törleszthetésre osztatott. A félteher igy el
volna intézve. A másik fele a tagok terhe. Itt
az eljárás a következő volt. Tiz éves szolgálati
időig minden tag teljes egészében maga viseli
a saját félterhét. Tiz évi szolgálat esetében a
tagtól átvétetik terhének 20%-a, minden további
szolgálati év után a teherátvétel 2°/o-kal növek
szik, úgy, hogy a 40 éves szolgálattal bírónál
80% vétetik át, ezentúl minden további szolgá
lati év 1% átvétellel növekszik, úgy, hogy 50
szolgálati évnél a teherátvétel 90%, mígnem 60
szolgálati évnél 100%. A tag saját terhe 10 évi
részletfizetésre osztatott tel. A tagoktól igy át
vett százalékok a jelenlegi (1926. I. 1.) taglét
számnál az összteher 62%-át teszik ki.
Az ezen alapon létrejött számítási eredmé
nyek megnyugtatásra szolgáltak a bizottságban,
mert egyrészt, bár a megállapított terhek igen
nagyok, mégis nagy erőfeszitéssel, tekintve,
hogy egyesek és családok jövójéróPvan szó, ha
egyáltalán meg akarjuk oldani e kérdést, elbír
hatok kell, hogy legyenek, másrészt, mivel a
szerzett jogok szempontjából feltétlenül igazsá
gosak.
Amit már előbb kellett volna említenem, az,
hogy az uj nyugdíjintézet tervezete 10 évi vá
rakozási idővel 40 éves szolgálati idő alapján
állíttatott fel, úgy, hogy 10 év után a nyugdijigény 40%-kal indul és szolgálati évenként
2%-kal emelkedik. A régi nyugdíjintézet 5 évi
várakozási idejét 10-re szintén olcsóbbodási
szempontból kellett emelni, ami különben álta
lánosan bevett szokás.
Hátra volna még a magam szakvéleménye
a fenti értelemben szanálni szándékolt nyug
díjalaphoz. A problémáknak a nyugdijintézeti bi
zottság által ilyképen eszközölt megoldását he
lyesnek vélem, csak két dologra nézve kellene
még gondoskodásnak történnie:
1. Ha a lelkész a 10 évi várakozási időn
belül elhalna, felesége az esetre is kapjon éietjáradékot, azaz özvegyi ellátási dijat.
2. Mivel a nyugdíjigény 50%-osra redukál
tatott, egyes lelkészek, akik esetleg erre képe
sek és hajlandók, nyugdíjigényüket 100%-osra
emeltethessék, úgy, hogy a másik 50%-os tar-

360

E V A N G É L IK U S O K L A P JA

tál ékhiányt teljesen sajátjukból fedezhessék.
Esetleg létesítsen az egyetemes nyugdíjintézet,
mint testület, egy keresztyén és valóban magyar
biztositó intézettel előnyös megállapodást nyugdijpótló biztosításra vonatkozólag, hogy a tagok
előnyös díjtételekkel tudják a szükségletüket fe
dezni.

Debrecenben
a Gyámintézet közgyűlésén.
Aki e hó 23-án az ország bármelyik részé
ből Debrecen felé utazott, ha nyitott szemmel
nézte az utazóközönséget' és hallgatta a be
szélgetéseket, megállapíthatta, hogy valami rend
kívüli dolog lehet készülőben. Mert valahogy
egész más publikum töltötte meg a vonatot és
más volt a beszélgetés témája, mint különben.
A feketébe öltözött férfiaknak nemcsak a ru
hája, de a társalgási tónusa is ünnepélyes. Nem
drasztikus tréfákat suttogtak és nem is üzleti
témákról hangoskodtak, másról folyt a beszél
getés: egyházról, hitéletről, erkölcsi feladatok
ról, egyszóval istenes dolgokról.
Debrecen képe megfelelt a kérdésre, mi van
készülőben.
Vasárnap reggelre ünnepi díszt öltött Deb
recen városa. Amikor megkondultak a kálvi
nista nagytemplom harangjai, a város minden
részéből iskolás gyermekek, leventék és ifjúsági
egyesületek beláthatatlan, hosszú sorai igyekez
tek á Fő-ucca felé virágdísszel, lobogó zászlók
kal. A nagytemplom kitárt kapuin át csak úgy
tolongott a hívőknek, kicsinyeiknek és nagyok
nak, megszámlálhatatlan sokasága az istenhá
zába, ahová mintegy 2500 presbiter gyűlt egybe,
hogy mielőtt megalakítaná az Országos Presbi
ter-Szövetséget, ünnepi istentiszteletet tartson.
Ugyanekkor élénk volt a kis lutheránus
templom tája is, amelynek kapubejárata és bel
seje virágdíszt öltött. Az Egyetemes Gyáminté
zel: Debrecenbe gyűlt vezetőit és tagjait várta
a templom falai közé.
Már szombaton délután kedves esemény
színhelye volt a debreceni evangélikus temp
lom. Vidovszky Kálmán, békéscsabai vallástanár,
a nagy gyermekbarát, a gyermeklélek kiváló is
merője, intézett megkapó prédikációt a kicsi
nyekhez, akiket szülőik és testvéreik is elkísér
tek teljes számban a gyermekistentiszteletre.
A gyermekek ünnepélyét a Gyámintézet
központi választmányának ülése követte, ame
lyen a közgyűlés egész anyaga előzetes meg
vitatás tárgyát képezte. A vasúti vendéglőben
tartott közös vacsora zárta be a napot.
A vasárnapi közgyűlést ünnepi istentisztelet
előzte meg, amelyen Farkas Győző helyi lelkész,
oltári szolgálata után Szüts Gábor kelenföldi
lelkész, volt a prédikátor. Beszédének alapigé
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jét ez a bibliai mondás képezte: »Tartsd meg,
amid van, hogy senki el ne vegye a te koro
nádat.« A prédikáció nyomtatásban is meg fog
jelenni. Akit érdekel a Gyámintézet munkája és
kell, hogy mindenkit érdekeljen, és aki igazán
épületes perceket akar szerezni magának, el ne
mulassza ezt a prédikációt megvenni és lélek
kel, sokszor átolvasni. Mély indultsággal, fe
szült figyelemmel hallgatta Szüts igehirdetését az
ünneplő gyülekezet és szent elhatározások szü
lettek meg hatása alatt a lelkekben. Ez az ihle
tett egyházi szónok sok buzgó munkást szerzett
abban az órában a Gyámintézetnek, és sokak
ban felkeltette a misszió ügye iránti érdeklő
dést, lelkesedést és a munkálkodni akarás kész
ségét. Az istentisztelet művészi orgonajátékát
Elefánthy karnagy látta el.
Az ünnepi közgyűlés következett.
Báró Feilitzsch Berthold, a Gyámintézet vi
lági elnöke, élénk érdeklődéssel és tetszéssel
fogadott megnyitójában bővebben foglalkozott a
Gusztáv Adolf Egylet düsseldorfi közgyűlésé
vel, amelyen Ziermann egyházi elnökkel együtt
képviselte a Gyámintézetet. A Gusztáv Adolf
Egylet nagyarányú munkája mélységes benyo
mást gyakorolt reá és szeretné, ha annak példá
ján a mi gyámintézetünk is fokozott munkára
buzdulna. — Azt a benyomást nyerhette min
denki, hogy a Gyámintézet elnökségének kezé
ben jó kézben van a Gyámintézet kormányrudja, mert a leghelyesebb irányba tereli annak
célkitűzését és munkáját.
A megnyitó után Geduly Henrik püspök,
mint az egyetemes egyház egyházi elnöke, az
egyetemes egyház nevében üdvözölte a Gyámintézetet, mint amely a nagyobbaknak és erő
sebbeknek a kisebbekkel és gyengébbekkel való
testvéri együttérzését és szolidaritását dokumen
tálja s igy az élő testet öltött szeretetnek a kép
viselője evangélikus egyházunkban.
Farkas Győző a gyülekezet üdvözletét tol
mácsolta, amelyben hangsúlyozta, hogy a deb
receni templom falai a Gyámintézet munkájának
beszédes bizonyságai. Az egykori támogatás fe
jében most átnyújtja a Gyámintézet vezetőségé
nek a hála virágait azzal a kéréssel, hogy ha
majd rövidesen eljön az uj tornyos templom
álma megvalósításának ideje, gondoljanak újból
Debrecenre.
Ziermann Lajos, egyházi elnök, adatokban
és gondolatokban gazdag jelentése megérdemli,
hogy azzal e lap külön foglalkozzék, miért is
belőle ezúttal csak annyit említünk meg, hogy
óvja az egyházakat könnyelmű építkezésektől és
jelenti, hogy a külföldi segélyekkel együtt kö
rülbelül 650 millió koronát osztott szét a Gyámintézet. (A nagy szeretetadományt Gyula kapta.)
A közgyűlést, amelynek határozatairól az elnöki
jelentéssel kapcsolatban fog e lap bővebben be
számolni, társasebéd követte, amelyen Ziermann
Lajos a kormányzóra, dr. Haendel Vilmos, egy
házközségi felügyelő az elnökségre, Kiss István
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püspök a magyar egyetértésre, báró Feilitzsch
Berthold és dr. Zelenka Lajos a gyülekezetre
és a lelkészre emeltek poharat. Scholtz Ödön,
főesperes a serleggel Ligeti Edéné segítségével
jelentős összeget gyűjtött. A serleggyüjtés és
a különböző oftertoriumok közel 5 millió koro
nát eredményeztek.
Délután nagy erkölcsi és szép anyagi siker
rel vallásos estelvt tartottak a templomban.
Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanar, Gyakor
lati keresztyénség( cimü előadását, mivel a fa
kultás megnyitó ünnepélye miatt személyesen
nem jelenhetett meg Debrecenben, Farkas
Győző lelkész olvasta fel. Az előadást, amely
az Evangélikusok Lapjában meg feg jelenni, al
kalma lesz e lap közönségének egész terjedel
mében megismerni. Becht József művészi orgo
najátéka, Bergmann-Wolf Gitta csodaszép éneke
és Kutas Kálmán gyönyörű költeményei egészí
tették ki az est műsorát.
A Fillér-Egyletnek az iskola szépen díszí
tett termében rendezett vacsoráján a legmeghittebb hangulatban egyesültek az ünnep részt
vevői. Művésziesen terített, dúsan megrakott asz
taloknál mintegy 120 főnyi társaság volt együtt.
A presbiteii nagygyűlés miatt akadályozott pol
gármester helyett dr. Csűrös Ferenc kultúrmér
nök, dr. Balthazár Dezső püspök képviseletében
pedig dr. Révész Imre, egyházkerületi főjegyző
vett részt, Ziermann elnök Géresi Kálmánnét, a
Fillér-Egylet elnökét, a közszeretetnek örvendő,
hitbuzgx> s a szeretet munkájában fáradhatatlan
nagyasszonyt üdvözölte.
Farkas Győző és dr. Révész Imre pohárköszöntője a Fillér-Egylet estélyét a protestáns
testvériesülés ünnepévé magasztositotta. Farkas
Győző ugyanis a református püspök képviselő
jére emelte poharát, örömmel állapítva meg,
hogy a dacosnak mondott kálvinizmus megértő
szeretete folytán Debrecenben a történelmi re
formátus nagytemplom és az evangélikusok sze
rény temploma között rég megépült a testvé
riség hídja. Dr. Révész Imre pedig, történelmi
visszapillantást vetve a reformáció első éveire,
megállapította, hogy a kálvinizmus és lutheránizmus külön-külön igen nagy értékekkel gaz
dagította az emberiséget, hogy a hires marburgi kollokvium fontos, de mégis csak másod
rendű okok idézték elő a szakadást. Akkor az
az ítélet hangzott el egymásról: »Ihr habt einen
anderen Geist«, ö azonban csatlakozik egy né
met egyházi vezér azon óhajához, hogy a marburgi kollokvium négyszázados évfordulója al
kalmából újból találkozzék a két protestáns egy
ház Marburgban, s ott mondja ki: Wir haben
denselben Geist.
A debreceni napok résztvevői mélységes
benyomásokkal és sok tanulsággal távoztak és
azzal a meggyőződéssel, hogy a Gyám intézet
jövendő munkájára nézve áldásos kihatása lesz
a debreceni egyház kebelében megtartott évi
közgyűlésnek.
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Nem lehet befejezni a debreceni beszámolót
anélkül, hogy örömmel ne konstatálnók, hogy
a kálvinista Rómában jól áll a lutheránizmus
ügye is. Egyházunk ottani örtállóinak, dr. Han
del egyházfelugyelőnek é*s dr. Horvay másod
felügyelőnek, de különösen a debreceni gyüle
kezet nagytehetségü, vasszorgalmu és fáradha
tatlan buzgóságu fiatal lelkészének, Farkas Győ
zőnek köszönhető ez, aki az alvó gyülekezetei
felrázta és rövid néhány esztendei ottmiiködése
alatt mintagyülekezetté varázsolta és olyan tekin
télyt szerzeit helyben és a messze környéken
annak a lélekszámban kicsiny debreceni lutherániának, aminövel hazánkban nem sok nagy, vá
rosi evangélikus egyházközség dicsekedhetik.
Különösen elismerés illeti ót a Gyámintézet e
közgyűlésének és a vele kapcsolatos programúi
nak szakavatott megrendezéséért is és különös
hála az összes résztvevők részéről azért, hogy ott
tartózkodásuk egész ideje alatt, mint a debreceni
egyházközség vendégei, élvezhették mindnyájan
a debreceni lutheránusok szive szeretetének a
melegségét.

Hivatalos alkalmi istentiszteletek.
II.
Ezen a címen »I.« jelzéssel ellátott szerény
felszólalásom után azok, akik azt annak idején
figyelmükre méltatták, talán már várják a foly
tatását, a »II. -t, amelyet — legnagyobb sajná
latomra,
csak most, kissé megkésve, hozha
tok.
De vájjon miről lehet ezzel a kérdéssel
kapcsolatban még szó? In medias res hatolva,
mindjárt megmondom, hogy olyan hivatalos jel
legű alkalmi istentiszteletekre gondolok, ame
lyeknél a múltkori cikkemben felsorolt s vagy
egyházunk tekintélyét sértő, vagy istentisztele
tünk lényegével össze nem egyeztethető visszás
ságok nem forognak fenn, amelyeknek meg
tartása tehát sem az egyik, sem a másik szem
pontból akadályokba és nehézségekbe nemcsak,
hogy nem ütközik, hanem kívánatos és szüksé
ges is volna, természetszerűleg egyöntetű s az
egyházi főhatóság részéről történő intézkedés
sel.
Ezek során első helyen említem I s t v á n
k i r á l y na pj á t , augusztus 20-ikát, amelyet a
magyar törvényhozás »nemzeti ünnep«-nek dek
larált, egyetemlegesen kötelező munkaszünet el
rendelése mellett. (1891. XIII. te. 1. §.) Hogyan?
Hiszen ez róm. kath. ünnep, sőt egy r. kath.
»szent«-nek az ünnepe! — mondják sokan és
ezzel a kérdést elintézettnek tekintik. En nem.
Mert vájjon az a körülmény, hogy István királyt
a r. kath. egyház szentjei közé sorozta, lehet-e
elvi akadálya annak, hogy mi, evangélikusok is
hálás kegyelettel ujitsuk meg évről-évre az e 1s ő
ma g y a r ki rál ynak, a ma g y a r ne mz e t i
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k i r á l y s á g m e g a la p i t ó j á n a k emlékét.
Nem. Úgyis mint m a g y a r o k n a k , úgyis nrnt
k e r e s z t y é n e k n e k , okunk van arra, hogy
áldjuk az isteni Gondviselést, azért, hogy nem
zetünket közel ezer évvel ezelőtt a konszoli
dáció utján vezérelte és az akkori keresztyénség és kér. kultúra áldásaiban részesítette. Ter
mészetes, hogy az akkoriéban. Elvégre István
királytól nem várhatjuk, hogy lutheránus, vagy
kálvinista lett légyen. És ha igy okoskodnánk,
akkor végső eredményben, következetesen álta
lában véve meg kellene tagadnunk a r e f o r m á 
ci ó e l ő t t i keresztyénséggel minden közössé
get, amit nem tett meg még — maga Luther
sem, sőt ő legkevésbbé. És legyen szabad, amint
azt már több mint két évvel ezelőtt, egy meg
előző cikkre adott válaszkép, a Budapesti Hírlap
1924. augusztus 20-iki számában megjelent cik
kemben tettem, itt is hivatkozom arra, hogy az
azóta, sajnos, az u. n. »Burgenlandihoz átcsatolt vasi felső egyházmegye n é m e t l a k t a gyü
lekezeteiben, tudtommal nemcsak Pinkafőn, ha
nem a többi gyülekezetben is, már évtizedekkel
a fenthivatkozott törvény életbe lépése e l ő t t ,
augusztus 20-ikát, István király napját rendes
délelőtti prédikációs főistentisztelettel ünnepel
tük meg. És én még csak azzal sem dicsekedhetem, hogy ezt a szokást talán én honosítottam
meg, mert meg volt ez már jóval előbb, né
met birodalmi származású elődöm idejében is.
És sohasem mondta senki, hogy r. kath.
ünnepet ünnepiünk s én sem jöttem sohasem
zavarba, hogy ezen a napon mi legyen igehir
detésem tárgya, hanem örültem, hogy a keresztyénség áldásaiért való hálaadás mellett, alkal
mam volt híveim lelkében a hazához, nemzet
hez, királyhoz való ragaszkodás nemes érzel
meit erősíteni. (Azóta pedig azt hallottam, hogy
egy »Burgenlandiban rekedt, egyébként r. kath.
vailásu volt honfitársunk, régi jó ismerősöm,
ha máskor az egész évben sohasem, vagy rit
kán tenné is, augusztus 20-án, István király nap
jának reggelén ünnepi díszbe öltözik és egyet
len fiával elmegy a most már persze »hétköz
napi« misére, nem annyira azért, mivel ezt a
napot r. kath., hanem azért, mivel még min
dig az ő nemzeti ünnepének tekinti.) De a fel
hozott példákat nem is véve számba — puszta
példákkal—, vagy »esetekkel«, jól tudom, nem
lehet valaminek az igaz, vagy helyes voltát iga
zolni, mert azok lehetnek tévesek és helytelenek
is — alig lehet komoly, elfogadható okot vagy
érvet felhozni az ellen, hogy mi, magyar evan
gélikusok, vallási meggyőződésünk, tehát lelki
ismeretünk serelme nélkül, István király napját,
mint keresztyén nemzeti ünnepet megünnepeljük
s ne tekintsük ezt a napot, melyet a magyar tör
vény kötelező erővel általános munkaszünet-napnak rendelt, amelyen tehát híveink is »ráér
nek« arra, hogy a templomba (és nem a korcs
mába) menjenek, talán csak a r. katholicizmus
elleni oppositióból, tehát »csak azért se«, isten-
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tiszteleti ünneplésre »alkalmatian«-nak, hoiott
alig szorul bizonyításra, hogy éppen ez a nap
s annak egyetemes k e r e s z t y é n és n e m z e t i
jelentősége kevesebb veszélyt rejt magában arra
nézve, hogy »idegen tüzet vigyünk az Ur oltá
rára«, vagy személyi kultuszt Űzzünk, mint akár
március 15-ike, akár október 6-ika. Azt az egyet
concedálom ugyan, hogy azokban a gyülekeze
teinkben, ahol eddig ezt a napot egyáltalában
nem tették istentiszteleti ünneplés tárgyává, a
dolog eleinte kissé szokatlannak, idegenszerünek, sőt »katholikusnak« tűnnék fel, de meg
vagyok róla győződve, hogy a kellő felvilágosí
tás esetén, csak az e l s ő alkalommal, annál is
inkább, mivel az igehirdetés éppen ezen a na
pon újra meg újra alkalmat ad a reformáció
utján megtisztult keresztyénség áldásainak ki
emelésére is, természetesen anélkül, hogy feles
leges polémiába bocsátkoznánk.
A felsoroltaknál fogva azért nagyon helyén
valónak tartanám, ha esetleg már a küszöbön
álló egyetemes közgyűlésünk, vagy amennyi
ben a dolog egy lehetőleg e l l e n t m o n d á s
n é l k ü l i ü n n e p é l y e s d e k l a r á c i ó r a még
nem látszik megérettnek; s a református testvéregyházzal való egyöntetű eljárás mutatkoznék
kívánatosnak, későbbi időpontban, egyetemesen
kötelező határozattal kimondaná, hogy István
király napja, mint keresztyén nemzeti ünnep
magyarországi evang. egyházunk összes gyüle
kezeteiben rendes istentisztelettel ünnepeltessék
meg. így lehetne — hogy fentebb említett első,
eredmény nélkül maradt, felszólalásom szavait
használjam, — István király napja nemcsak mun
kaszüneti nap, hanem keresztyén nemzeti ün
neppé, amelyen e nemzet összes hazafias ér
zésű és keresztyén gondolkozásu fiainak szive
összedobbanna egy nagy, közös, szent érzésben
és gondolatban: a múltra tekintve hálás kegye
letben, a jövőre nézve buzgó könyörgésben Ist
ván király közel ezeréves birodalmának régi
nagyságában, uj dicsőségben való teltárnadássáért.
Talán nem szorul részletes és közelebbi
megoko'lásra, ha ugyancsak egyetemlegesein kö
telező intézkedést tartok kívánatosnak az á l 
l a m f ő (kormányzó) s z e m é l y é v e l k a p c s o 
l a t o s m e g e m l é k e z é s e k n e k istentisztelet
keretében való ünneplésére, mert valóban bántó
es visszás helyzetet szül és egyházunk szelle
mének sem felel meg, ha — különösen város
helyen — az államfő születési vagy névnapja
alkalmából — legyen az protestáns vagy katholikus — a róm. kath. templomoknak legalább
egyikében (rendesen a gamizó-templomban) ün
nepélyes misét mondanak, a mi templomunk pe
dig zárva marad.
Ha pedig egyetemes evang. egyházunk va
lamikor arra is gondolna, hogy a külföld pél
dája szerint, á l t a l á n o s b ű n b á n a t i és iman a.p megtartását rendelje el, akkor én a magam
részéről már előre a mohácsi vész évforduló
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iát tartanám talán a legalkalmasabbnak. Nem
Trianont, amire eredetileg magam is gondol
tam, mert ez a bünbánat érzésével nehezen öszszeegyeztethetö és mégis mindnyájunknak, mint
hazafiaknak és természetes embereknek, ma
olyan közeleső bosszuállási gondolat távoltartá
sát szinte lehetetlenné tenne. De erről esetleg
más alkalommal.
Sopron.
Stráner Vilmos,
egyetemi tanár.

Jl szekták ellen való védekezés.
(H ozzászólás.)

Körülbelől három-négy év óta figyelem az
egyházunkat komoly veszéllyel fenyegető szekták
elleni védekezésről irt cikkeket, melyek — saj
nos
csak ritkán látnak napvilágot. Kétségte
len, hogy a veszély megvan: tehát foglalkozunk
vele; de mert nem tulajdonítottunk neki nagy
fontosságot, keveset foglalkoztunk vele sajtónk
ban.
Az Evang. Lapja legutóbbi 41. számában
megjelent fenti címen írott cikk bátorít fel arra,
hogy én is hozzászóljak a kérdéshez. Teszem
ezt gyakorlati ismeretem s elért eredményeim
alapján. Mivel pedig meggyőződést szereztem
az alább közlendő javaslataim gyakorlati hasz
náról, jó lelkiismerettel ajánlom figyelmébe
mindazoknak, kiket közelebbről érdekel.
A fenti címen megjelent legutóbbi cikk sze
rény véleményem szerint helyes nyomon indul
(folytatását még nem ismerem") theológusainknak erre vonatkozólag alaposabb kiképzésben
kell részesülniük. Teljesen fedi a valóságot ezen
hiánynak magyarázata is. Nem volt olvan álta
lános iellegü a szekták mozgalma a múltban,
mint most: nem látszott tehát szükségesnek a
deffenziv, illetőleg az ellenoffenziv irányú ki
képzés. Paulik János ugyan idejében látta meg
a veszedelmet s jó népies fegyvert is adott
kezünkbe »Az álpróféták« c. munkájával.
A theológiai kiképzés ezirányu hiányossága
volna tehát az egyik oka annak, hogy a védeke
zés nem alapos, illetőleg, hogy a szekták ter
jedése oly vehemens.
"Másik okának azt látom, hogy evang. hí
veink hitelvi tudása nagyon hiányos. Nemcsak
az egyszerű nép nagy rétege, hanem középosztályunk egy hányada is nem tudja, mit je
lent evangélikusnak lenni, milyen világnézeti kü
lönbség választja el más felekezetektől, milyen
viszony 'fűzi a Bibliához, egyházához, milyen
ez utóbbinak múltja, jelene stb. Nem ismerik
híveink egyházunk szervezetét s alkotmányunk
alapelveit, következőleg egyházunkhoz való vi
szonyukat sem. Innen a sok méltóságon aluli
közgyűlés, a meg nem engedhető tanácskozási
stilus, szóval az egyházi fegyelem hiánya.
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Korántsem okolom e hiányért a múlt isko
lai vallástanitást. Az nem lehetett más, mint
amilyen volt s abban az időben ez meg is te
lelt, de a jelenre való tekintettel sok mulasz
tást követett el. A sok bibliai, különösen ótestámentomi történet, nem igen adott időt az
egyéni nevelésre s az elemi iskolából kinőtt
egyháztagnak lelkében, a kedves bibliai történe
teken s a káté betanult szövegén kívül nem
igen maradt más. Ismétlöiskolák, ifjúsági egye
sületek nem voltak, továbbképzésben tehát nem
részesültek híveink. (Ugyanis a szószéki beszéd
— melv nevel bár — nem ad rendszeres neve
lést.)
Harmadik okául a lelkészek és gyülekeze
teik közötti viszonyt állíthatom ide. Számos gyü
lekezetben nincs meg a lelkész és a gyülekezet
közötti harmónia. Az okok különbözők lehetnek,
de majd minden esetben a vezetőn a felelősség
emiatt, mivel olyan a nyáj, amilyen a pásztor.
(Ezen felelősség súlya nem csupán az élőket
terheli.) Sajnos, hogy kevés helyen tekint a
gyülekezet lelkészére úgy, mint atyjára, ami a
múltban általános jellemvonása volt egyházi éle
tünknek. Ma híveink inkább fordulnak pana
szaikkal, vagy tanácsért egy hozzájuk teljesen
idcgenlclku emberhez, mint lelkészükhöz.
E három főokon kívül van még számos
mellékoka is a szektáskodásnak, melyeket egy
előre feleslegesnek tartok itt felsorolni. Elég,
ha csak egyet említek meg. Ez a véres háború
utáni lelki dispositio, melyben a rendszerek és
elméletek megdőlése s a rendszeres élet meg
rázkódtatása után külön-külön utakon keresnek
életrendszert az emberek s csapnak a rendszer
telenségbe, még hozzá fanatizmussal.
Ezen okok előrebocsátásával igazat adok a
cikkírónak, midőn kívánja, hogy a megváltozott
viszonyokhoz mérten kibővüljön a jelen és jövő
lelkészi gárda ezirányu kiképzése. Igaza van,
midőn a szekták tanaiba és megtévesztő jelsza
vaikba mélyen hatoló tájékozottságot kíván.
Sajnos, hogy erről szóló irodalmunk nincs,
legalább is a gyakorlati életüket és »hittérítő«
tevékenységüket tárgyaló. Bajos is volna ezt
hirtelenében megteremteni. Hanem szerényen
javasolom, hogy theol. professzoraink körülte
kintő, tudással megalapozott előadásait szemi
nárium keretében ki lehetne bővíteni oly egyéni
tapasztalatok közrebocsátásával, miket egy-egy
veszélyeztetett ponton őrtálló lelkész egy elő
adás keretében közölne — mondjuk — a IV.
éves hallgatókkal. Csakhogy mást ne mondjak:
milyen fogásokkal hadakoznak a szekták az ő
gyülekezetében? Milyen megtévesztő vádakat
hoznak fel a gyülekezeti élet, a lelkész sze-'
mélye ellen? Milyen szentirási helyekre hivatko
zással támadják hitelveinket s hirdetik a ma
gukét? Mely eszközökkel harcol ellenünk? Mély
szentirási idézetek szolgálnak cáfolásukra? stb.
Különösen nagy súlyt kellene helyezni a
Szentirás szövegének ismeretére. Bizony frap-
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pirozza meg a tanult embert is, mikor a szektárius állandóan idéz a Bibliából s teszi ezt
biztossággal, könyv nélkül; mennyivel inkább
a tanulatlan népet!
Nekem volt alkalmam a szombatos moz
galmat elfojtanom. És ha nem is dicsekszem
ezzel, de vallom, hogy a szentirási idézetek bő
séges ismeretével és célszerű felhasználásával
győztem le »hittérítőjük« biblikusságát. Egy-egy
esti összejövetelükön, mit magánházaknál tar
tottak, a hallgatóság feszült figyelme mellett
sorakoztattuk egymás ellen az idézeteket. Ha
a nép előtti legnagyobb tekintélyre, a Bibliára
támaszkodik a szektárius, hiábavaló ott a leg
szebb dogmatikai magyarázat. Ott csak a Bib
lia győzhet, azaz csak a Szentirás világos és
összefüggő értelmű idézeteivel lehet és kell az
ő általuk céltudatosan kiszakított s sokszor ho
mályos értelmű idézeteikre alapított magyará
zatukat megdönteni. A hallgatóság azután azt
követi, aki fölénybe került. Rövid idő alatt rutinirozhatja magát e téren a lelkész, mintahogy
ők is.
Ha pedig megpróbálja az ilyen vitára fel
nem készült theológust is az ellenfél biztos
sága, mellyel az idézeteket rendszeresen felso
rakoztatja, valósággal lefegyverzi tudatlan hí
vünket. Számtalanszor hallottam, hogy a pré
dikátor mindent a Bibliából mond; természetes,
hogy hisznek neki és követik. Hamarosan meg
tanulják ők is az idézeteket és már mások meg
hódítására törekszenek. így terjed azután a
szekta valóságos hólabda-rendszerrel. Ez ellen
fel kell állítanunk a felnőttek iskoláját — melynek gyakorlati hasznát tapasztaltam. Azaz va
sárnap délután, vagy esténkint gyűjtsük össze
a felnőtteket az iskolába, hol a hittant és er
kölcstant sorozatos előadásokban szentirási idé
zetekkel bőven támogatva a hallgatóság értelmi
nívójához mérten adjuk elő, természetesen az
előadott résszel kapcsolatos magánkérdésekre is
alkalmat adva s azokra megértőleg és megmagyarázólag felelve. Ezen munka áldásos ha
tásáról egy-két hónap alatt minden lelkésztest
vérem meggyőződhet. Ne feledjük azt a körül
ményt sem, hogy a szektáskodásra hajlamos em
bert egy csomó tudnivágyás is vezérli, ha nagy
részben hiúságból is. Ha tehát én jobban ki
elégítem tudásvágyát, mint ellenfelem, bizonyos,
hogy nálam marad, sőt az elveszettek táborából
is visszahódítja azokat, kiket már nem elégí
tenek ki ott.
Nagy súlyt kell fektetni az ismétlőiskolások
vallástanitására is. Ne feledjük, hogy az egy
szerű nép gyermeke akkor kerül ki az életbe
s a serdülő kor fegyelmezetlen gondolatvilá
gára inkább a rossz van hatással, mint a jó.
De ne elégedjünk meg ezzel sem, hanem
ifjúsági egyesületeinkbe tömöritsük az iskolából
kikerült ifjúságot és ott is hirdessük hitelvein
ket, inkább apologetikailag. Ezzel a munkával
sok reverzálist is megakadályozhatunk, hiszen
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a jegyesség küszöbén állók képezik az ifjúsági
egyesület tagjait.
Ami végül a lelkészek és gyülekezeteik kö
zötti viszonyt illeti, legyen szabad csak azt mon
danom: mindenekben és mindenekfelett a Krisz
tus képmását valósítsuk meg gyülekezeteink
ben. A lélek fegyvereivel küzdünk, küzdjünk
úgy, hogy lefegyverezzük a lelkeket, sőt —
mondhatnám — bilincseljük le őket és teremt
sük meg a jó viszonyt, ha nem volt, vagy el
veszett. Van Istennek ereje hozzá, hogy meg
segítse az Ö dicsőségét szolgáló munkát.
Furia Zoltán
hitoktató-lelkész.

EGYESÜLETI ÉLET.
Felhívás. Az Országos Evang. Tanáregye
sület Vallástanitási Szakosztályának elnöksége
ezúton is felkéri az összes vallástanárokat, hogy
folyó évi november hó 10-én d. u. 2 órakor a
Deák-téri iskolák IV. leányosztályában tartandó
szakosztályi ülésen megjelenni szíveskedjenek.
Ez alkalommal a mindenkinek megküldött meg
hívón ismertetett programmon kívül szó lesz
olyan vallástanitási ügyekről is, amelyek min
den Kartársunkat nagyon közvetlenül érintik. Kü
lönösen a dunántúli és tiszakerületi Kartársakat
kérjük a megjelenésre, mert az ő eddigi állandó
távolmaradásuk sokban megakadályozta a szak
osztály működését. Emlékeztetni kívánjuk a kar
társakat arra, hogy szabályrendeletünk (melynek
fontosságáról nem kell sokat írni) s az uj tanterv-tervezet s szociális helyzetünk és jövőnk
kérdései olyan problémák, amelyek bizonyosan
minket érdekelhetnek elsősorban. Nagy szeretet
tel várja a kartársakat a szakosztály Választmá
nya, Budapest, 1926. okt. 30. G a u d y László.
A MELE november 10-iki közgyűlésén
Sartorius svájci lelkész, a kér. ifjúsági egyesüle
tek Világszövetségének a főtitkára is fog elő
adást tartani. Jelentkezése csak a már közzétett
tárgysorozat összeállítása után történt, azért utó
lagosan vagyok bátor ezt a MELE mt. tagjainak
szives tudomására hozni. P a u 1i k, elnök.
Meghívó. A belmisszió'i egyesületek evan
gélikus tagjai összefogás és együttműködés
megbeszélése céljából november 10-én, szerdán
délután 4 órakor Budapesten, a Deák-téri ev.
polg. iskola II. emeleti tantermében tanácsko
zásra jönnek össze, amelyre a belmissziói egye
sületek tagjait és barátait szeretettel meghívja
és várja az Előkészítő Bizottság.
Az ózdi Ifjúsági Luther Szövetség Abafty
Gyula segódlelkész szerkesztésében »Uj ég és
uj föld« címen immár második évfolyamban je
lenteti meg hivatalos lapját. A legnagyobb elis
meréssel kell, hogy megemlékezzünk erről az
ifjúsági lapról, amelynek reformációi számában.
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bibliai elmélkedéseket, a cserkészmozgalomról
és a magyar gályarabokról cikkeket s egy el
beszélést gimnáziumi tanulók írtak. így jövök
rá, mint lapszerkesztő, apránként arra, hogy mi
lyen intenzív munka folyik evangélikus egyhá
zunkban a sajtóiroda terén is. Mennyire szüksé
ges volna a különböző sajtómunkásoknak öszszejövetele! Hogy tudjunk egymásról, megis
merjük egymást s megbeszélhessük az evangéli
kus sajtó közös ügyeit!
Az Orsz. Evang. Tanáregyesület novem
ber 10-én d. u. félnégy órakor Budapest, IV.,
Veres Pálné-u. 36., I. em. közgyűlést tart. —
Tárgysorozat: elnöki megnyitó, titkári jelentés,
továbbá dr. Zelenka Margit előadása a leánycserkészetról s Tömörkényi Dezső előadása:
Eszmék a történettanítás köréből; tisztujitás, je
lentések, indítványok. A választmány 3 órakor
tartja ülését.

IRODALOM.
Széchenyi vallásos lelkülete címen Payr
Sándor fáradhatatlan tollából egy értekezés je
lent meg. Ismeretes a tudós szerzőnek alapos
sága, lelkiismeretessége minden müvében, amely
tolla alól kikerül. Ez a műve az időszerűségével
is hat. Most, amikor a kultúrharc sötét telhóit
látják órállóink gomolyogni, valóban érdekes
bepillantani a legnagyobb magyarnak lelkivilá
gába s felidézni az o szellemét, megtudni az ó
felfogását napjainkat is különösen érdeklő val
lási kérdésekről. Öt részben tárgyalja a szerző
tételét. I. Széchenyi nagyságának cs hazafiságának vallásos alapja. Széchenyi, a szabadelvű
magyar katholikus. II. Vallásos lelkiiletének ál
talános jellemvonásai. III. Széchenyi viszonya a
r. kath. egyházhoz. IV. Széchenyi és a protes
tánsok. V. összefoglalás. Zrínyi és Széchenyi.
A két katholikus legnagyobb intelme a máso
dik Mohács népéhez. — A tartalom gazdagsá
gáról csak halvány képet ad a tartalomjegy
zék. Mint Payr minden müvében, úgy itt is
megtalálható az állításoknak gondos, okmányszerű bizonyítása. Széchenyinek legújabban köz
zétett döblingi iratai is szerepelnek a források
sorában régebbi müvei mellett. Az érdekes,
meglepő idézeteknek egész sorozatán vezet át
bennünket a szerző s igy vonja' le Széchenyi
vallásos lelkületére vonatkozó állításait. Sze
melvényeket kellene közölni, hogy az értekezés
érdekességét és sokszor meglepetésszerűen
ható erédményeit méltassuk. Ez alkalommal
megelégszünk azzal, hogy különösen napjainkra
vonatkozó, napjainkat érdeklő jellemvonásra hív
juk fel a figyelmet. Széchenyi azt mondja: >A
keresztyénség tiszta szellemében én mindenek
előtt türelmes vagyok és pedig nemcsak szó
val, de tettleg is az vagyok s az evangélikusok
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mellett fogok felszólalni mindaddig, mig a tel
jes reciprocitásnak elve nemcsak szinleg, de lé
nyegében is kiviva nem lesz.«. . . »Kiki szeresse
felebarátjában a hazafit s embert s ne nézze,
mi módon vet számot Istenével s mely utón
igyekezik mennyek országát elérni«... »Mert ha
bár az ismert közmondáshoz képest nagyon sók
ut vezet Rómába, úgy bizonyosan nincsen e
világon csak egyetlen egy vallás, mely kirekesztóleg bírna oly kapuval, melyen keresztül
Istenhez lehetne közelíteni, s felette sok egyén
a clerus, az anyaszentegyház, de még a pápa
engedelme nélkül is, sót az e részekről szólt
anathémák dacára, mégis mennyországba jut és
viszont.« — Már ebből a pár idézetből is ki
tűnik Széchenyi nemes, emelkedett felfogása.
Nincs itt szó »szupremáciá«-ról, »privilégiumoké
ról. Akik Széchenyi nevét az utóbbi években
oly sokszor vették s veszik most is ajkukra,
vájjon ismerik-e ennek a nagy léleknek ezt a
legbensóbb reitekét!? Széchenyi türelmessége
mély hitéből fakad. Megkapok azok az imák,
amelyeket szerző közöl. Széchenyi mutat rá,
hogy az .>ultrainontán fekete szurok« ellen a
legjobb antidosis >a türelem és kegyes érzület,
a szilárd hit Krisztusban, aki sohasem volt fa
natikus.« — "E mű elolvasása után Széchenyi
hatalmas egyénisége csak ríó szemünkben s aki
Széchenyivel foglalkozik, annak ezt a művet el
kell olvasni. A Széchenyiről szóló gazdag iro
dalomban is előkelő helyet foglal éT ez az ér
tekezés. Hisszük, hogy sokan épülnek belőle, s
ha netalán némelyek olyan dolgokat olvasnak
belőle, ami nekik nem tetszik, — Széchenyivel
kell perbe szállniok, ami pedig nehéz dolog
lesz. — A könyv 74 oldalon jelent meg a szerző
kiadásában. Megrendelhető a szerzőnél.
Dr. Patay Pál: Baldácsy Antal és a Baldácsy-Alapitvány. A Baldácsy-alapitványi igaz
gatóság az alapítvány félszázados (1876—1926.)
évfordulója alkalmával megiratta és kiadta az
alapitványtevőnek, végvezekényi Baldácsy An
tal bárónak (1S03 —1878.) életét és az alapítvány
(1876. okt. 19.) történetét. A korzikai Baldaccicsalád jó magyar hazafivá és a magyarországi
protestantizmusnak egyik legnagyobb jótevő
jévé lett sarjának életrajzát, amely korrajzzá bő
vül és sok egyháztörténelmi szempontból fon
tos adatot tartalmaz, érdekesen és tanulságosan
irta meg a szerző. Igen értékes az alapítvány
történetét tárgyaló II. rész is. Az alapítványi
igazgatóság elnöke dr. Zsigmondy Jenő. Az ala
pítvány ingatlan vagyona jelenleg 7000 kát. hold
1054 öl, amelyből szántó 4192 hold. Az ingó va
gyon 1914-ben 993.900 K volt, ami jóformán
megsemmisiiltnek tekinthető.
Lampérth Géza: Protestáns Arvaházi Ké
pes Naptár. Ara: ^0000 K. — Ötvenkettedik
évfolyamában jelent meg 1927-re az országszerte
jólismert és kedvelt naptár. Az árvaegylet mű
ködését Brocskó L. igazgató ismerteti. Az ár-
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vaházban 112 árvanövendék volt, ezek közül
73 középiskolát látogatott; bevétel 662 millió,
kiídás 698 millió, egy-egy árvának évi eltartási
költsége 6 millió koronába került. A naptár
ban több cikk és vers Moháccsal áll vonatko
zásban. Az év halottai között megemlékezik Zsi
linszky Mihályról. Szigethy Lajos grbt ‘Tisza
István evangélikus őseiről, Pékár Gyula Pető
firől, dr. Szolár Ferenc Győni Gézáról irt.
Fábián Im re: A reverzális. Ismeretes,
hogy egyházunk milyen nagy vérveszteséget
szenved a reverzálisok miatt. Égető szükség volt
tehát egy népies iratra, amely ezzel a veszede
lemmel szemben felveszi a harcot. (Bár a rever
zális nemcsak »a nép« köréből szedi áldozatait:
a »középosztály«-ban is ugyanolyan arányban
legalább is megvan.) Fábián Imre 'kis füzetké
jét, amely a Harangszö-Könyvtárában, mint an
nak "5. füzete jelent meg, melegein ajánljuk ter
jesztésre. Ára 2500 K. Megrendelhető a »Ha
rangszó« kiadóhivatalában, Szentgotthárdon.
Révész Imre élete. (1826—1881.) Irta uno
kája, R. Imre, debreceni ref. lelkész. Kiadta szül.
100-ik évfordulóján »egyedül Isten dicsőségére«
a debreceni ref. egyház presbitériuma. 249 lap.
Debrecen (Ref. egyhker.-nyomda), 1926. Ára?
Csudálatosak és bámulatosak a Gondviselés mű
vei és utjai egy család történetében is. Három
kiváló magyar egyháztörténetiró: apa, fiú, (Kál
mán ref. püspök) és unoka személyében. Talá
lóan mondja a jeles mű előszavában Balthazár
püspök, hogy nagy hősünket jellemzi az éleslátáSj a bölcsesség, s a vasszorgalom, — hozzátehette volna: és a nemes szabadelvűsé^ és türelmesség egyházi és tud. theol. kérdésekben.
Ezekkel a kegyelmi ajándékokkal meg tudott
lenni akkor is, amikor Gigászok jártak a ma
gyar Glóbuson: a 19-ik század Magyarországá
nak gigantikus méretű szellemóriásai. Tömör
mesteri vonásokban bemutatja az unoka a nagy
apa tanuló éveit, külföldi tanulmányait, három
fronton való harcait, s a tudóst és prédikátort
B.-Ujvároson, Szentesen és főleg Debrecenben.
Főleg a pátens körüli küzdelmekben Tiszával
és Vay Miklóssal együtt vezéralakja volt a ma
gyar protestántizmusnak. Erős kálvinista jelleme
mellett is, — mint Figyelmezője is igazolja —
ritka türelmességgel méltányolni tudta az evan
gélikus egyházat és irodalmát. Hisz Hagenbachnak volt a tanítványa. Az iró találóan jellemzi
»»lelki életét és vívódásait« is. Hálás elismerés
illeti részünkről is a debreceni ref. egyházat e
nagy mű megiratásáért. Az Íróval együtt exegit
monumentum ... !
Sz. M.
Evangélikus Naptár az 1927. évre. Szer
keszti E g y e d Aladár. Kiadja a szlovenszkói
magyar evarig, szövetség. 114 lap. Ára 4 cseh
kor. Díszesen kiállított tartalmas evang. és ma
gyar hazafias izü naptár, mely a szerkesztő és
irótársai buzgalmán kívül G ö m ö r i Z. rozsnyói
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nyomdászt dicséri. Benne van Jánoska és Zoch
csehszlovák püspökök arcképe és életrajza, Ke
mény L. lelkész két szép költeménye, Fizély Ö.
lelkész megemlékezése Gerhardt P. énekköltőről,
Jánossy és Boross két szép költeménye, Szkalosné klasszikus szépségű elbeszélése, Egyed A.
evang. és hazafias megemlékezése a gályarabok
ról és nemzeti történelmünk két évfordulójáról
(II. Rákóczi Ferenc és a mohácsi vész), Tichy
jellegzetes gömöri adomakincse és Smid J. lel
kész meghatóan szép vezércikke az ajtón zörgető
Jézusról, akinek képe a címlapot is díszíti. A
gazdaság köréből merített ismeretek is tanulsá
gosak és közérdekűek. — Ha nem látnok e nap
tárban a szomorú emlékű 2 csehszlovák
püspök képét, azt hinnők, hogy e naptár meg
csonkított és elárvult hazánk valamelyik nyom
dájában készült. Az idézetek is Ravasz püspök
műveiből jól vannak megválogatva. Dicsérnünk
kell a szerkesztő és derék munkatársainak buz
galmát, hogy csehszlovák szolgaságukban és babylóniai fogságukban ilyet tudtak alkotni. De
úgy látszik, kezd már ott is derengeni, sőt vir
radni, mert a földrajzi, a történelmet és a ma
gyar nemzeti műveltséget még a csehszlovákok
gyűlölködő fantáziája sem tudja meghamisítani.
A klisék előteremtése Kövesi S. és Hetvényi L.
szívességének műve. A szerkesztő szerint az
Evangélikus Naptár célja: Szlovenszkóban épí
teni Isten országát, Krisztushoz vezetni a híve
ket, növelni az evang. öntudatot és egyház- .
szeretetet és ébreszteni, fejleszteni a magyar
nemzeti lélek vágyait és reményeit. Erre a nap
tár a szűk csehszlovák keretek között is kivá
lóan alkalmas. Csak tovább is előre és fölfelé
a gondviselő és igazságos isten szent nevében!
Gömöri.
Adományok a győri ev. diakonisszaképzőintézet javára: Démy Gerő Mihály 100.000,
Ágoston Barna 300.000, dr. Lumnitzer Béla 100
ezer, László István 100.000, Gay Károly 50.000,
Bürüs Józsefné 50.000 koronát. Hálás köszönet.
Pályázat a vácbottyáni ág. h. ev. leányegyház kántortanitói állására. — J a v a d a l o m :
2 szobás jó lakás, megfelelő gazdasági helyisé
gekkel, két kerttel, 6 kát. hold szántóföld bé
rnöveléssel, jelenleg egy évre fellesbe adva. 40—
45 véka rozs-párbér, politikai községtől egy sze
kér széna, megfelelő fizetés-kiegészitési állam
segély. Egységszám: 21. — Vasúti állomás 10
percnyire. — Szolgálati nyelv: magyar és tót.
Az állás betöltése miniszteri jóváhagyás után
fog de tacto megtörténni. Kizárólag ág. h. ev.
vallásuak pályázhatnak. Kellően felszerelt kér
vények, a kommunizmus alatt tanúsított maga
tartásról szóló hatósági bizonyítvánnyal is, folyó
évi november hó 20-ig terjesztendők be a csomádi evang. lelkészi hivatalhoz, u. p. Veres
egyház, Pest-m.
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MEGHÍVÓ.
Kérem az Országos Lutherszövetség vá
lasztmányi tagjait, valamint az Egyetemes Köz
gyűlésre kiküldött képviselőket, hogy az Egye
temes Egyház közgyűlési meghívóján jelzett idő
ben és helyen tartandó OLSz. választmányi, il
letve közgyűlésen résztvenni szívesek legyenek.
Budapest, 1926. október 31-én.
Báró KAAS ALBERT dr.
az OLSz elnöke.

Egyházam .
Koromsötét, vad éjtszakában.
Egetrengető, bús vihar ölén,
Mint hős Titán népek harcában
Sziklatemplom áll ragyogva, büszkén.
— Felséges k ép !... Égi csodamü! — -----Ropogva gyújtó villámot nevet
Egy sziklatemplom, melyet izzón
Tuzkigyó ölel, mint óriás keret.
Világom nézed, amint merül
Dőzsölő kedvvel sikongva vakon
Poklok posványába s nem eszmél,
Hogy lelke mint lesz élő sirhalom?
— Szörnyűt láthatsz, hisz’ közöttünk itt
A vallás pénz és politika lett;
Hallgat a s z í v , zsibbadt a lélek,
Panasz zúg szerte az Ige helyett.
Vagy mit nézel?... Azt, hogy ökleink
Átok-kövekként törnek az égre,
Honnan bűnös éltünk éjjelén
Alárobbannak saját fejünkre?
Mert a vihar, mely körötted dúl:
Sátánlelkek poklos orgiája,
Melyben ittasan pusztul e n em ,----------Csak te állsz szentül Jehova vára.
Téged nem ront meg idők dühe,
Szájas törpehad néked nem árthat.
Tornyod, falad gigászként nő tel.
A villám is csak alattad járhat.
Gránit tetődön örök tűzként
Kérub lánglelke lobog merészen
S fundámentomod, e nagy Titok
Isten szivébe merül egészen.
Szegény népem vad éjtszakáján
A villámkeretes kép temploma
Úgy áll előttem egyre nőve,
Mint egy sziklába vágott szent csoda.
S e csoda méhén féltő gonddal
Hazámat menti Isten Szent F ia ---------Lelkem felujjong:... Sziklatemplom!
Te vagy Krisztusom igaz egyháza!
Magassy Sándor.
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H Í R E K .
Az aszódi leánynevelőintézet és a PetöJireálgimnázium október 31-én d. u. 5 órakor a
gálya rabok emlékezetére vallásos estét tartott.
Megnyitó beszédet Hamrák Béla vallástanár
mondott, a gálya rabok történetét Szever Pál ta
nár ismertette.
A pécsi gyülekezet reformációi emlékünne
pélyén Ostffy Lajos volt főispán tartott elő
adást »Emlékezés a magyar gálya rabokról« cí
men. Meg kell emlékeznünk iít arról, nogy Baldaut Gusztáv a pécsi gyülekezet kiváló buzgalinu lelkésze, aki évek hosszú során át feled
hetetlen emlékű nagy püspökünk, Gyurátz Fe
renc titkára volt, kéthetenként megjelenő igen
eleven gyülekezeti lapot szerkeszt »Értesítések«
címen. Nála megfelelőbb embert keresve sem
lehetett volna találni Dunántúlnak legnagyobb
és egyetemi városába. A sok viszontagságon ke
resztülment pécsi gyülekezetét az egyházkerület
legelevenebb gyülekezetévé tette Baldauf buz
galma, megnyerő modora, erős hite.
Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni
egyházkerület felügyelője, »Gyorssegély« címen
egyházkerületi alapítványt létesített hétmillió
korona tökével; az alapítvány célja lelkészeknek
és tanítóknak lehetővé tenni azt, hogy operativ
beavatkozást igénylő betegségükben sürgősen
állami klinikára, vagy közkórhá/ba utazhassanak.
A csákvári gyülekezetnél pedi£, mint annak helyi
felügyelője, 2,500.000 koronás alapítványt tett
a konfimiándusoknak emléklappal és Ujtestámentommal való ellátására.
A soproni hittudományi fakultás Ifjú
sági Köre reformációi emlékünnepélyén az ün
nepi beszédei Stráner Vilmos prodékán tartotta.
Kovan-Murányi György szavalt, Maczek Árpád
énekelt. Szerepelt még az ifjúsági énekkkar is.
Bácsi Sándor elnök imádkozott.
1848: XX. A budapesti két róni. kath. egy
házkerület papsága október 28-iki ülésén elhatá
rozta, hogy felkérik a kultuszminisztert, hogy
miután a magyar állam évi büdzséje keretében
630 ezer pengővel támogatja a hazai protestáns
lelkészek nyugellátásának alapját, járuljon aránylagos összeggel a latin és görög szertartási!
római katholikus papság ellátásához is. — Re
mélem, hogy a kultuszminiszter felhívja majd a
két esperesi kerület papságának figyelmét azokra
a fejedelmi kiterjedésű latifundiumokra, ame
lyeknek jövedelméből a latin és görög szertartásu r. kath. papok nyugellátása annál is inkább
kitelik, mert a r. kath. papok nyugellátási költ
ségeit családtagok, özvegyek és árvák nem ter
helik. Vagy a kultuszminiszternek is inkább
ínyére van ez a fordított 1848: XX., mint az
igazi ?
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Kül misszió. A lipcsei Misszió-Egyesülettnek nagy örömnapja volt október 24-én: ezen
a napon több misszionáriust küldöttek ki In
diába és Afrikába. Indiába mennek: dr. Bauer,
a trangúéba ri tanítók épző-intézetnek egykori
igazgatója és felesége; továbbá Frey Elza, a
drezdai anyaház diakonisszája, azelőtt trichinopóly-i misiszionariusnő és Hüben er Berta, aki
azelőtt Coimbatoréban dolgozott; végiül két
kandidátus,’Lehmann és Kanschat. Afrikába in
dulnak Eisenschmidt misszionárius, dr. med.
Puff 'és felesége, továbbá három kandidátus^
'Winkler, Hohenberger és Riszmann. A MisszioEgiyesülef igazgatója dr. fhlmefs megemlíti, hogy
ennek a tizenkét missziói munkásnak kiküldése
óriási kiadást jelent. Adományokat kér. De imád
ságokat is.

A Theol. O tthon építésére megajánlott,
illetve befizetett adományok kimutatása (foly
tatás): Soproni gyámint. nőegylet 1,000.000 K,
rajkai egyház 500.000, Oroszvár ’200.000, Sop
roni vall. estély jövedelme 440.150, Tárnokréti
100.000, Ágfalva 247.700, Harka 201,000, Pus
kás Jenő 250.000, Krieger Mihály 200.000, Lébény 450.000, N. N. 100 Dinár, Evang. Filléregylet Debrecen 1,500.000 K, Kapi Béla 4,047.200
Sommer Gyula 450.000, Schranz Erzsébet 50.000,
Szenteh Dezsőné 250.000, Nemeskolta 136.000,
Hosztják A. 50.000, Nemes Károly 500.000 K,
Moravszky F. 100.000 !K, Maurer K. 100.000,
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Krecsák L. 100.000, Németh Gy. 140.000, Szekszárd 100.000, Rákoskeresztúri vall. estélyek, be
küldte: Kovacsevics J. 1,200.000. Mszombathely
100.000, lelkésze: 300.000, Kapolcs 53.550, Kissomlyó 464.000, Magyarboly 50,000, Alsón,ána
155.000 korona. Fogadják az adományozók ez
úttal is hálás köiszönetünket.
Kiadóhivatali üzenetek.
Özv. P. A.-né Kecskemét, Előfizetése dec.
31-én jár le. — H. E.-né Kóny. Junius 30-án
járt le.
W. B. Győr. Dec. 31-ig még 47 ezer koro
nát kell fizetnie. — P. J. Orosháza. Dec. 31-ig
rendben van. — Dr. G. I. Debrecen. Lejár
926. dec. 3Dén.
Szerkesztői üzenetek.
Névtelen levélíró, Bp. Névtelen levélre
csak a legritkább esetben reflektálhatok. Az Ön
esete nem ezen legritkábbak közül való. Ha ki
fogása van az illető nőnek templomi és egyesü
leti viselkedése ellen, mondja meg neki, vagy írja
meg neki — de ne névtelenül.
Többeknek. A lap terjedelme újabban szűk
nek bizonyul. Cikkek és hirek elmaradásáért el
nézést kérek.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

19-ik k i a d á s a , h ó f e h é r p a p i r o s o n , e l s ő r a n g ú
n y o m d a i é s k ö n y v k ö t é s z e t i k i v i t e l b e n m egjelent.
Korona.

Fekete fél vászonkötésben, arany kehely vagy kereszt díszítéssel
Fekete egész vászonkötésben, arany kehely vagy kereszt dí
szítéssel, to k b a n ......................................................
Párnázott egész vászonkötésben, arany metszéssel, tokban .
Csontutánzati kötés, fehér vagy fekete, arany metszéssel,
tokban ....................................................................
Legfinomabb párnázott, díszes bőrkötésben, arany metszés
sel, t o k b a n .........................................•
Mindegyik fajta köt snél valódi arany-nyomást és metszést

58.250
70 000
162.500
225.000
275.000
adunk.

Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai mftintéiet gyoraiajtújáa Győr, Baroaa-ut 36. azásc. — Telelőn 239. — 6018

'elenföldi E vang. leik. hivatal
n-v *’uí **
Budapest

1926. novem ber 14.

46. s z á m .

Szerkesztőség: LÉBÉIY (Mosen n.) Alapította: DR. RIFFIYSÁNDORpüspök. Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ár: Egész évre 80, félévre 40
Kiaééhlvatal: GYÚR. tv. honvent-épiilet.
S i« r k « u M s é r t U l« 16a
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer K.
Kiadja:! LUTHER-SZÚVEYSEG.
Pestatakarékpénztari csekkszámla: 1290. N É M E T H K A R O L Y « s p e r e s ;
Hirdetési árak megegyezés szerint.

A magyar evangélikus theologia sajátos
helyzete és feladatai.

csak egy tanévre terjedő dékáni hivataloskodá
somnak valami sokatmarkoló programmal kös
sek cégért. Sokkal helyesebb lesz, ha ahelyett
professzori szakhivatásomnak megfelelően, az el
méleti elvi szemlélődés magaslatára vonulok
Dékáni székfoglaló beszéd.
A m. kir. Erzsébet tudományegyetem evangélikus hit- vissza s innen körülnézve veszem szemügyre a
tudományi karának tanév megnyitó ünnepén 1926. magyar evangélikus theológia sajátos helyzetét
és feladatait.
okt. 24-én Sopronban tartotta: D. Dr. Pröhle Károly.
Amikor a magyar evangélikus theológia
Midón a m. kir. Erzsébet tudományegye helyzetképéről van szó, némelyek csak hiányo
tem evang. hittudományi karának dékáni hiva kat, szegénységet, elmaradottságot tudnak em
talát az 1926-27. tanévre most városunk nyil legetni. Ezen vádak között egy, az, amely az
vánossága előtt is átveszem, nem mulaszthatom irodalmi termelés hiányosságára mutat reá,
el, hogy mindenekelőtt egész karunk nevében szinte az igazság erejével hat, de mégsem igaz
le ne rójam a legmelegebb hála és elismerés ságos. Vájjon azok, akik vádaskodni szeretnek,
adóját hivatali elődöm, Stráner Vilmos iránt, aki, meggondolták-e azt, hogy éppen ezen a téren
miután már előbb 4 éven át volt a régi sop- a legideálisabb célok megvalósítása mennyire
ronai theol. akadémia igazgatója, karunk egy szorosan függ anyagi teltételektől,—■hogy önálló
hangú bizalmából kétszeri újraválasztás révén evang. theológiai művek kiadása ma, az előbb
a magas közoktatásügyi kormány jóváhagyásá- sem nagyszámú érdekeltségnek szinte végzetes
val az egyetemi szabályzatban megengedett leg összezsugorodása folytán, kereskedelmi alapon
hosszabb időtartamon át, három évig viselte a egyáltalában nem, hanem csak ritka egyesek
dékáni tisztet. Neki, mint első dékánnak jutott nek, mecénásoknak, azt lehet mondani: jó te 
az a történelmi jelentőségű feladat, hogy az vőknek rendkívüli áldozatkészségével, tehát csak
1923. év szeptemberében megalakult fakultásun kivételesen lehetséges, — hogy az evangélikus
kat az alapvető berendezkedésnek rendkívüli theológia munkásainak legtöbbje a háború és az
nehézségein át, a rendes, egészséges életfej- összeomlás idején a férfikor úgynevezett leg
lódés útjára vezesse. Nem volna helyénvaló do szebb éveit a puszta Ínséggel való keserves,
log, ha itt, szemtól-szembe akarnék dicséretet lélekórló küzdelemben volt kénytelen eltölteni
zengeni; de kötelességszerüen és jóleső érzés s amit a legmostohább körülmények között mé
sel állapítom meg azt, hogy Stráner Vilmos gis kitermelt, az asztalfiókba rejteni mint kiadnemcsak tisztességgel, de valóságos sikerrel fe^ hatatlant. De hagyjuk ezt a szomorú fejezetet
lelt meg alapvető nagy feladatának s a dékáni és reméljük, hogy további szervezkedéssel s
székből való távozásával szemben csak az nyug erőinknek a végletekig való megfeszítésével ezen
tat meg bennünket, hogy mint kartárs és mint a téren is tudunk még eredményeket elérni.
prodékán körünkben marad s rgy kipróbált ere Igaz, a tudomány önfenntartásának és gyarapo
jét és bölcs tanácsait a további nagy feladatok dásának eszközei között nem nélkülözhetjük az
megoldása körül nem fogjuk nélkülözni.
irodalom vezetékeit és csatornáit; de ne feled
Az uj dékán tekintete különben is termé jük, hogy még a tudományos irodalom művelé
szetszerűen irányul az ügyek puszta tovább sénél is előbbre való és fontosabb az a tanári
vitelén túl ezekre a további nagy feladatokra, dolgozó szoba szentélyében tisztán a kathedra
melyek bokros tömegben tornyosulnak előtte. számára csendben, szakadatlanul folyó munka,
Kétségkívül érdekes volna ezekről a további fel mely annyi erőnket megemészti és sokszor éjje
adatokról, melyek között legnagyobb és leg leinket is nappallá teszi. Sajnálattal állapítom
égetőbb mindenesetre fakultásunknak uj, méltó meg, hogy ez a kat’exochen professzori munka
hajlékban való elhelyezése, részletesebben szólni. sokszor még közelről érdekelt körök részéről
De ha el vagyok is szánva arra, hogy ezen fel sem részesül abban a megbecsülésben, melyet
adatok megoldása végett Isten segedelmével és méltán megérdemel, holott ez elsőrendű egy
az illetékes tényezők óhajtott szives támogatásá házfenntartó és egyházépitő munka is. Aki erre
val megteszem a tőlem telhetőt, nem volna ér a munkára nézve elmaradottságról mer beszélni,
telme annak, hogy szabály szerint amúgy is az nem a valóságot tartja szem előtt, hanem
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vak elfogultságból ítél. Nyugodt lelkiismerettel
mondhatom, hogy az evangélikus theológia
egészben véve ma nem kevesebb buzgalom
mal igyekszik a mindenkor legújabb szakirodal
mat feldolgozni és magát a kor színvonalán tar
tani, mint bármely más fakultási tudomány.
De amikor a magyar evang. theológia sa
játos helyzetéről és feladatairól elvi vilá
gításban akarok szólni, az eddigieknél még
egészen más dolgokra gondolok. Az elmaradott
ság vádját említettem. Ezt természetesein a kül
földhöz, elsősorban a német külföldhöz való
viszonyítás szempontjából értik. És tagadhatat
lan, hogy mi, magyar theológusók, tényleg kí
vül állunk a theológiai tudomány tovaféjlődésének sodrán, kívül azon harcon, melynek hevében
különösen a riémet protestáns theológia életféjlődése lefolyik. Igaz, ennek a helyzetnek meg
vannak a maga árnyoldalai és veszedelmei: a
harc, a rövid lejáratú aktualitás élénkítő, sarkaló
ereje hiányzik s a külföldtől való elmaradott
ságnak a látszata elsősorban innen ered. De
ennek a sajátos helyzetnek kétségkívül van más
színe és oldala is. A külföld tudományos har
cában a tudomány művelői pártokra szakítva
sokszor nemcsak hogy elfogulatlanul, de egye
nesen ellenséges indulattal állanak egymással
szemben s már szinte alig értik egymást; el
fogultság és pártszenvedély sokszor súlyosan
akadályozza a tiszta igazság érvényesülését.
Természetes, hogy amit ezzel a külföld tudo
mányos harcáról mondok, az éremnek csak egyik
oldalára áll; de kétségtelen, hogy éppen ezzel
szemben a mi elszigetelt helyzetünknek is meg
van a maga jó oldala, mellyel viszont sajátos fel
adatok függenek össze. Mi magyar theológusok
mintegy csendes, viharmentes szigetről, nyugodt
szemlélői lehetünk annak a tudományos harc
nak, mely a külföldön folyik, a napi polémia
hevétől távol és mérgétől menten dolgozhatjuk
fel a külföldön folyó tudományos munka való
ban értékes eredményeit s higgadtan mérhetjük
össze az ott hevesen küzdő pártok érveit és
álláspontjait. Általában, ha helyzetünk sajátos
elszigeteltségéből az előttünk álló feladatra
nézve a lehető leghelyesebb, legideálisabb kö
vetkezményeket akarjuk levonni, akkor azt kell
mondanunk, hogy nekünk, magyar evangélikus
theológusoknak, egész munkánkat sub spécié
aeterni, az örökkévalóság fényében, a vallás,
a keresztyénség örök lényegének a megvilágítá
sában kell végeznünk, sőt éppen a keresztyén
ség elvi lényegének tiszta, tárgyszerű és forrásszerü kidolgozásában és minden oldalú kö
vetkezetes érvényrejuttatásában fogjuk felis
merni theológiánk legfőbb feladatát. Akkor a
napi polémia gyorsan váltakozó kérdései helyett
a theológiai tudomány állandó nagy feladataira
és problémáira, a megoldás végső lehetősé
geire és feltételeire irányítjuk figyelmünket s
a külföld theológiai munkájában is — anélkül,
hogy az aktualitásokat elhanyagolnánk, elsősor
ban azt fogjuk keresni és méltányolni, ami theo
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lógiai valóság és igazságmegiismerésünkre nézve
maradandó értékkel bir. Ebben az irányban to
vább haladva egy evangélikus normáltheológia
eszménye tűnik fel előttem, természetesen nem
úgy, mintha ezt egy kész rendszerrel befejezett
módon megvalósíthatónak gondolnám, hanem
csakugyan olyan eszménynek az értelmében,
mely felé állandóan és következetesen töreked
nünk kell. Ha ezt az eszményi célgondolatot
helyesen fogjuk fel és figyelembe vesszük egy
részt a tudomány céljának a munka közben ön
ként bekövetkező bokros szétágazódását, más
részt a keresztyén vallás élet- és igazságtartal
mának kimeríthetetlen gazdagságát, akkor nem
kell tartanunk a theológia belső megmereve
désétől.
Hogy az örök igazság keresésére és meg
ismerésére következetesen beállított evangélikus
normáltheológia vezérgondolata milyen követ
kezményekkel jár a theológia egyes főproblémái
nak kialakulására, arról természetesen most nem
tárgyalhatunk; de nem mulaszthatom el annak
megemlítését, hegy ennek az itt kontemplált
theológiának az alapeszméje természetszerűen
vezet vissza bennünket a nagy reformátorokhoz,
elsősorban Luther Mártonhoz és Luther Már
tonnal a bibliához, mely minden lekicsinylés és
minden avatatlan kritika ellenére is, újra meg
újra az élet, az igaz élet könyvének bizonyul
százezrek és milliók meg megújuló tapasztalásá
nak bizonysága szerint. Ha mostanában a kulturemberiség szellemi életét megrázó nagy vál
sággal kapcsolatosan joggal emlegetik az evan
gélikus theológia belső újra épülésének szüksé
gét, kétségtelen, hogy ez a belső ujraépülés
nem történhetik meg a keresztyén vallás és
a keresztyén theológia végső elvi feltételeire
való tiszta és eleven ráeszmélés nélkül. A német
protestáns theológia terén ennek a belső ujraépülósnek legújabban különösen két fő irány
zata alakul ki egyre fokozódó hatással. Az egyik
az, amely ifju-relormátori irányzatnak nevezi
magát; hívei főkép a göttingeni Stange pro
fesszortól vezetett Zeitschrift für Systematische
Theologie körül csoportosulnak. A másik, mely
az előbbinél is nagyobb hullámokat vet, a svájci
Barth nevéhez fűződő mozgalom. Az előbbiben
inkább Luther Márton, az utóbbiban inkább Kál
vin nagy vallásos-theológiai elgondolásai éled
nek korszerűen újra*) Hozzánk, evangélikus
theológusokhoz, elvileg természetesen az előbbi
áll közelebb, de nem jól tennénk, ha a Barthféle theológiának egyes nyilvánvaló tévedései
és egyoldalúságai visszatartanának bennünket
azoknak a nagy pozitívumoknak az elismeréséi
től, melyek ebben a theológiában kétségkívül
benne rejlenek és neki olyan szokatlan erőt
adnak. Főfeladatunk mindenesetre az lesz, hogy
minél tisztábban és világosabban tárjuk fel a
keresztyén vallás élet- és igazságtartalmát, hogy
*) A fenniiekkel a külföldi protestáns theologia
jelenkori helyzetének a képén természetesen csak a
legelevenebb uj vonásokat akartam feltüntetni.
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egesz theológiai munkánk az örök igazság fé
nyét tükrözze és minden ágazatából kitűnjék
a keresztyén igazság fenséges egyszerűsége és
életujitó ereje. Minél jobban megfelel theológiánk ennek a sub specie aeterni szemlélt fel
adatnak, meggyőződésem szerint «annál jobb
szolgálatot tesz a tudománynak, a filozófiának
és a gyakorlati életnek egyaránt.
Messze vezetne s az adottnál sokkal több
időre volna szükség, ha annak a kérdésnek a
tárgyalásába is bele akarnék bocsátkozni, hogy
az evangélikus theológiának ezen munkájával
mit nyernek vagy legalább mit nyerhetnek a
többi tudományok, különösen az egyetemes vi
lágnézetalkotó tudomány, a filozófia. E helyett
inkább az előttünk álló eszményi feladat gya
korlati vonatkozásaira óhajtok legalább röviden
reámutatni. Nem szabad ugyanis azt gondol
nunk, hogy a theológia, mikor oly magas esz
ményi célt tűz ki maga elé, a világtól és a való
élettől elidegenedik és merően elvont fogalmak
régióiban meddővé válik. Nem. A theológia,
nevezetesen az evangélikus theológia, a való
élet és különösen a keresztyénség egész gaz
dagságát felveszi magába s amikor azt a sa
ját elvei és szempontjai szerint feldolgozza, ezen
munkája közben olyan igazságokat termel ki,
melyek termékenyítő, ébresztő, alakitó, szabá
lyozó, irányitó erővel hatnak vissza a való
életre, természetesen megint nem elvontan, ha
nem eleven személyes alakban, a theológia mun
kásainak társadalmi és irodalmi, oktató ’és ne
velő munkáján keresztül, tehát részint közvetetlenül, részint közvetve, a jövendőbeli lelkészek
nevelése utján.
A dolog természetéből következik, hogy a
theológia munkája az egyházi életre van leg
közvetlenebb hatással és kétségtelen, hogy ép
pen ebben a vonatkozásban manapság a legfon
tosabb feladat hárul a magyar evangélikus theológiára. Egyházi életünk terén újra meg újra
hangzik a panasz az egyházhűség meglazulása,
a hitbuzgóság meglankadása, az áldozatra kész
ség ellanyhulása, a néperkölcsiség züllése, az
anyagi és szellemi erők elégtelensége stb. miatt.
Ezzel szemben a másik oldalon kétségtelenül
fokozott egyházi tevékenységet látunk, mely a
bajok orvoslására irányul és hála Istennek, egyes
világos pontok, biztató jelek nem hiányoznak.
De tagadhatatlan, hogy ennek a felélénkült egy
házi tevékenységnek a terén is sok a felszínesség,
a kapkodás, a puszta kisérletezés, az egyenet
lenség és az idegenszerűség. Ebben a helyzet
ben a theológiára hárul az a felelősséggel tel
jes feladat, hogy a keresztyénség tiszta elvi lé
nyegébe való helyes belátás alapján s a keresz
tyénség történetének nagy tanúságait is fel
használva, következetesen mutasson reá minden
egyházi munka végső céljára és végső feltéte
leire, valamint azokra az eszközökre és mód
szerekre, melyekkel minden valódi egyházi mun
kának élnie kell és igy mutassa meg egyházi
bajaink orvoslásának, egyházi életünk megújho
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dásának, belső ujraépülésének egyedül helyes út
ját. Nyilvánvaló, hogy mindezek a követel&ek lés
útmutatások, mindezek a célkitűzések és erő
források Isten örök igéjében, a Krisztus evangéliomában központosának. Egyházunkat az
ige, az evangéliom hozta létre s azért csak az
ige, az evangéliom tarthatja fenn és újíthatja
meg. Csak ez ád egyházépitó munkánknak va
lódi egységet és erőit s ha ennek a jelentőségét
felismerjük, akkor félre teszünk minden olyan
kísérletet és módszert, mely az ige, az evan
géliom szellemével össze nem fér. Adja Isten,
hogy szeretett egyházunk mindjobban haladjon
előre ennek az evangéliomból való belső ujraepüiésnek az utján!
De fontos irányitó feladata van a magvar
evangélikus theológiának az egyházak közötti
\is/onyra nézve is. Hogy református testvéreink
kel egyházi sajátságaink kölcsönös megbecsülése
alapjan a valóban testvéries j ó viszony ápolá
sára törekszünk, az természetes és erről nem
is kell többet szólnom. Itt inkább a katoliku
sokhoz való viszonyra gondolok. Éppen a leg
újabb időben innen is, onnan is, vezető helyek
ről hangzottak el olyan nyilatkozatok, melyek
nem voltak alkalmasak arra, hogy' katholikusok
és protestánsok között a békés jó viszonyt ápol
ják és erősítsék. Hibák, sajnos, történnek az
egyik és a másik oldalon és — enyhén szólva —
kölcsönös , elkedvetlenedést idéznek elő. Nem
éppen az egyik vagy a másik egyházra, hanem
magára a keresztyénségre, a vallásra, különösen
pedig szegény árva nemzetünkre nézve óriási
baj, ha ez a viszony olyan mértékben romlanék
meg, hogy a “békés együttélés lehetetlenné vál
nék. Azért minden felekezeti túlbuzgóságnak
nem lehet elég nyomatékosan odakiáltani a viszszakozást! Hogy evangélikus theológiánk tör
hetetlen hűséggel akar állani egyházunk val
lási alapján és egyházunk elévülhetetlen igazai
mellett, azt talán nem szükséges külön hang
súlyoznom, de éppúgy természetes, hogy egy
az evangéliom szellemétől valóban áthatott theo
lógia a maga egyetemes keresztyén hivatását
sem tagadhatja meg s azért nemcsak azt kell
számon tartania, ami bennünket a katholikusoktól elválaszt, hanem azt is, ami bennünket velük
összeköt, mint olyanokkal, akik velünk együtt
ugyanazt az Ur Jézus Krisztust vallják meg
váltójuknak és üdvözítőjüknek. Azok között,
akik magukat a Krisztus híveinek vallják, soha
sem lehet a harc az utolsó szó. A magyar evan
gélikus theológiának egyik legszebb feladata,
hogy megtalálja és érvényre juttassa az egyházhűségnek és az egyetemes keresztyén testvéri
ségnek egy magasabb synthezisét s ezzel elvi
alapot adjon a különböző hitvallású keresztyén
polgárok között a békés jóviszonynak s együttmunkálkodásnak. Egyházhűség és egyetemes ke
resztyén testvériség nem lehetnek ellentétek,
nem tűz és viz, melyek egymást kizárják, hanem
két olyan gondolat, melyet feltétlenül össze kell
egyeztetnünk, mivel mindegyik egyaránt igaz.
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Ezt az igazságot valljuk mi és ennek az igaz
ságnak az elismerését várjuk a másik oldalról is.
Hogy a magyar evangélikus theológia mind
ezzel úgy elméleti, tudományos, mint gyakor
lati irányitó munkájával egyszersmind igen fon
tos nemzeti missziót teljesít s a legjobb érte
lemben szolgálja a nemzeti megújhodás ügyét,
az nyilvánvaló s azért erről bővebben nem szük
ség szótanom. Csak arra az egyre kívánok
evangélikus theológiánk szellemében nyomaté
kosan reámutatni, hogy az igazi nemzeti meg
újhodáshoz nem elég a puszta külső restaurá
ció, a puszta szervezkedés és kényszerű gyakor
latozás, hanem hogy az igazi nemzeti megújho
dás érdekéből elsősorban a krisztusi szeretet és
igazság leikétől vezérelt, belülről építő, szív
ós lélekművelő, felvilágosító, oktató és nevelő
munkára van szükség, mely sohasem elégszik
meg pusztán külső, vagy tömegsikerekkel, de
nem is lankad el, ha ilyen sikerek elmaradnak,
hanem következetes, hűséges, törhetetlen kitar
tással halad előre a legfőbb cél felé.
A nemzeti missziónak az érdekkörét az
evangélikus theológia nem hagyja el akkor sem,
amikor a vallásos-egyházi élet és a tudomány
terén a protestáns külfölddel való kapcsolatokat
keresi és ápolja. Minél inkább reáeszmél a ma
gyar evangélikus theológia arra a maigas esz
ményi feladatra, melyről szóltam, annál bizto
sabban lesz a külföld számára is értékes mon
danivalója, aminthogy egy ismert nevű német
professzor, aki előtt idevágó gondolataimat fej
tegettem, legott elismerte, hogy a bennük foglalt
irányításnak és Intelemnek a német protestáns
theológia körében is meg volna a maga értéke
és jelentősége. Tekintve a külföldnek a mi vi
szonyainkról való tájékozatlanságát, mely sok
szor szinte bántóan nyilatkozik meg és sajnos
többnyire nem is reánk nézve kedvező helyen
keres információt, külön fontos feladat a kül
földnek egyházi múltúnk és jelenünk felől való
tárgyilagos tájékoztatása, melynek célszerű mód
ját az összes érdekelt tényezők közreműködésé
vel okvetetlen meg kell találnunk és realizál
nunk.
Ezzel nagy vonásokban elmondottam azt,
amit a magyar evangélikus theológia sajátos
helyzetéről és feladatairól ezen alkalommal el
mondani akartam, de a helyzet képének egy
már az első pillanatra szembeötlő különös voná
sáról mindeddig nem szóltam, arról t. i., hogy
a magyar evangélikus theológia egyetlenegy
helyen olyan fakultásban van szervezve és köz
pontosítva, mely magától az anyaegyetemtől
még ebben a szegény csonka országban is elég
távol esik. Tudom, könnyű, nagyon könnyű do
log ennek a helyzetnek a fonákságát a tudo
mányegyetem, az universitás elméleti fogalmára
támaszkodó érveléssel megtámadni, sőt kipel
lengérezni. De ha meggondoljuk azt, hogy az
összeomlás után, Pozsony és Eperjes elvesztése
után Sopron volt a magyar evangélikus lelkész
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képzésnek utolsó még megmaradt, évszázados
történelmi helye, akkor be kell látnunk azt is,
hogy a régi soproni theol. akadémiát, mely oly
hosszú időn át áldásosán működött s éppen
Sopron legválságosabb napjaiban is becsület
tel állotta meg helyét, nem lehetett egyszerűen
eltörölni úgy, hogy helyébe semmise kerüljön,
hogy egyaránt fontos egyházi és nemzeti kultúr
politikai érdekek követelték a theológiai fakul
tásnak Sopronban, a civitas fidellissima kebelé
ben való felállítását. Ezek a most is változatla
nul fennálló nagy érdekek követelik azt, hogy
fakultásunk kihelyezettségének a hátrányait és
— megengedem — visszásságait is elszenvedjük
s az evangélikus theológia közjogi helyzetét leg
alább ebben a tökéletlen formában fenntartsuk
mindaddig, amig az isteni gondviselés világos
jeladással azt nem mondja: Tovább! Addig is
itt a magyarságnak ezen nyugati végvárában
teljesítse evangélikus theológiánk magasztos val
lási, kulturális és nemzeti hivatását, Pozsony és
Eperjes értékes hagyományait magába olvasztva
s a nagy földrajzi távolságon keresztül is Pécscsel ölelkezve, tartsa fenn, ápolja és erősítse
Nagymagyarországnak nemcsak emlékét, ha
nem aktiv reményét is!

Felelet
a „Mi lesz már a Theol. Otthonnal ?“ cimü
cikkre.
Most vettem kezembe az »Evangélikusok
Lapjáénak legújabb számát s nagy örömömre
a Theol. Otthonról szóló cikket is találtam
benne. Nagy örömöt szerzett nekem ez a cikk,
mert valljuk be őszintén, a Theol. Otthon épí
tésének a problémája — ma még — nem prob
lémája az összes gyülekezeteknek s azok lelké
szeinek; de épp ezért annál jobban esik azután,
ha más is megszólal s hozzá még megmondja
egyenesen és nyíltan, hogy ugyanabban találja
az eredménytelenségnek s a bajnak okát, ami
ben én is, s ugyanazt szeretné a baj orvoslására
megteremteni, ami nekem is szivem őszinte vá
gya.
Hogy mennyire egyek vagyunk cikkíró Tyn
testvéremmel, annak bizonyítására hadd kérjem
őt is, meg talán e lapnak még több olvasóját is
arra: legyen szives elolvasni e lapnak aug. 11.
számában megjelent cikkemet is, melyben ugyan
azokat a gondolatokat mondom el más formá
ban, amelyeket Tyn is jónak látott (köszönöm
neki!) lapuinkban leközölni. Azért kérem ezt,
mert lapunknak az a száma a nyáron jelent
meg, a vakáció idején s hátha megesett más
sal is az, ami Tyn-nel, hogy nem olvashatta
el — bizonyosan nem került kezébe — azt a
számot, melyben én nem csupán az adományo
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kát *) kezdtem el leközölni, de amelyben fele
letet is adtam félre nem érthető módon arra
a kérdésre: mi itt a baj? Nem akarom én az ott
elmondottakat mégegyszer megismételni, de
azt mégis megemlítem, hogy a gviijtés relativ
eredménytelenségének megállapításából én is
azt a tanulságot és isteni figyelmeztetést von
tam le, hogy: vessük a mélyre a hálót!... Sót,
megmondom itt még azt is, hogy hiába épült
volna fel, vagy hiába épülne tel a Theol. Ott
hon a legrövidebb idő alatt, ha nem vállalná
annak szerető lelki gondozását híveink serege,
elsősorban pedig lelkészi karunk; bizony maga
az épület nem sokat használna nekünk! Hiába
épülne fel az, ha csak lakást nyújtana a benne
lakó theológusoknak s nem közölné velük a
tovasiető napoknak és éveknek sok eseménye
azt a lélek vidám itó, buzdító bizonyságtételt is
egyházi életünk különféle területéről, hogy az
Otthonban lakó, az evangéliomi anyaszentegyház igazáért és i^y Isten országa diadaláért
küzdeni, életet is áldozni akaró theológusokért
imádkoznak s anyagi áldozatot is hoznak évrölévre azok a testvérek, akik már künn az élet
ben állják a harcot az evangéliom vértezetében.
Mi más lenne theológusaink hitbeli felké
szültsége, lelkesedése, egesz lelki élete is, ha
egy folyton növekvő tábor, mondjuk Tyn sza
vaival: »a Theol. Otthon jóbarátainak szövet
sége«, mindig azt üzenné nekik: jertek minél
többen az Ur szőlejébe, mert sohase lehetünk
itt sokan; de jertek minél több lemondanitudással, minél több munkakedvvel, minél több hit
tel és szeretettel, minél kevesebb egyéni cél
lal, érvényesülési vággyal, tündökölni akarással,
— szóval az Isten országának s ami ezzel egy,
Jézus Krisztusnak sírig hűséges szolgálatával.
Szeretnénk hinni, ho^y Tyn szavainak vissz
hangja támad s ifjúságunk kap ilyen üzenete
ket.
Öröm volt nekem Tyn cikkének olvasása,
mert a hit és szolgálat bizonyságtételének tar
tom azt. Hadd köszönjem azért meg, szerelném
hinni sokak nevében, Tyn testvérünknek azt a
szolgálatát, melyet nemcsak a Theol. Otthon
ügyének, de egyúttal egyházunknak tett akkor,
amikor szive érzését és vágyát papírra vetette!
S hadd kívánjam neki azt az örömöt, hogy
lássa a »Theol. Otthon jóbarátainak szövetsége«
munkájának a megindulását s a munka gvümölcsözését egyházunk felvirágzása érdekében!
Boldog lennék, ha a közelgő egyetemes
gyűléssel kapcsolatban már testet is öltene az
eszme s azután elindulna a maga utján hódí
tani lelkeket az Ur számára. Lelkésztestvérek,
nem gondoljátok, hogy ez elsősorban Tirajtatok fordul meg? Titeket kérlek azért én is: jöj
jetek, fogjuk meg egymás kezét, testvéri szent
*) Az igazsáír kedvéért megjegyezzük, hogy az
adományok folytatólagos jegyzéke, melyet mai száraunkhan közlünk, nem Tyn cikke megjeleniKe után
érkezett a sz *rk. hivatalba. Itt volt az mar jóvá; előbb,
de a múlt számból lekésett. Szerk.

373.

szövetségre s azután ne is bocsássuk el többé!
Meglátjuk, Isten megáldja ezt a szövetséget...
Azzal fejezem be én is: »Kőfalaidra, Jeru
zsálem, örizőket állattam, egész nap és egész
éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat
emlékeztetitek, ne nyugodjatok! És ne hagy
jatok nyugtot neki, még megújítja és dicsősé
gessé teszi Jeruzsálemet e földön.« (Ézsaiás
62. 6 7.)
Sopron, 192b. október 16.
Dr. Deák János.

EGYESÜLETI ÉLET.
__.

A kemenesaljai ev. egyházmegye lelkész
egyesülete Kemeneshógyészen, október hó 20-án
tartott őszi értekezleten örömmel emlékezett
meg azokról a felemelő jubileumi ünnepségek
ről, amelyeket Kapi Béla püspök tiszteletére 10
éves püspöki és 25 éves lelkészi működése év
fordulóján ez egyházkerület és a szombathelyi
gyülekezet rendezett a kerületi gyűlés alkalmá
val a szeretett főpásztor tiszteletére, másfelől
hálás kegyelettel örökítette meg jegyzőkönyvé
ben a közelmúltban elhunyt dr. Radó Gyula
egy hm. felügyelőnek, an vaszentegy házunk szol
gálatában hü munkássága által szerzett kima
gasló érdemeit. Több, fontos egyházi ügy Ictárgyalása után Magassy Sándor csöngei lelkész
olvasott fel szemelvényeket Sudha Sundar Singh,
a hindu Krisztusvalló cimü munkájából, ismer
tetve a csodás keleti férfiú életét, megtérését,
vallási felfogását, amely tiszta krisztusi theolo
gia. Az értekezletet, amelynek elóestélyén Ma
gassy, Molitórisz, Kutas és Weiss lelkészek köz
reműködésével vallásos ünnepély tartatott a
templomban, Szabó István lelkész urvacsoraosztása zárta be. Az értekezletre összegyűlt lelké
szek részben Radó Elemér nagybirtokos, rész
ben Weiss Vilmos helyi lelkész vendégszerető
házának voltak vendégei.
Sz. I.
A veszprémi ev. egyházmegye lelkészei
nek őszi értekezlete Pápán, október 27 én folyt
le, Takács Elek esperes elnöklete mellett. Mint
vendég, ott volt Szenthe Károly, ny. posta- és
távirdafelügyelö, az egyházmegyei belmissziói
egyesület világi elnöke is. Az urvaesorai szer
tartást sorrend szerint Hering János veszprémi
lelkész végezte. Az elnök megnyitó beszéde után
könyvtáros és pénztáros tették meg jelentései
ket, majd az értekezlet testvéri szeretettel üdvö
zölte Mesterházv László pápai lelkészt, ki csak
nem rég gyógyult föl súlyos betegségéből Isten
segedelmével, azután dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyi lelkészt, ki az idén ünnepelte házas
ságának 25 éves fordulóját. Novák Rezső ajkai
lelkész a püspöki kérdőpontok közül az evang.
sajtóról és a lelkésznek munkájáról az iskolában
tartott előadást; Hering János az 1926—27. évi
belmissziói munkaprogrammot ismertette. Szóba
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került az értekezleten, hogy a kerületi főszám
vevő Mesterházy Lászlót fegyelmivel fenyegette
azért, mert Mesterházy megkérdezte, hogy mivel
indokolják a kerületi járandóságok le nem csök
kentését, miért vannak a kerületi járandóságok
a három év előtti összeggel beállítva, holott a
theológia terheit átvette az állam s azonkívül is
tetemes államsegély utaltatott ki. Szóvátótetett
az is, hogy milyen jogon és okon szállítja le vagy
engedi el a kerületi p. ü. bizottság egyes gyüle
kezetek járandóságát. Ha a kivetés igazságos, il
letve arányosan történt, különösen pedig ha szük
ség van rá, akkor nem lehet elengedni. Ha meg
el lehet engedni, miért vet ki a p. ü. bizottság
a kelleténél többet; vagy pedig az elengedés
ben miért nem részesül arányosan minden gyü
lekezet. Az értekezlet tudja, hogy a veszprémi
egyházmegye lelkészi kara a kerület előtt reni
tens és forradalmár színben tűnik fel, azt is
tudja, hogy esperesét az ilyen ügyek felvetésével
többször kényes helyzetbe hozza, mégis — tu
datában annak, hogy minden lelkész a legtel
jesebb felelősséggel vezeti a gyülekezet anyagi
ügyeit — kívánatosnak tartja, hogy az ilyen ké
nyes pénzügyi dolgokban teljes felvilágosítás
adassék. Kívánatosnak tartja az értekezlet, hogy
a legerélyesebben sürgettessék az adócsökken
tési államsegély, mert az egyházmegye szegény
gyülekezetei roskadoznak a terhek alatt s már
t ö b b h e l y e n f e n y e g e t az a v e s z é l y ,
h o g y a h í v e k á t a k a r j á k a d n i az i s 
k o l á t az á l l a mn a k . Ami a sajtópropagandát
illeti: a lelkészek évenkint gyűjtenek a sajtóra,
elő van írva számukra, hogy keltsék fel és tart
sák ébren az érdeklődést a sajtó iránt, de saj
tónk, az — nincs! Igaz, hogy van Harangszó,
Evangélikusok Lapja, stb., de ez még nem sajtó,
csak annak egy kis része. Az evangélikus sajtó
nak alapfeltétele az evangélikus nyomda. Ami
nincs. Csodálatos, hogy bejönnek az országba
a baptisták s első dolguk a nyomdavásárlás. Be
jön az Üdvhadsereg s legelőször nyomdát állí
tanak fel. Diakonissza-ház épül Piliscsabán s
már van nyomdájuk. Egy-két lelkes ref. lelkész
nekifog s ime, Tahiban virágzó rét. nyomda
működik. Igaz, hogy ezek többnyire külföldi
segítséget vettek igénybe, de ami nekik sike
rült, miért nem sikerül az egyetemes evangélikus
egyháznak!? Mi csak beszélünk, propagandázunk, közben pedig gazdagszik belőlünk a szent
gotthárdi Wellisch, Kókai, Scholtz Testvérek és
a többi mind. Ez a legszégyenteljesebb szegény
ségi bizonyítvány, egyetemes egyházunk kiáltó
élhetetlenségének bizonyítéka. Miért nem mo
zog pl. a Luther-Társaság? Sehol egy életre
való indítvány, egy erőteljes megmozdulás!
Talán a piliscsabai diakonisszák nyomdájával
kellene érintkezésbe lépni. Amig ez irányban
nem történik valamely komoly lépés, addig mi,
mikor az ev. sajtót támogatjuk, olyant támoga
tunk, ami — nincs! És addig népünktől Sem
várhatunk érdeklődést, annál kevésbbé, mert
Dunántúl népe egyszer már megmozdult az ev.

1926.

nyomdáért, de akkor — talán vis major miatt —
megcsalódott. Mindezek ellenére azonban az ér
tekezlet figyelmébe ajánlotta a lelkésztestvérek
nek a sajtónapi gyűjtést, mert annak eredménye
— ha nem is az ev. nyomda ügyét, de leg
alább mégis — evang. sajtótermékeket, a
»Harangszó«-t, »Evangélikusok Lapjá«-í stb. tá
mogat. A »Harangszó«-ra nézve az a nézet ala
kult ki, hogy annak szerkesztése igen jó ke
zekben van s Czipott Gézával szemben csak
elismerést lehet nyilvánítani, de mégis népünk
nem karolja fel úgy ezt a lapot, ahogy a lel
készek szeretnék. Ennek egyik oka, hogy a lap
szűkén bánik azokkal a kérdésekkel, melyek a
falu népét érdeklik (ma már a falu népe napi
lapot olvas, mely jobban kielégíti s kevés pén
zét inkább arra adja), a másik pedig, hogy a
nép szórakozni akar és több elbeszélést, no
vellafélét vár, azonkívül az ő életévei kapcso
latos politikai ügyek bővebb tárgyalását várná.
Tudja azonban nagyon jól a lelkészértekezlet,
hogy a szerkesztő/ ez irányban sem hibáztatható :
a baj ott van, hogy a s z e r k e s z t ő n e m k a p
a l el készekt ől , vagy má s o k t ó l ilyen
t a r t a l m ú c i k k e k e t . Nagy tetszéssel talál
koznak a lapban újabban látható illusztrációk.
A közelmúltban lefolyt egyházkerületi gyűlés
sel, a nyugdíjintézet előmunkálataival s egyéb,
a lelkészeket közelről érdeklő anyagi s egyház
kormányzati ügyekkel kapcsolatban először is
sajnálattal állapítja meg az értekezlet, hogy az
ev. lelkészi karnak nincs lapja (mint pl. a ref.
Orle), amely tájékoztatást nyújtana közegyházi
ügyekről. így például magáról a kerületi gyűlés
ről, az ott tárgyalt fontos ügyek elintézéséről
alig volt referáda lapjainkban. Van lapunk, még
sincs lapunk. Kívánatos, hogy a sajtó szivén
viselje a lelkészi kar érdekeit, fájdalmait, aggo
dalmait, a folyó ügyekről tájékoztassa, mert
különben nem csoda, ha az egyházi központok
tól távol élő lelkészek — a maguk tájékozatlan
ságában — igen sokszor aggodalommal és ke
serűséggel s az ügyek irányítása felől semmit
sem tudva nézik az egyházi élet folyását. Az es
peres és a kerületi gyűlésre kiküldött lelkészek
élőszóban tájékoztatták az értekezletet a kerü
leti gyűlésen történtekről. Az értekezlet meg
van róla győződve, hogy a Budapesten készült
nyugdijintézeti alapszabálytervezet végrehajtha
tatlan, aggodalommal figyeli a Schöll—Wagnerféle helyesebb tervezet sorsát és félelemmel
gondol arra is, hogy az egyetemes gyűlés a
Schöll—Wagner-féle tervezetet félredobva, a
központi, ki nem elégítő tervezetet fogadja el.
Ha ez megtörténik, csődbe jut a lelkészi kar,
de a gyülekezetek is. Ha valamely lelkész a
hivatalos akták intézése körül mulasztásban találtatik, akkor dorgatóriumot kap s ezt meg is
érdemli. De micsoda mulasztás az egyházi ható
ságok részéről, hogy az oly fontos életérde
kekbe vágó nyugdijintézeti alapszabálytervezet
nem jött le idejében az egyházmegyékhez, úgy,
hogy azt sem a tavaszi lelkészértekezlet, sem

1926.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

az egyházmegyei gyűlés le nem tárgyalhatta.
Eddig az volt a törvényes gyakorlat, hogy az
ily fontos ügyekről szóló tervezetek, előmunká
latok idejében, a tavaszi lelkészértekezlet, vagy
legalább is az egyházmegyei gyűlés előtt ki
adattak. Kívánatosnak tartja az értekezlet, hogy
a régóta vajúdó korpótlék ügyében sürgős kül
döttség menjen a kormányhoz, még pedig a kö
zelgő nemzetgyűlési képviselőválasztások előtt.
A múlt évi, hasonló tartalmú indítványát egyház
megyénknek, azzal szerelték le az egyetemes
gyűlés alkalmával, hogy a küldöttség felesle
ges, mert nyitott ajtókon zörgetne. A lelkészek
figyelmébe ajánlja az értekezlet a Kapi-alapra
való adakozást, viszont kimentő tájékoztatást
szeretne kapni a legalább is hasonlóan fontos
Gyurátz-alap mai állapotáról és sorsáról. Sajná
lattal látja az értekezlet, hogy a legutóbbi sajtó
napi és gyám intézeti gyűjtés eredménye nem
felelt meg teljesen a várakozásnak, de ezzel
szemben — bár sok függ a propagandától —
nem szabad elfelejteni s ezt minden szemre
hányással szemben hangsúlyozni kell, hogy’ a
veszprémi egyházmegye gy ülekezetei, mint a ba
konyi gyülekezetek, az anyagiakban legszegé
nyebbek közé tartoznak. Éz a szegénység az
oka annak is, hogy a Payr S.-féle egyháztörté
neti munkából sem fogyott el a várható pél
dányszám. Felhívta még elnöklő esperes a lel
készeket az egyházmegye történetének minél
szélesebb körben való terjesztésére és az ad
minisztrációs rend lelkiismeretes betartására.
Elhatározta az értekezlet, hogy az egyházmegye
részére egy Írógép beszerzését fogja javasolni.
Erre a célra minden gyülekezet fel togja aján
lani egy' vallásos est jövedelmét, ha pedig igy
nem jönne össze a kellő összeg, akkor jövőre
kivetés utján kell az egyházmegyének a költsé
geket előteremteni. Novák Rezső értékes elő
adásával kapcsolatban, ki a vasárnapi iskola be
hozatalát, általában pedig a lelkésznek a gyer
mekekkel való intenzív foglalkozását sürgette,
élénk eszmecsere fejlődött ki, melynek során
kívánatosnak tartja az értekezlet, hogy a püspöki
hivatal külön, bizalmas körlevélben forduljon a
tanítókhoz, levitákhoz, őket a belmissziói mun
kában való intenzivebb részvételre buzdítandó.
Arra kell törekedni, hogy a gyermekek hetenkint több bibliai aranymondást tanuljanak be,
melyet aztán későbbi életükben sem felejtenek
el soha. Az aranymondások a revideált bibliá
ban vastagabb betűkkel vannak szedve. A lel
készek még a filiabeli, szórványbeli temetéseket
se bízzák másra, legfeljebb a szomszédos lel
készre. A hétköznapi istentiszteleteket nem sza
bad elhanyagolni, sőt azoknak vonzóbbá tételé
ről kell gondoskodni. Ne tűrje a lelkész, hogy
a filiabeli tanító elhanyagolja a reggeli isten
tiszteleteket. Értékes vita fejlődött ki az istentiszteleti rend és a liturgia felett is. A rendes
istentiszteleteken a lelkész az agendából imád
kozzék, ezzel fejezi ki, hogy a hivatalos egyház
nevében és felfogása szerint végzi a funkciót,
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amellett pedig ezzel az egységes lithurgiát is
szolgálja. Amig a közegyház a lithurgia meg
változtatásáról egyetemlegesen nem dönt, ad
dig a lelkészek az agendai lithurgiához ragasz
kodjanak. A jövő évi tavaszi lelkészértekezlet
helyéül Veszprémet, soros urvacsorai fungenséiil Somogy i Károly somlószöllósi lelkészt je
lölve ki, az elnöklő esperes buzgó imája után,
jól végzett munka tudatában oszlott szét. H. J.

H Í R E K .
Kérelem. Néhány hónappal ezelőtt a Theológiai Otthon ügyében adakozásra szóló felhí
vást küldtünk szét az összes lelkészi hivatalok
nak azzal a kéréssel, hogy azt a hívek körében
szétosztani szíveskedjenek. Inkább többet küld
tünk mindenüvé, mint kevesebbet s azért l e h e t 
s é g e s , h o g y i tt is, o t t is f e l m a r a d t
néhány példány ebből a felhívásból,
éppen azért n a g y o n k é r j ü k a l e l k é s z ur a ka t , h o g y e z e k e t a f e l m a r a d t f e l 
h í v á s o k a t a T h e o l . O t t h o n c í mé r e
v i s s z a k ü l d e n i s z í v e s k e d j e n e k . Hasz
nát veszünk minden egyes visszaküldött felhí
vásnak, mivel el tudjuk küldeni olyan helyekre,
ahol a Theol. Otthonról még semmit sem tud
nak, de ahol szívesen olvasnak minden hirt.
mely annak életére vonatkozik s — adakoznak is
theológusaink támogatására.
A veszprémi református egyházmegye
nov. 1-én avatta föl ünnepélyes keretek között,
Bátorkeszi
István
gályarabságot
s z e n v e d e t t v e s z p r é m i ref. l e l k é s z
emléktábláját a veszprémi ref. templomban. Az
ünnepélyen a testvéri érzés kifejezéséül megjelent a zalai és veszprémi két evangélikus egy
házmegye, valamint a veszprémi evangélikus
egyházközség és presbiterium-küldöttsége is.
A zalai ev. egyházmegye nevében Nagy Lajos
esperes, a veszprémi ev. egyházmegye, a vesz
prémi ev. egyházközség és presbitérium nevé
ben dr. Mohácsy Lajos lelkész üdvözölték az
ünneplő ref. egyházmegyét, mindketten lelkes
hitvallást tevén a Krisztus evangéliomáról, a
magyar haza iránti hűségről, amely már az ev.
és ref. gályarabok idejében is összekapcsolta a
két testvéregyházat. Az üdvözletekre S z ű c s Jó
zsef ref. esperes felelt, ünnepélyes szavakban
adván kifejezést köszönetének és az evang.
testvéregyház iránt érzett szeretetének.
Tanitóválasztás és iktatás Orosházán.
Az orosházi gyülekezet a megüresedett két ta
nítói állásra ifj. Zatykó Mihály sajóamóti, és
Orbán János csikvándi tanítókat választotta meg.
Hivatalukba való ünnepélyes beiktatásuk októ
ber 24-én volt, melyet Kálmán Rezső ig. lel
kész végzett szivekhez szóló szép beszéd kísé
retében. A Mindenható Isten gazdag áldása
legyen munkájukon.
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Pécs. Az evang. egyház október 31-két,
a reformáció emléknapját a magyar protestáns
gályarabok felszabadításának 250. éves emlékére
szentelte. Az emlékünnepély, melyet a gyüle
kezet minden évben az egyház puritán egy
szerűségének megfelelő ünnepélyességgel szo
kott megrendezni, a templomba gyűjtötte a hí
vek oly sokaságát, hogy annak befogadóképes
sége ezúttal is nagyon szűknek bizonyult. A
szorongásig megtelt templomban ott volt az
egyháznak minden számottévő tagja, sok elő
kelősége. Az ünnepély jelentőségét tárgyi vo
natkozásai mellett különösen fokozta az ünnepi
szónok személye, dr. O s t f t y Lajos, akiben
evang. egyházunk egyik legrégibb, egyik legegyháziasabb, legtiszteltebb egyéniségét ismeri.
Ostfty Lajos komoly gondolatoktól súlyos be
széde, melynek minden szaván megérződött a
meggyőződéses vallásos hit és erős evangéliomi
egyházszeretet, szemmellátható mély hatást tett
az összes jelenlevőkre. Nagyhatású beszédét
Mozart Andante, vonósnégyes követte, melyet
igazi művészettel adtak elő Graef Matild hegedűtanárnő, dr. Mansfeld Géza egyet, tanár, dr.
Fullajtár Gyula hadbíró-őrnagy, és Zupancsics
Vilmos zenetanár. Hoff Aurél joghallgató igen
jól átgondolt előadásban Lampérth Géza: »A
gályarab« c. költeményét szavalta. Az ev. ve
gyeskar, orgona- és zenekar kisérettel Mendels
sohn gyönyörű 42. zsoltárát énekelte Zupan
csics Vilmos tanár vezénylete mellett. A fensé
ges énekszám áhitatos hangjai valósággal meg
indították a lelkeket. Az ünnepélyt Baldauf Gusz
táv lelkész és az »Erős vár a mi Istenünk«
hangjai zárták be. Este az Evang. Társaság a
kiváló szónok tiszteletére a Széchenyi vendég
lőben társasvacsorát rendezett, amelyen az ev.
egyház sok előkelősége is részt vett.
Halottak ünnepe. November l én Oros
háza község elöljárósága az evang. temetőben
levő hősök sírjánál kegyeletes megemlékezést
tartott, melyen nagyhatású emlékbeszédet mon
dott Kálmán Rezső ev. ig. lelkész.
Reformáció emlékünnepe Orosházán.
Az orosházi ev. egyházközség október 31-én,
a nap jelentőségéhez méltóan ünnepelte meg
a reformáció emlékünnepét. Reggel 8 órakor a
templomban a tanulóifjúság részére ünnepi is
tentisztelet volt, melyen a szentbeszédet Gyurán
György hitoktató lelkész mondotta. Délelőtt 10
órakoir a felnőttek részére volt ünnepi istentiszte
let, amelyen Kálmán Rezső ig. lelkész látta el
az igehirdetés szolgálatát. Istentisztelet végezté
vel az Ur szent vacsorája lett kiszolgáltatva,
melyhez az Evang. Nő és Leányegylet tagjai
testületileg járultak. A »Luther Szövetség« dél
után 5 órai kezdettel a templomban rendezte
meg reformációi emlékünnepélyét. Az ünnep
ség műsora a következő volt: I. »Erős vár a
mi Istenünk«, közének. 2. Imádkozott: Horámusz Pál, lelkész. 3. Szavalt: Zatykó Mihály
tanító. 4. A gályarabok énekét: »Térj magadhoz
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drága Sion«, előadta az egyházi vegyeskar,
Fabriczy Pál ig. tanító, karnagy vezetésével.
5. Ünnepi beszédet mondott Bartos Pál szarvasi
ig. lelkész. 6. Ária a »Varázsfuvolá«-ból, éne
kelte: dr. Urbán Lajos orvos, orgonán kisérte:
Sass Árpád tanító. 7. Szavalt: Csepregi Zsu
zsika. 8. Énekelt az egyházi vegyeskar. 9. Imát
mondott: Kálmán Rezső ig. lelkész. 10. »Ma
radj meg kegyelmeddel«, közének. — A templo
mot szinültig megtöltő közönség felemelő ér
zéssel távozott a minden tekintetben nagysze
rűen sikerült ünnepélyről. A délelőtti istentiszte
let s a délutáni ünnepély után offertorium volt
a Budapesten felállítandó Luther szobor alapja
javára, amely jelentékeny összeget eredménye
zett.
Gy.
A szarvasi ev. egyházközség f. é. október
28-án tartott vallásos estélyén hódolt a gálya
rabok emlékének. Az estélyt a Prot. Nőszövet
ség rendezte karöltve a Luther Szövetséggel
a főgimnáziumnak erre az alkalomra Ízlésesen
feldíszített tornacsarnokában, amely zsúfolásig
megtelt áhitatos közönséggel. Az estélyt egy
közének eléneklése után Kellő Gusztáv lelkész
nyitotta meg. Szeretettel üdvözölte előbb a kö
zönséget, majd a vendégszónokokat s azután
meleg szavakkal németül is köszöntve dr. Ohlemüller Gerhardot, a protestantizmus nemzet
közi védelmi szövetségének főtitkárát, felkérte
őt előadásának megtartására. Dr. Ohlemüller
előbb tolmácsolta a németországi evangéliku
sok testvéri üdvözlését, majd meggyőzően fes
tette meg a magyar gályarabok példáján az
igaz. protestáns ember képét, akinél a protes
tantizmus nem merül ki a kath. tévelygések
tagadásában csupán, hanem hittel, élettel, áldo
zatokkal való bizonyságtevésben nyilatkozik
meg. A nagyhatású előadást Szüts Gábor kelen
földi lelkész tolmácsolta híven magyar nyelvre.
Stojanovits »Imájának« Bartos Irén és Halász
Vilma, tanitónőképezdei növendékek által fi
nom érzéssel történt eléneklése után Borgulya
Manci szavalta el megrázó erővel Miklós vitéz
»Gályarab« cimü hatalmas alkalmi költeményét.
Azután Szüts Gábor mondta el gyönyörű emlékbeszédben a gályarabok megható történetét,
melyet könnyezve, — a gályarabok névsorának
felolvasását pedig kegyelete jeléül felállva hall
gatott végig a közönség. A megkapó szép beszéa hatását még mélyebbé tette a gályarabok
énekének ezután következő precíz előadása,
amit a tanitónőképző intézet dalkara mutatott
bte s a »vormsi kihallgatás« cimü dialog, melyet
Jancsó András s. lelkész, és Liska Ferenc hitjelölt adott elő lelkesen, megértéssel. A sike
rült estélyt Szelényi János lelkész imája és egy
esteli éneknek áhitatos eléneklése zárta be.
Október 31-én a reformáció emlékének a
diósgyőri anya- és a diósgyőr-vasgyári fiókegyház ünnepi istentiszteleten áldozott. Utóbbi
a ref. testvérekkel együtt ünnepelt az 1917. óta
bevezetett szokás szerint.
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Hírek a diósgyőri ev. egyházból. A diós
győri ev. egyház a világháborúba elvitt ha
rangjai helyébe a hívek adományából és a köz
ség által nyújtott 50,000.000 K segélyből két
uj harangot szerzett be a soproni Seítenhofer
cégtől, több mint 6 mázsa súlyban. A kiseb
bik harangot a gyülekezet buzgó kántortanitója, Záhony Dezső és neje Rácz Jozefin ön
tették tragikusan elhunyt Géza fiuk emlékére.
Az uj harangokat lovasbandériumtól kisérve,
virágokkal felékesitve október 17-én délután
szállították ki a községbe az ev. templom elé,
ahol az örvendező hívek istentisztelet keretében
fogadták, melyen Vietorisz László diósgyórvasgyári hitoktató-lelkész tartott megnyitó be
szédet. A felszentelési ünnepély impozáns kere
tek között az egyházi és világi előkelőségek
részvételével október 24-én délelőtt 10 órakor
fojyt le. Ezt megelőzőleg istentisztelet volt, me
lyen a 281. ének 1. verse után Vietorisz László
végezte a liturgikus oltári szolgálatot. A 270.
ének 1. versének eléneklése után Turóczy Zol
tán ózdi lelkész mondott a kijelölt evangélium
alapján gyönyörű beszédet. Szólót énekelt Prunyi Erzsébet. Utána Nemes Károly fóesperes,
helyi lelkész kegyeletés szavakkal emlékezett
meg a protestáns egyházak áldott emlékű jóltevöjéról, néhai báró Baldácsy Antalról. Az is
tentisztelet a 270. ének 5. versével végződött.
A felszentelési ünnepélyt a 407. ének 1. verse
és a magyar »Hiszekegy« vezette be. A püspök
megbízásából a felszentelést végző Nemes Ká
roly fóesperes szép beszéde után felolvasta
Turóczy lelkész a püspök fópásztori levelét,
melyben áldást kér a gyülekezetre és különö
sen buzgó, fáradhatatlan lelkipásztorára, a ha
rangok felírását és Hermann Miksa m. kir. ke
reskedelmi miniszter meleghangú üdvözlő so
rait. A polgári dalkör éneke és Szűcs Mariska
szavalata után Vietorisz László imádkozott. A
dalárda újabb éneke után felhangzott a lelké
szek ajakan a »Confirma deus...« s a kalapács
ütések kíséretében megáldott harangokat fel
húzták a toronyba és délután 4 óra tájban már
meg is szólaltak. Délben 1 órakor 00 terítékes
közebéd volt, amelyen Pazár István egyházi
felügyelő a kormányzóra, Nemes Károly a köz
ségi elöljáróságra, Vietorisz László Záhony De
zső ig. tanító családjára és a tanítóságra, Tu
róczy Zoltán a ref. egyház megjelentjeire, Kom
játhy József rét. lelkész a felekezetközi békére
mondtak pohárköszöntőt. Este 6 órakor vallá
sos estélyt tartott a gyülekezet, amelyen Duszik
Lajos miskolci lelkész imádkozott és értékes
előadást tartott. Tóth Piroska, Nagy Margitka
szavaltak, Prunyi Erzsébet és Záhony János
szép sikerrel szóíót énekeltek. — Október 25-én
a diósgyőri gyülekezet körében tartotta köz
gyűlését a hegyaljai ev. egyházmegye tanító
egyesülete Záhony Dezső ig. tanító elnöklete
alatt, amelyen a kerületi tanítóegyesület, az
egyházmegye, a különböző iskolák es a községi
elöljáróság is képviseltették magukat. A köz-
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gvülésen, amelynek tagjait a helyi nőegylet gaz
dag tízóraival látta el, Záhony elnök magvas
megnyitót, Poppe Béla tállyai tanító mintatanitást, Ihász Sándor sajókarai tanító és Vietorisz
László hitoktató-lelkész előadásokat tartottak az
uj tantervröl, illetve a vallástanitás eredménye
sebbé tételéről. Közgyűlést megelőzőleg Nemes
Károly fóesperes úrvacsorát osztott Tóth Jó
zsef alesperes segéd ke zésével. 1 órakor köz
ebéd volt a helyi Tapolca fürdőben.
Weiszer Ernő temetése. A fiatalon, 29
éves korában a Rókus-kórházban elhunyt hemádvécsei lelkész temetése október 27 én délután 3
órakor ment végbe a miskolci ev. templomból.
A megboldogult mintaképe volt a hivatását érző
embernek, a jóságos lelkipásztornak, akit so
káig fog még. siratni elárvult kisded gyülekezete.
Koporsója felett Nemes Károly diósgyőri föesptres, lelkész mondott sziveket megindító s
az elhunytat híven jellemző gyászbeszedet, Du
szik Lajos miskolci lelkész imádkozott. A gyász
menetben a megjelent lelkészek és tanitók meg
hatóan énekeltek. A simái Vietorisz László diósyör-vasgyári
hitoktató-lelkész
imádkozott.
Itána Ligeti Ede sajókazai lelkész és Záhony
Dezső egyházmegyei tanitóegyesületi elnök bú
csúztak az elköltözött kedves munkatárstól s
jöbaráttól. A lelkészi s tanítói kar éneke köz
ben hántolták el a felejthetetlen munkatárs ham
vait rejtő, virágokkal borított koporsót. A temp
lomban és a temetőben a miskolci ev. tanító
képző énekkara adott elő gyászénekeket. A/
Ur adjon üdvöt az elhunytnak, vigaszt a lesujtottaknak!
Adományok az Ev. Lapiára. Matók Béla
Kecskemét 10, Szigeti Lipót Bpest 10, Vágner Vilmos Kecskemét 10, Pudits Antalné Kecs
kemét 10, Hanna Károlyné Bp. 20, Novák Iván
Miskolc 20, Jeszenszky Gyula Csömör 20, Cser
mák Gusztáv Győr 20, Broschkó G. A. Bp. 50,
Stirling Ferencné Bp. 20, Schmidt János Györköny 20, Brózik Gyula Irsa 10, Vikkert Lajos
Mezőtúr 10, Horvay Sándor Vecsés 10, Bartos Pál Szarvas 40, Bachmann Frigyes Kiskőrös
20, dr. Dorner Emil Győr 5, Wenk Károly He
gyeshalom 70, Maurer Ferenc Bp. 10, Bak Sán
dor Szeged 5, dr. Thébusz Béla Bp. 120, Rariss Árpád Bp. 20, Wallner Jenőné 50, Eisert
Kornélia 10, Zcnovicz Karolin 10, dr. Lehotzky
Antal Monor 20, dr. Galli Károly Békéscsaba
10, Hézer Béla Orosháza 10, Norvég Misszió
Bpest 10, Hosszú Mária Bcsaba 10, Alth Me
litta Bpest 5, Tiringer Róza 10, Kiss Józsetné
Mezőberény 10, özv. Bihar Józsefné Fonyód
100, Simonides Anna Bp. 20 ezer korona. Há
lás köszönet.
Figyelmeztetés. Mindazoknak, kik az elő
fizetési'díjjal hátralékban vannak, a legközelebbi
napokban külön felhívást fogunk küldeni. A lap ‘
további fennállása érdekében kérjük a hátralé
kosokat, szíveskedjenek tartozásukat haladékta
lanul letörleszteni. A kiadóhivatal.
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A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem
evangélikus hittudományi karának tanévi
évmegnyitó ünnepélye folyó évi október hó
24-én az ev. templomban tartott ünnepi istentisz
telet után, melyen dr. Deák János egyetemi
tanár hirdette az igét Máté 9, 35—38. alapján,
folyt le Sopronban, a városháza dísztermében
ünnepi keretek közt számos előkelőség jelenlété
ben. Ott voltak: Az egyetemes egyház képvi
seletében báró Kaas Albert dr., nemzetgyűlési
képviselő, a Luther Szövetség elnöke, Tóth
Zsigmond dr., egyetemi tanár, mint a pécsi
egyetem képviselője, dr. Pröhle Vilmos, a Páz
mány Péter tudományegyetem tanára, vitéz Si
mon Elemér főispán, Oévay Wolff Lajos alis
pán, Papp Kálmán apát, városplébános és más
közéleti előkelőségek. A magyar Hiszekegy
hangjai után Stráner Vilmos prodékán emléke
zett meg röviden az elmúlt tanév kimagasló
eseményeiről, majd D. eff. Pröhle Károly e. i.
dékán emlékezett meg Stráner Vilmos volt dé
kán három évi működéséről. Neki jutott — úgy
mond — az a történelmi fontosságú feladat,
hogy a theológiai fakultást a kezdet rendkívüli
nehézségein át a rendes életfejlődés útjára ve
zesse. Hivatásának nemcsak becsülettel, hanem
sikeresen felelt meg, úgyhogy a fakultás őt, aki
a volt soproni theológiai akadémiának is négy
évig volt igazgatója, két ízben is újból meg
választotta dékánjának és igy a törvény sze
rint megengedett leghosszabb időtartamon át,
három éven keresztül ruházta rá ezt a felelősséggel terhes tisztségét. Ezután »A magyar
evang. theológia sajátos helyzete és feladatai«
címen szólott azokról a nehézségekről, melyek
kel az evang. theológiai tudomány magyar mun
kásának küzdenie kell s melyek a különben mél
tán kívánt irodalmi munkásságot jóformán le
hetetlenné teszik. De ezek a nehézségiek, me
lyek a helyzetet nem ismerő, sőt sokszor egye
nesen elfogult kritika számára olcsó célpontok,
nem szoríthatják háttérbe azokat a nagy hord
erejű pozitív feladatokat, amelyeknek megoldása
éppen a magyarhoni evangélikus tudományos
theológiára vár. Az egyházi és hazafias felada
tokon túl itt egy olyan normáltheológia alap
vonalainak képe bontakozott ki az előadó fej
tegetéseiből, amely a theológiai tudományos
életnek sokszor ephemer jelentőségű vitakér
désein felülemelkedve, tisztán a keresztyénség
elvi lényegének minél tisztább megragadását
tűzi ki célul. Mivel a rendkívül világos és mé
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gis mély járású értekezés, amely a tényleges
körülményekkel számoló józan Ítéletével egy
házi életünknek sok bajára is helyesen mutat
rá, remélhetőleg hamarosan egész terjedelmé
ben megjelenik nyomtatásban, azért annak rész
letesebb ismertetésétől eltekintünk. Megható
jelenet volt, amikor az előadás befejeztével D.
dr. Pröhle Károly e. i. dékán szívhez szóló,
lelkiismeretbe markoló szavak kíséretében kéz
fogással a 32 újonnan felvett hallgatót, köztük
saját leányát, Pröhle Irént, az egyetemi polgárok
sorába iktatta. Az újonnan beiktatott hallgatók
nevében Friedrich Lajos köszönte meg a fel
vételt és őszinte szavakkal tett vallomást arról
a Krisztusról, akinek szolgálatára elkötelezték
magukat. Utána Payr Sándor egyetemi tanár
olvasott fel részleteket »Széchenyi vallásos lelkülete« cimü tanulmányából: benne a legna
gyobb magyar jellemének vallásos gyökereit
igyekezett megragadni azért, hogy azt a mai
felekezeti harcoktól feldúlt társadalomnak esz
ményképül állítsa .oda. Reméljük, hogy kiváló
egyháztörténészünk e rendkívül értékes munkája
hamarosan nyilvánosságra kerül egész terjedel
mében. Az előadás befejezte után az ünnepély
a Himnusz hangjaival ért véget.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Kiadőhivatali üzenetek.
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Vitéz Z. Sz. Szarvas. 927. márc. 31-ig
rendben van. — Pf. H. Zulauf Leipzig. 1926.
évi díjjal van hátralékban.
Szerkesztői üzenetek.
K.
F. V. A Harangszó Könyvtárában jele
nik majd meg Fábián Imre sárszentlőrinci lel
kész tollából egy kis füzet a szektákról, amelyet
röpiratnak szántunk egyháztagjaink közt való
terjesztésre. Nem hiszem azonban, hogy módjá
ban lenne a kiadónak ezeket a füzeteket ingyen
rendelkezésre bocsátani. Az egyházi felettes ha
tóságoknak és a különböző egyesületeknek fel
adata lenne, gondoskodni arról, hogy ne hárít
sák a kiadásnak gondjain és terhein túl még a
füzeteknek ingyenes osztogatását is azokra, akik
a munka terhét ingyen hordozzák. A hirdetés
szövegét kérem.
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A nevelő múlt.
— Bárő K&dvánsxky Albert egyetemen egyházi és
iskolai felügyeld megnyitó beszéde a november 11-lki

egyetemes közgyűlésen. —
Beszélni szoktak az élet iskolájáról. A tör
ténelmet pedig az élet» tanítómesterének neve
zik. Valóban: iskola az élet, s benne a törté
nelem a bölcs tanítómester. A tanulók pedig
mi, emberek, vagyunk: egyesek és közösségek.
A történelemnek szemléltető a tanítási mód
szere. Bemutatja a múltak eseményeit és azokból
vonja le a következtetéseket, a felállított tételt
múltak történéseivel illusztrálva.
A mi feladatunkat azonban nemcsak a taní
tás meghallgatása és a levont következtetések
nek, illetve szabályoknak, szellemi kincseink és
értékeink közé való elraktározása képezi, de,
mivel nemcsak múltak szemlélői, hanem az élet
dráma szereplői is vagyunk, a nagy iskolames
ter fel is szólít minket, feleltet és azokban a
különböző helyzetekben, amelyekbe az élet jut
tat, gyakorlatilag is bemutattatja velünk, ho
gyan tanulta meg kiki a leckéjét. Különös je
lentőséggel bimak ezen szempontból a külön
leges megpróbáltatások, amelyeknek élelünk fo
lyamán alávettetünk, mert, aki ezeket sikerrel
állja meg, felsőbb osztályba lép, feljebb emel
kedik a lépcsózeten, amelyet a Mester maga,
jézus Krisztus, állított elénk azzal a kötelezés
sel, hogy azon mind feljebb és feljebb igye
kezzünk.
Mily megnyugtató számunkra az a tudat,
hogy az élet iskolájának fenntartója s a törté
nelemnek, mint az életiskola tanítómesterének,
megbizóia, ellenőrzője és parancsolója ugyanaz,
iki minket, embergyermekeit, ez iskolába já-at: mennyei Atyánk. Milyen megnyugtató szá
nunkra a tudat, hogy az, akinek akaratából és
ikinek oltalma alatt az emberiség történelmé
nek eddigi fejezetei, felvonásai lejátszódtak,
»melyeket az eletiskola tanítómestere csodálatos
)ktatófi!m gyanánt perget le előttünk — ugyaniz, aki a mi életünk szinjátékát is rendezi, irá
nyítja.
Mindennek tudata azonban nemcsak meg
nyugtatást tartalmaz számunkra, de felelősséget
s ró reánk. A lelkűnkbe vési a felelősségnek
»zt a tudatát, hogy attól, mennyire tanuljuk
neg az élet iskolájában a leckét, mint játszuk

meg az élet nagy szinjátékában szerepünket,
nemcsak a magunk tökéletesbülése, vagy vissza
maradása, nemcsak a magunk diadala, vagy
tragédiája függ, de az is, hogyan tudunk megállani a végső számadás napján a nagy vizs
gára váró Ur itélószéke előtt, aki abból a szem
pontból is megítél, milyen példát adtunk életünk
kel utánunk következő nemzedékeknek, amelyek
előtt a mi életünket fogja egykor a történelem
oktatófilm gyanánt bemutatni.
Súlyos a felelősség, mert nehéz viszonyok
közé állíttattunk. Az ezen viszonyok közt való
eligazodást lehetővé teszi számunkra a Gond
viselés azáltal, hogy történelmi, nagy idők ta
nítását tárja fel előttünk. Ily történelmi nagy'
idők emlékeit és tanításait vetiti lelki szemeink
elé a most folyó év hármas jubileuma is: Mo
hács és az azt követett idők megelevenedő szó
rnom emléke, valamint II. Rákóczi Ferenc szü
letésének és a gályarabok szabadulásának 250
esztendős évfordulója. A mi szempontunkból
elsősorban a gályarabok történetének esemé
nyei tartalmaznak különösen gazdag tanítást,
amelyet meghallgatni és követni mindazoknak,
akikre vonatkozik, Isten rendelte szent köteles
ség. Es éppen ezért én ennek a tanításnak sze
retnék ma tolmácsa lenni a gályarabok szaba
dulása 250-ik jubileumi évére cső jelen egye
temes közgyűlésünk szine előtt és rajta keresz
tül mindazok számára, akiket e tanítás illet.
I.
A gályarabok példáját elsősorban evang.
egyházunkhoz, még pedig annak minden ténye
zőiéhez, alkotmányos berendezkedésünk m n Jen
fokozatán, intézett intelemnek tekinthetjük.
Mi kölcsönözte a gályaraboknak a rettenhetetlen hősiességet, amellyel sikraszálltak, a
hajthatatlan következetességet, amellyel kitar
tottak, a krisztusi türőeröt, amellyel minden
kint és szenvedést elviseltek, a fenséges nyugal
mat, amelyet mindvégig tanúsítottak, a boldog
bizonyosságot, hogy kincsük, életük, nő és gyer
mekük, bárha mind elvész, megmarad nekik a
legfőbb jó, az istenországa?! Mi volt az a lel
kűkben lakozó, csodálatos erő, am.lynek sugár
zása glóriát von martiralakjuk köré?! A HIT!
Az evangéliumi értelemben vett hit! Az a hit,
amely nem bizonyos tanítások elhivése, hanem
benső, egyéni meggyőződés, boldogító bizo-
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nyosság. Az a hit, amely, mert máskép nem
tehet, kiáll és bizonyságot tesz, szembenézve,
ha kell, a halállal is!
Az intelem tehát, amely a gályarabok törté
netéből egyházunknak szól, a hitnek — a gálya
rabok ezen hitének — minél intenzivebb ápolá
sára vonatkozik. Ennek a hitnek kultusza, ápo
lása és terjesztése egyben az egyház fennmara
dásának legbiztosabb záloga is.
Nem lehet az evangélium egyházának egyet
len fokozata, nem lehet egyetlen intézménye,
intézete, nem lehet egyetlen hivatala, nem lehet
egyetlen funkcionáriusa sem, aki magát ez alól
kivonhatná, mert abban a pillanatban, amint
ezen feladatok teljesítése elől elzárkózik, meg
szűnt a létalapja, önmaga mondotta ki maga
felett az Ítéletet.
Ezen szempontból égető probléma a Theol.
Otthon és a Lelkészképző Szeminárium kérdése,
hogy lehessen olyan lelkésznemzedékünk, amely
a gályarabok bátorságával, ha kell, a gályarabok martiromságával tudjon hitet vallani,
bizonyságot tenni. Ezért kell minden áron Theol.
Otthon és Szeminárium, még ha létesítésük
nagy anyagi erőmegfeszitést jelentene is. Saj
nos, az elmúlt esztendő sem hozta meg e téren
az oly régen várt megoldást, de az előkészítő
lépések erős ütemben haladnak és igy megvan
a biztató remény arra, hogy az elmaradhatat
lan állami, valamint a remélt külföldi segéllyel
és saját erőinknek a végsőkig való megfeszítésé
vel az idei közigazgatási esztendő megérleli a
kérdéseket és elvezet azok megvalósulásának
stádiumáig.
Ugyanezen szempontok teszik parancsoló
kötelességünkké minden fokozatú tanintézeteink
nek, legfelsőbb tokon a Miskolcra menekült
egyetlen jogakadémiánknak fenntartását is. Az
evangélikus jogásznemzedék is papinemzetség
ugyanis, amely a jogszabályok és törvénypa
ragrafusok rideg betűjén keresztül is evangelizál.
Ezért nem szabad tanárságunknak és tanító
ságunknak sem megfeledkeznie egy percre sem
arról, hogy minden evang. tanintézet templom
és minden fevang. tanerő — prédikátor. Erre
inti őket a gályarab-tanitók és tanárok martiromság által való bizonyságtétele.
Ugyanezen szempontoknak és ugyanezen
meggondolásnak kell áthatniok egyházi gyűlé
seinket, még akkor is, ha tisztán közigazgatási
kérdéseket tárgyalnánk. Mert mi más az egyházi
közigazgatás, ha nem az evangélium szo’gája?!
Amint azonban a gyűlés ellentétek szitásának
és egyenetlenkedések előidézésének színterévé
sülyed, ítéletét vette, nincs többé szükség reá.
Ugyanezen meggondolás teszi parancsoló
kötelességünkké a belmisszió minél intenzivebb
gyakorlását és a szórványhiveknek fokozott mér
tékben való gondozásbavételét.
Hogy egyházunk minden fokozatán és min
den tényezőjében minél inkább az evangélium

sáfára lehessen, hogy a változott viszonyok kö
zött olyan alkotmány bástyáit építhesse meg,
amely az uj helyzetben a réginél jobban bizto
sítja ennek a legfőbb egyházi feladatnak a tel
jesítését, azért kell a zsinat.
Ennél a pontnál nem hallgathatom el azon
nézetemet, hogy a zsinat törvényhozása csak
akkor lesz szerencsés, ha az többé-kevésbbé
törvénybe iktatása lesz a kialakult joggyakor
latnak, ha kodifikálása lesz az egyház közszel
lemében gyökeret vert reformoknak és tartóz
kodik oly változtatásoktól, amelyek nem állnak
összhangban egyházunk sajátos történeti fejlő
désével és nem természetes megnyilatkozásai
lelkületének és ha nem kívánja ridegen levonni
az ország — mindnyájunk reménye szerint csak
átmenetileg — változott területi viszonyainak
konzekvenciáit jól bevált, élő organizációk eset
leges megbolygatásával. A mandátum, amellyel
a zsinati képviselők a zsinatra küldendők és
a jelszó, amely a zsinat kapuja fölé írandó, csak
ez lehet: ne feledd az evangéliumot, az evangé
liumi hitet és az egymás megbecsülésében nyil
vánuló keresztyéni szeretetett!
Egyházunk jelene és jövője attól függ, ho
gyan szívleljük meg a gályarabok néma martiromságának hozzánk intézett e beszédes intel
meit.
II.
A gályarabok szabadulása 250. éves jubilá
ns évfordulójának nagy horderejű alkalmisága
a magyar állam és a magyar nemzeti társada
lom számára is fontos tanulságot jelent.
Az az idő, amelyet gyászévtized néven ismer
a történelem, gyászos volt nemcsak az evang.
és a testvér református egyházra, de a magyar
nemzetre nézve is. A gályarabok nemcsak az
evangéliumi hitnek, a magyar protestántizmusnak, hanem a magyar nemzeti gondolatnak és
igy a magyar nemzet egyetemének is mártírjai.
Az idei jubileum félreérthetetlenül dokumentálja
azt a nagy igazságot, hogy a protestantizmus
fundamentális nemzetfenntartó erő, hogy a ma
gyar nemzet és a magyar protestantizmus sorsa
ebben a hazában elválaszthatatlanul összeforrt.
E tekintetben, azt hiszem, elegendő röviden rá
mutatnom arra a történelmi tényre, hogy a nem
zet szabadságharcainak megvívásához szükséges
erőt sok tekintetben a protestantizmus szolgál
tatta.
Azon erő és erkölcsi érték tudatában, ame
lyet Egyházunk az alkalomra nézve a fentiek
ben vázolt szempontból is jelent, sajnálattal kell
kifejezésre juttatnom azt az érzékeny csalódást,
mely Egyetemes Egyházunkat a felsőházi ja
vaslatnak a Nemzetgyűlés közeli órákban meg
szavazott azon határozatával érte, hogy Egyhá
zunk részére a főrendiházban 6 hellyel szem
ben csak 4 helyet biztosit.
A megszavazott törvényjavaslatnak ezen in
tézkedése sajnálatos visszafejlődést jelent. Egy
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házunknak a főrendiházi törvénnyel biztosított
volt iogállománvában. A csalódás annál érzéke
nyebben érinti Egyházunkat, mert a javaslatnak
nyilvánosságra történt hozatala óta eltelt elég
hosszú idő alatt minden kedvező eredményre
reményt joggal nyújtó alkalmat és módot fel
használtunk Egyházunk vezető férfiéival arra,
hogy Egyházunk e téren fennálló jogállományát
biztosítsuk.
A törvényjavaslatnak immár kétségtelenül
törvényerőre emelkedő határozata előtt a tör
vénynek kijáró köteles tisztelettel bár, de nem
a lélek derűs megnyugvásával meg kell hajol
nunk.
Lehetetlen meg nem állapitanunk, hogy a
jelen l^iltuszkormány részéről egyházunkkal
szemben sok megértést és jóindulatot tapasz
talunk, amit a lelkészi korpótléknak, értesülé
sem szerint, a következő költségvetési évre
tervbevett újbóli folyósítása is örvendetes mó
don bizonyít. De lehetetlen ugyanekkor nem
sérelmeznünk azt a kétségtelen tényt, ho^y a
törvénybiztositotta teljes egyenlőség és viszo
nosság az egész vonalon még mindig nincsen
kiépítve. Az egyenlőtlenség pedig egyenetlensé
get vonhat maga után, az egyenetlenség viszont
romlásra vezet, amint azt Mohács s/Qmoru pél
dája is mutatja.
Vétkes mulasztást követne el tehát mai köz
gyűlésünk egyházunk törvényes pozíciójával,
egyházunk jövőjével és a gályarabok emléké
vel szemben, ha ezen állapot ellen óvást nem
emelnénk és nem hivnók fel nyomatékosan az
államhatalom figyelmét arra, hogy még nagyon
sok és sürgős tennivalója van az 1818. XX. t.-c.
fokozatos végrehajtása terén, amelynek létre
jötte nem pillanatnyi hangulatnak, hanem a szabadsághósök és a gályarabok könnye, verejtéke,
vére hullásának vívmánya, s amelynek végre
hajtása eszerint az államhatalom részéről nem
kegy, hanem ellentmondást nem tűrő, eminens
kötelesség. Nem akarok ugyan ezen kérdéssel
kapcsolatban részletezésekbe bocsátkozni, de,
úgy érzem, mulasztást követnék el, ha az anyagi
gondok alatt roskadozó, újabban tekintélyes ta
nítói nyugdijjárulékkal is sújtott egyes gyüle
kezetekre gondolva, kifejezetten nem mutatnék
rá az adócsökkentési államsegély eddiginél gyor
sabb ütemben való emelésének múlhatatlan szükségességéére.
A magyar protestantizmus sorsa nem szűnt
meg a független magyar állam létrejöttével
egyet jelenteni a magyarság sorsával. Kívülről
az elszakított részek létérdekének nem kedvező,
más környezetbe jutott protestantizmusnak száz
ezrei figyelik a csonkaország protestantizmusá
nak állapotát, s a protestáns külföld is tokozott
figyelemmel szemléli, mi történik itt értünk,
vagy ellenünk. Ne tévessze szem elől az állam
é6 a nemzeti társadalom idebent, hogy a pro
testantizmus, amely élő, meggyőződéses egyé
niségeket állít csatasorba az Isten igéje és a
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józan ész fegyverével a destruktiv irányokkal
szemben, a nemzetvédelmi front egyik legfon
tosabb szakaszát alkotja.
Hl.
A gályarabok szabadulása jubileumának
nagy alkalmából foglalkozva egyházunk és a
hazai róin. kath. egyház egymásközti viszonyá
val, Szelepcsényi prímás szavai csengnek fü
lembe: »Én, mint magyar, irántatok részvétemet
meg nem tagadhatom.«
Szelepcsényi prímás egyéniségével, a gályarabokkal szemben tanúsított eljárásával és egész
politikájával erről a helyről ezúttal nem aka
rok bővebben foglalkozni, megállapítom azon
ban, hogy amennyire nincs egyházunknak ilyen
részvétre szüksége, annyira joggal vár el rokonérzést minden nemzetalkotó elemtől és testület
től ebben a hazában, tehát a hazai római katholicizmustól is.
Jól tudom, hogy a római katholic zmust an
nak egész egyetemére érvényes dogmák, tör
vények és jogszabályok kötik. De tudom azt is,
hogy az utóbbiak alól exemcióknak is van he
lye. Közismert tény, mint tett a magyar római
katholikus püspöki kar a Ne temere bulla ki
bocsátásakor Rómában lépéseket abban az irány
ban, hogy a bulla rendelkezései hazánk külön
leges felekezeti helyzetére való tekintettel ha
zánkat illetőleg ne érvényesíttessenek. Helye
sen vélem ezen eljárást a róm. kathol kus püs
pöki kar hazafias érzésén kivül bizonyos rokonérzés tényének is tulajdoníthatni.
Annál fájóbban érinti azonban egyházun
kat, hogy épp ma, amikor a legnagyobb lenne
a szükség egymás kölcsönös megbecsülésére
és testvéri támogatására, nemcsak, hogy nem
némulnak el, de ismételjen felmerülnek egyes
nem annyira hazai talajból táplálkozó, mint in
kább valószínűleg kívülről jövő irányításra viszszavezethetó, oly jelenségek, amelyek egyhá
zunk méltóságát mélyen sértik és vallásos meg
győződésünket érzékenyen érintik. Ezen jelensé
geket nem részletezem bővebben egyrészt azért,
inert közismertek, másrészt pedig a/ért, mert
még a látszatát is kerülni akarom annak, mintha
ezek felsorolásával a helyzetet kiélezni szándé
koznám. Annál nyomatékosabban kell azonban
rámutatnom azon áldozatkészségre, fegyelme
zett lelki emelkedettségre, amelyet az általunk
komolyan kívánt felekezetközi, becsületes, test
véries békesség nagy eszméjének szolgálatában
eddigelé hoztunk és amelyet — az egyházi ön
érzet köteles határain belül — a jövőben is
meghozni hajlandók vagyunk. Tesszük pedig
ezt abban a reményben, hogy a nemzet jól fel
fogott, egyetemes érdekei szempontjából a ha
zai római katholicizmus részéről hasonló meg
gondolással találkozunk.
E haza minden igaz és jó keresztyén hon
polgárának hálás elismerésére számíthat a kul
tuszminiszter ur részéről tapasztalható azon fá-
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radozás, amellyel, az egyes keresztyén egyházak
között mutatkozó félreértések kiküszöbölésére
törekszik és igyekszik a felekezetközi béke ér
dekében a kölcsönös méltányosság gyakorlására
alkalmas légkört megteremteni.
Nem hallgathatom el azon reményemet,
hogy a köteles rokonérzésen kívül, — amely
rokonérzés és ezt kötelességemnek tartom ün
nepélyesen kijelenteni, sorainkban minden ke
resztyén egyház, tehát a hazai római katholikus
egyház iránt is megvan — mondom ezen köteles
rokonérzésen kívül a keresztyénség jól felfo
gott egyetemes érdeke is a hazai protestantiz
mus értékének elismerésére és megbecsülésére
ösztönözi a hazai róm. katholicizmust, mert a’
vallást és erkölcsöt romboló irányzatok, mint
közös ellenség, szállnak hadba ebene és elle
nünk az áltudomány vértezetébe öltözöttén. Nem
lehet tehát megvetendő fegyvertárs ebben a
harcban a számban és eszközökben gazdag ró
mai katholikus egyházra nézve sem a kis Dá
vid, a számban ugyan megfogyatkozott, de bá
tor és erős magyar lutheránia, amely az evan
gélium fegyverét irányítja a christianizmus-ellenes tanok és irányzatok hatalmas Góliáthja
ellen.
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egyetértés meg van köztünk és csak a fenti
nemes értelemben vett versengés keltheti eset
lege az ellenkezőjének látszatát olyanok előtt, akik
nem a lényeg helyes megítélésére építik tel
felületes véleményüket.
Az egyetértés egymagában azonban még
nem elegendő, miért is szükségesnek ítélném a
testvériségnek, nem hitvallás dolgában kompro
misszumos, hanem igenis a közös érdekvédelem
nek és egymás kölcsönös támogatásának intéz
ményes biztosítását is. A gályarabok és De Ruy
ter admirális lelke szerint való lenne, ha ez a
jubileum szolgáltatna indítást erre és e célból
a szinte csak nevében élő Protestáns Közös
Bizottságot élő szervvé épitenők ki, olyanná,
amely nemcsak ad hoc üléseket tart, hanem
precízebb, szélesebb hatáskörrel felruházva,
rendszeres ülések tartására és rendszeres munka
végzésére is köteleztetnék a benne rejlő erkölcsi
erőknek szélesebb körben való érvényre jutta
tása céljából.

V.
Az utolsó intelem, amely a gályarabok tör
ténetéből belehangzik e korba, egyházunk kül
földi kapcsolatainak további kiépítésére irányuló
buzdítás.
IV.
Mi lett volna a gályarabok valamennyijének
Egyházunk és a református testvéregyház a sorsa, ha a külföldi testvérek 'figyelme felé
viszonyának De Ruyter Mihály holland admirá jük nem fordul és közbelépése ki nem szaba
lisnak a szabadult gályarabokhoz intézett sza dítja őket? Ugyanaz, ami jórészüké: halál. S mi
vai szabnak irányt: »Látjátok, mondá, hogy lett volna a sorsa a hazai protestantizmusnak,
titeket eltipor a közös ellenség és egyformán ha a protestáns külföld nem áll őrt érdekei fe
rosszul bánik veletek, ha ti egyetértés helyett lett?! Pusztulás.
versengtek egymással.«
Számban és erőben, hitben és tekintélyben
A hazánk jelen szomorú helyzetében szám akkor voltunk nagyok és gazdagok, amikor a
ban és erőben megfogyatkozott protestantiz világ protestántizmusának vérkeringésébe bele
musról fokozott mértékben helytálló ez a meg kapcsolódva éltünk. Mennyi erő áradt életünkbe
állapítás. Közös a sorsunk ma is, aminthogy kö a közelmúltban is azon kapcsolatok révén, ame
zös volt négyévszázad folyamán. A magyar pro lyek az összeomlás óta külföldi testvéreinkkel
testantizmus, ha két testvéregyháza körében létesültek!
megbomlik az egyetértés, elveszett.
Félmillió lelket alig meghaladó szórvány
Versengés csak egy tekintetben megenge egyház vagyunk. Elszigetelten a lutheránus
dett. Egymással versenyre kelve igyekezzünk, anyaszentegyház többi részeitől, csak megsem
mint a reformáció szent értékeinek örökösei, misülés lehetne a sorsunk. Ujjongó örömmel
azokkal sáfárkodni a magunk és nemzetünk ja üdvözöljük azért a lutheránus világgyülés vég
vára és csorbítatlanul adni tovább az ősöktől rehajtóbizottságának elhatározását, hogy legkö
reánk szállt evangéliumot későbbi nemzedékek zelebbi ülését a jövő évi egyetemes közgyűléssel
nek. Mindenik a maga sajátos hitvallási alap kapcsolatban körünkben tartja és itt készíti elő
ján és szervezetének keretei között, minél haté a második lutheránus világgyülést. Azt várjuk
konyabban fejtve ki a benne rejlő, sajátos erő ettől az üléstől és a világgyüléstő!, hogy belő
ket.
lük regeneráló erő áradjon megcsonkított egy
Olyan versengés, mely lélekszám szerint házunk ereibe. Viszont mi a bennünk élő és
osztaná a jogokat és tisztességet4, nem is kép ható speciális erőket, amelyek négy évszázad
zelhető el protestáns egyházak között s különös-v nehéz próbáit kiállották és azokon megedződ
kép nem a mi hazánkban, amelynek története tek, készséggel bocsátjuk a nagy lutheránus köz
nern arányszám szerint hirdeti a hazai két pro rendelkezésére és munkálunk közre azokkal a
testáns egyház dicsőségét és amelynek törvényei világlutheránizmus szent ügyének előbbvitele
nem, mint kisebb és nagyobb evang. egyházat, érdekében.
hanem úgy ismernek minket, mint »evang'elici
Szándékunk azonban nemcsak arra irányul,
utriusque confessionis.«
hogy a lutheránus világ megmozdulásaiból ve
Helyesen vélem megállapíthatni, hogy az gyük ki a magunk részét, de bele akarunk kap
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csolódni mindazokba a protestáns világmozmozgaimakba, amelyeknek célja: a reformáció
örökének ápolása és terjesztése, az igaz evan
géliumi éraekek védelme és érvényrejuttatása
a világon. Ebből a szempontból köszöntjük nagy
örömmel a »Nemzetközi Protestantizmust Védő
Szövetség« azon elhatározását, hogy negyedik
kongresszusát 19-8-ban Budapesten tartja meg.
Ezekben foglaltam össze, mint a gályarabjubileum izenetének tolmácsa, a gályarabok tör
ténetéből folyó tanulságokat.
Nem fejezhetem be elnöki megnyitómat
anélkül, hogy — emlékük iránti tisztelet jeléül
felállásra hiva tel a közgyűlés igen tisztelt tag
jait — fel ne olvassam a hithősök névsorát:
Lám György, Simonides János, Masnicius Tó
biás, Gócs Mihály, Edvi Illés Gergely, Borhidai
Miklós, Mazári Dániel, Trifkovics János, Paulovics Mihály, Miskolczi Mihály, Huszti Mihály,
Kórodi János, Szecsei János, Füleki István,
Szilvási István, Bugány Miklós, Leporini Miklós,
Nikléczi Boldizsár, Nikléczi Sámuel, Turóczy
Végh András, Zsédenyi István. Steller Tamás,
Séllyei István, Kocsi Csergő Bálint, Harsányi
István, Czeglédi Péter, Bátorkeszi István, Saió
szentpéteri Márton, Alistáli György, Kálnai Pé
ter, Karasznai Mihály, Komáromi Sülye István,
Köpeczi Balázs, Körmendi György, Otrokocsi
Fóris Ferenc, Szalóczi Mihály, Szodói Balogh
András, Szimódi János, Újvári János, Jablonczai
János, Simonyi Péter.
Szálljon áldás emlékükre.
A kegyelet ezen aktusa hiányos lenne, ha
meg nem emlékezném azokról a haló poraikban
is áldott patrónusokról is, akik a gályarabok
sorsa nyehitése és szabadulása érdekében fára
doztak, illetve őket szabadulásuk után körükbe
fogadták. Ezek voltak: De R u y t e r Michiel
Adriaenson tengernagy, a szabaditó, W e l t z
György, W e l t z Fülöp nápolyi polgárok, Zaffius Miklós velencei orvos, Frigyes Vilmos bran
denburgi választó fejedelem, Braunschweig-Lü
neburg hercege, II. Károly angol király, György
szász választó fejedelem, De Haen János hol
landi helyettes tengernagy, Viseth Aegidius a
holland hajóhad lelkésze, Vesthovius, Ruyter
tengernagy lelkésze.
Menhelyet adtak a bujdosóknak: Német-,
Angolország, Svájc és Hollandia egyes rendéi
és városai.
Hálás kegyeletünk őrizze emléküket.
Indítványozom, hogy a glóriás névsort örökitse meg mai közgyűlésünk hálás kegyelete je
léül jegyzőkönyvében. Mindazokhoz pedig, akik
jogutódai azoknak, akik gályarabjainkon test
véri szívvel könyörültek, intézzen a közgyűlés
ünnepélyes megkeresést, biztosítva őket arról,
hogy nagy eleik emlékét egyházunk kegyelettel
őrzi és áldja. A nemes‘holland nép budapesti
képviseletéhez, a holland követséghez, pedig
küldjön egyetemes közgyűlésünk disz-küldöttséget és tolmácsolja előtte a magyar evangélikus
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egyház háláját és rokonszenvét, azért a bátor
és nagylelkű, testvéries ténykedésért, amelyet
Hollandia gályarabjaink kiszabáditásával a szen
vedő magyar protestantizmus iránt tanúsított.
Indítványozom továbbá: iktassuk közgyűlé
sünk jegyzőkönyvébe a mohácsi vész ^gyászos
emlékét is, hálával az isteni gondviselés iránt,
amely mindeneket jóraforditó hatalmával meg
engedte, hogy ebből a nemzeti szerencsétlen
ségből is legyen feltámadás, aminthogy az is
teni gondviselés iránti rendíthetetlen hittel lel
kűnkben mostani szerencsétlen helyzetünkben is
hiszünk — a nemzeti hiszekegy szavai szerint:
>Magyarország feltámadásában.«
Indítványozom végül, hogy a n .gy s/abndsághös, II. Rákóczi Ferenc emlékének is szentel
jen egy lapot közgyűlésünk születésének 230 ik
jubileumi esztendejében, haló poraira is áldást
esdve az evangélium Istenétől mindazért, amit
az evangéliumi vallásszabadság érdekében küz
dött és szenvedett.
Azzal a kívánsággal zárom megnyitómat és
nyitom meg Isten nevében az 1926. évi ren
des egyetemes közgyűlést, hogy annak hangját
tárgyalásait és határozatait hassa át és irányítsa
a hármas jubileum szelleme, különösen az a
szellem, amely a gályarabok leikéből árad fe
lénk.

E gyetem es közgyűlés.
A deáktéri templomban tartott istentiszte
let után, amelyen Geduly Henrik püspök Luk.
22, 35—38. alapján tartott egyházi beszédet,
báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és
iskolai felügyelő féltizenegyórakor nyitotta meg
a november 11-re összehívott egyetemes köz
gyűlést a deáktéri gyülekezet dísztermében. A
terem zsúfolásig megtelt a négy egyházkerület
kiküldött és hivatalos képviselőivel. Többször
megújuló élénk tetszésnyilvánítás kisérte az
egyetemes felügyelőnek nagyszabású, gazdag
tartalmú, mély gondolatokban bővelkedő e’nöki
megnyitóját. Utána Kuthy Dezső egyetemes fő
titkár olvasta fel az egyetemes felügyelőnek
minden részletre kiterjedő, mindent számbavevő
és számontartó évi jelentését.
A felügyelői jelentés szerint a zsinatelőkészitő bizottság munkája majdnem a befejezés
stádiumáig jutott. Az I—IV. rész teljesen kész;
az V—VI. csaknem teljesen elkészült. Békéscsaba
újból meghívta a zsinatot. A katonagyülekeze
tek külön közgyűlési pont alatt tárgyaltattak. A
püspöki javadalmi földek ügye lassan halad
előre; a bányai és a dunáninneni kerületek megr

384.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

kapták, a dunántúli és tiszai kerületek igénye
nem nyert kielégítést. Sztehlo Kornél megírta
a közös protestáns bizottság történetét s az
egyetemes könyvtárnak tizennyolc művet ado
mányozott. Az egyetemes felügyelőnek a jog
akadémia, az államsegély és a lelkészi korpót
lék ügyében több érintkezése volt a kormánytényezőkkel, akik készek ezekben az ügyekben a
lehetőség határáig elmenni. Megem 1ékezett a
jelentés a hadiköicsön-valorizációró), a zeneaka
démián protestáns tanszék felállításáról, az or
szágos evangélikus börtönmissziói lelkészi ál
lás szervezéséről; kéri, hogy ádvent 3-ik vasár
napján a templomokban történjék megemléke
zés a börtönmisszió munkájáról s az offertorium
fordittassék a börtönmisszió céljaira. A reformá
ció emlékünnepét megelőző vasárnapi, a Biblia
vasárnapi offertorium pedig a Britt- és Kül
földi Biblia-Társulat javára megy. Jelenti, hogy
egyetemes levéltárossá dr. Scholtz Oszkár vá
lasztatott meg. A napisajtó hírekkel való ellátása
tárgyában szerződést kötött egy kőnyomatossal.
Kívánatosnak jelzi az anyakönyvi kivonatok dijá
nak egységes megállapítását. Örömmel mutat
rá, hogy a theol. fakultás és az egyház között
teljes benső harmónia áll fenn, megemlékezik
Stráner Vilmos első dékáni érdemeiről, üdvözli
D. dr. Prőhle Károly dékánt. Az egyházi ének
és zene behatóbb művelését, a theológusok se
gélyezését, a fakultás alkalmas elhelyezését hang
súlyozza. A Theológus Otthon létesítésére Sop
ron város 1600 öles telket, a népjóléti miniszter
egy milliárd kamatmentes kölcsönt ajánlott fel.
A theol. szeminárium felállítása mindeddig nem
bizonyult keresztülvihetőnek; a Luther-Otthonnal kapcsolatban vétetett tervbe. Dicsérettel
emeli ki a miskolci jogakadémia tanári kará
nak irodalmi munkásságát s dékánjának kiváló
tevékenységét. Középiskoláink életében örven
detes felpezsdülés észlelhető; a tanáregyesület
elhatározta egy tanügyi közlöny kiadását. A
kántorképzésre nagyobb gondot kell fordítani.
Az elemi iskolák tantervét az uj állami tanterv
figyelembe vételével át kell dolgozni. Sérelmes
az uj iskoláknál a tanítói állásnak első ízben ki
nevezés utján való betöltése. Az egyetemes fel
ügyelő iskolalátogatásokat tett Budán, Bonyhádon és Hidason. Megemlíti, hogy a Dunántúl
egységes szelleme rányomja bélyegét minden
intézményre, anélkül, hogy uniformizálna; a
Dunántúl minden egyes tanintézet egy-egy kü
lön tipus; ez az egységes szellem egyházi té
ren is érvényesül. Kiemeli Kapi Béla püspök
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Belmissziói Munkaprog immját. Dr. Deák Já
nos egyetemi tanár a ’•teológusokkal több gyü
lekezetben tartott vallásos estélyeket; Draskóczy
Lajos és dr. Kovács Sándor dicsére'treméltó
missziói működést fejtettek ki. Missziói esemény
Szigethy Lajos »Luther Lelke« cimü művének
megjelenése. Hatalmas lendületei; vett a Gyám
intézetet munkája. A külföldi kapcsolatok ápo
lása és megszilárdítása terén D. Raffay Sándor
nak és báró Kaas Albertnak vannak kiváló ér
demeik; ebben az irányban Kuthy Dezső egyete
mes főtitkár is nagy szolgálatokat tett. Az oroszországi evangélikusok segélyezését az egyház
hathatós támogatásába ajánlja.
A felügyelői jelentéshez Duszik Lajos, Far
kas Győző, Masznyik Endre, Szüts Gábor, Schöll
Lajos, Kaas Albert, Vietórisz László és Szeberényi Lajos szóltak. A jelentés alapján a köz
gyűlés elhatározta, hogy II. Rákóczi Ferenc, a
mohácsi vész és a gályarabok emlékére nem
zeti ünnepnapot fog tartani; hogy a holland kö
vetségre küldöttséget meneszt, amely egyhá
zunknak háláját tolmácsolja a gályarabok ki
szabadításáért; hogy a felsőházi javaslat felett
fájdalmának ad kifejezést s a jegyzőkönyvi ki
vonatot illetékes helyre juttatja; hogy a Biblia
vasárnapi offertóriumot a Britt- és Külföldi
Biblia-Társulatnak adja.
A közgyűlés további során D. Raffay Sán
dor püspök a külügyi dolgokról tett jelentést;
felhívta a figyelmet a külföldi iskoláztatás kér
désére, a hallei magyar könyvtár és a külföldi
ösztöndíjak ügyére.
Ziermann Lajos jelenti, hogy a Gyámintézet
összebevétele 600—650 millió korona.
A missziói és diakonissza ügyre nincsen
anyagi fedezet. A nyugdíjintézetre vonatkozó
lag lapunk más helyén talál az olvasó értesítést.
A nyugdijintézeti járulékok folyó évre is az
1925. évi összegben vettetnek ki. Elhatározta a
közgyűlés, hogy az egyházunkat ért sérelmek
ről egy összefoglaló irátot ád ki; a sérelmek
ügyében felszólaltak dr. Rásó Lajos egyetemes
főügyész, Duszik Lajos, D. Raffay Sándor püs
pök, dr. Csengődy Lajos.
A katonagyülekezetek szervezése eddig
csak átmeneti jelleggel bir; hangsúlyozza a köz
gyűlés ennek a szervezetnek sérelmes voltát,
nem tartja összhangban levőnek az egyház al
kotmányával és törvényeivel; végleges elinté
zés csak a zsinat után .történhetik meg. Az ille
tékes tényezőkkel folytatandó tárgyalásra há-
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romtagu bizottság küldetett ki; tagjai az elnök
ség és a főügyész.
Az istentiszteleti liturgiának egységesítését
a közgyűlés kívánatosnak és mielőbb megvalósitandónak tartja, de a határozathozatalt mel
lőzi, bevárja a MELE és a/ egyházkerületek
konkrét tervezeteit. Ebben az ügyben bizottsá
got küld ki. A rádióistentiszteleteket idóelőttinek tartja. Az egyetemes Névtáron Kilényi Ló
ránt, a lakáshivatali ügyészség alelnöke dolgo
zik.
Az egyetemes tanügyi bizottság jelentése
nyomán felmerült az az érdekes kérdés, hogy
van-e joga a bizottság elnökének arra, hogy az
illető püspök tudtával és hozzájárulásával iskola
vizsgálókat küldhessen ki. Győzött D Raftay
Sándor püspöknek az a felfogása, hogy nincsen
joga, mert az alkotmány szerint ez teljesen a
püspök hatáskörébe tartóz k. Hiába hivatkozott
Mágócsy-Oietz Sándor elnök a békebeli gya
korlatra, az egyetemes egyháznak négy izolált
darabban létezését ezen a ponton sem lehetett
megszüntetni, jóllehet egyetemes iskolai fel
ügyelőnk tényleg van.
A közgyűlés felterjesztéssel él a kormány
hoz, hogy a tanévmegnyitó istentiszteletre az
állami iskolákba járó tanulók mindegyikét a sa
ját templomába rendelje. *
A TheokSgus-Otlhon épitését 1927. tava
szán megkezdik. Az egyház igenybeveszi a nép
jóléti miniszter által rendelkezésre bocsátott
egymilliárdos kölcsönt, az Otthonbizottságot
megbízza, hogy cella rendszerű épületre pályáza
tot hirdessen; a legjobb pályamű tiz millió, a
második öt millió koronával jutalmaztatik.
A költségvetésben az államsegély 175.000
pengővel szerepel; ebből az összegből a nyug
díjintézet kap 38.000 P-t, az adóalap 16.090 P-t,
a négy egyházkerület összesen 28.800 P-t és
pedig a bányai és a dunántúli egyenként 8.000
P-t, a dunáninneni és a tiszai egyenként 6100
P-t. Ennél a tételnél Hanzmann Károly a dunán
túli egyházkerület fószámvevóje kifogásolta,
hogy a kerületi .segélyek nincsenek arányban a
kerületek iélekszámával s kívánta, hogy meg
felelő arányban osztassanak fel. Hanzmann főszámvevő javaslata élénk megbeszélésre adott
alkalmat. Többek hozzászólása után abban álla
podott meg a közgyűlés, hogy a jövő költségvetésbe újonnan megállapítandó arányban fogja
a kerületek államsegélyét beállítani.
Az egyetemes levéltáros eskütétele és a
bizottságok kiegészítése után az egyetemes köz
gyűlés félnyolc órakor ért véget.
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EGYESÜLETI ÉLET.
A MELE közgyűlése. A magyarhoni evan
gélikus egyetemes lelkészegylet november lü-én
tartotta idei rendes közgyűlését Budapesten.
Paulik János elnök megnyitójában megemlé
kezvén a protestantizmus és közelebbről az
evangélikus egyház elleni támadásokról, az
egyházak közötti egyenlőség és viszonosság
elvén esett sérelmekről, a lelkészek tör
vényszerű illetményeinek visszatartásáról, vé
gül is kifejezi azon reményét, hogy Krisztus
győzni fog. Ami külsőleg, anyagiakban hiány
zik, azt pótoljuk hittel, buzgalommal, szolgálat
készséggel. Kívánatosnak tartja a lelkészképzés
gyakorlati irányban való fejlesztését, a lelkészi
szeminárium kérdését mielőbb meg kell oldani.
Megemlékezik a tanítóképzésről, az egyházi saj
tóról és a nyugdijintézetról. Üdvözli dr. Raffay
S., Qedulv H. és Kapi B. püspököket jubileu
muk alkalmával, Hermann Miksát kereskedelmi
miniszte/ré történt kinevezése alkalmából, a bel
ügyminisztert az erkölcsi élet megtisztítására tett
intézkedéseiért. Duszik Lajos miskolc» lelkész
óhajtja a keresztyén egységet s azért kívánatos
nak tartja a numerus clausus megszüntetését;
a közgyűlés Dusziknak a numerus claususra vo
natkozó javaslata felett, mint amely politikumot
tartalmaz s amely a közgyűlés tárgysorozatán
néni szerepelt, napirendre tér.
Dr. Mikler
Károly a nyugdijintézeti szabályrendelettervezctet ismerteti, mint korreferens Schöll Lajos főesperes ismerteti azt a tervezetet, amelyet Wágner Adám ráckozári lelkésszel együtt dolgozott
ki. A nyugdíjintézet kérdéséhez sokan szólották
hozzá, köztük Lorge Róbert mathematikai szak
értő is köszönetreméltó előzékenységgel szolgáit
felvilágosításokkal. Végül iá a közgyűlés meg
állapodott abban, hogy a maga részéről azt
óhajtaná, ha a nyugdíj egyenlő lenne, száz szá
zalékos valorizációval és a tartalékoló rendszer
helyett a nyugdíjintézet a kirovó rendszer sze
rint szerveztetnék meg. — A Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek országos központja nevében Töltéssy Zoltán ref. lelkész, országos titkár ismer
teti a negyvennégyéves múltra visszatekintő
egyesületi munkát, amelybe az evangélikusok
még nem kapcsolódtak bele. A római katholikusok, a szocialisták és a szekták már tudatára
ébredtek annak, hogy a jövőt az ifjúsági egye
sületekben kell előkészíteni. Felhívja a közgyű
lés tagjait a munka felkarolására és az orszá-
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gos központhoz való csatlakozásra, örömmel je*
lenti, hogy egyházunk illetékes tényezőivel való
tárgyalásoknak meg lett az a nagy eredménye,
hogy január elsejével az egyház ifjúsági titkárt
állít munkába, akinek feladata lesz az ifjúsági
egyesületek szervezése és működésüknek irányí
tása. Megtörténtek a kezdeményező lépések arra
is, hogy az egyesületek nemzeti szövetsége
Budapesten egy ifjúsági egyesületi palotát épít
sen. — Landgráf János ny. államtitkár és dr.
Varsányi Mátyás a bányai egyházkerületi Luther
Szövetség által létesített Evangélikus Gazdasági
Központ munkaeredményeiről számolnak be.
A Központ eddig 278 vágón szenet és fát adott
el. A Központ élén Landgráf János és Szterényi
Hugó állanak. A tavaszi egyetemes lelkészér
tekezlet helyéül a közgyűlés Székesfehérvárt je
lölte ki. — Blatniczky Pál pénztáros beterjesz
tette pénztári jelentését, amely szerint a bevétel
5,351.450 K volt. A tagdijakat csupán a győri
és a vasi középegyházmegye lelkészei fizették
be; ezen egyházmegyék lelkészein kívül csak
igen kevesen fizettek tagdijat. A közgyűlés a
tagsági dijakkal adós tagok hátralékát 75.000
K átalányösszegben állapítja meg, jövőre nézve
pedig a tagdíjat évi 2 pengőben s felkéri az
egyházmegyei lelkészi pénztárosokat, hogy ezen
hátralékokat s tagdijakat szedjék be és küld
jék a MELE pénztárába. Magyar Géza jegyző
helyét a közgyűlés Szekej Andrással töltötte be.
Tompa Mihály és Hering János lelkészek a kor
pótlék és az adócsökkentési államsegély tárgyában nyújtottak be javaslatokat, amelyeket a köz
gyűlés elfogadott. Dr. Szeberényi Lajos főes
peres azért a nyilatkozatáért, amelyet a bányai
egyházkerületi lelkészegylet közgyűlésén a sop
roni gyülekezetről tett, újabb információi alap
ján sajnálatát fejezi ki és kijelenti, hogy ezen
újabb információi szerint a soproni gyülekezet
ben az egyházi élet virágzik.
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesü
let választmánya folyó évi november hó 9-én
a Tanítók Házában gyűlést tartott, melyen a
választmánynak összes tagjai — kettő kivételével
— résztvettek. K r u g Lajos elnök ez alkalommal
i mertette mindazokat az eseményeket, melyek
az elmúlt egyesületi évben kihatással voltak az
egyesület működésére és jelezte azokat a fel
adatokat is, melyeknek megoldása az evangé
likus tanítókra vár. A választmány ezután beható
bírálat tárgyává tette ä zsinati bizottság által
készített törvényjavaslatokat és úgy találta, hogy
ezekben a javaslatokban a tanítóság kívánsá
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gai nem igen jutnak kifejezésre, pedig a tanító
ság önzetlen, egyházépitő munkát akar végezni
és azért részt kér az egyházkormányzat minden
ágazatában. Az evang. tanítóságot leginkább az
érinti kellemetlenül, hogy a javaslat az ország
evangélikus tanítóságának szervezetét csonkán
akarja hagyni, amennyiben az egyházmegyei és
egyházkerületi tanitóegyesületi tagság kötele
zettségét kimondja, de az országos, vagyis egye
temes egyesületről tudomást sem vesz. A vá
lasztmány a továbbiakban tudomásul vette a
siremlékbizottságnak elszámolását és megadván
neki a felmentvényt, Krug Lajosnak hálás kö
szönetét szavazott önzetlen fáradozásáért, ami
nek elsősorban köszönhető, hogy Kapi Gyula
nevéhez méltó síremlék hirdeti az evang. taní
tóság nagy halottjának jelentőségét. A választ
mány ezután a tanítóság által létesítendő jóléti
intézménynek, elsősorban az Üdülő-ház eszmé
jének megvalósulását tűzi ki célul és felhívja az
egyesület összes tagjait, hogy a közgyűlés által
megszavazott 10.000 K-t 1927. évi január else
jével fizessék be az országos egyesület pénz
tárába. A választmány végül ragaszkodó szeretetéről és bizalmáról biztosítja Krug Lajost és
felkéri, hogy nyugalombavonulása miatt ne
hagyja ott az elnöki széket, mert őreá még
nagy szüksége van nemcsak az evangélikus, de
az össztanitóságnak is. Krug Lajos meghajol a
bizalomnak ily spontán megnyilatkozása előtt
s továbbra is élén marad az országos egyesü
letnek. A deáktéri evang. elemi iskolában azután
H r a b o v s z k y Mihály békéscsabai tanító rend
kívül élvezetes előadásban bemutatta a magyar
rajzmotivumok begyakorlására alkalmazott mód
szeres eljárását.
Az Országos Luther-Szövetség báró Kaas
Albert elnöklete alatt november 10-én tarotta
közgyűlését. Elnöki megnyitójában báró Kaas
Albert megemlékezett Zsilinszky Mihály és
Győry Lóránd elhunytáról. Sajnálattal állapította
meg, hogy az Orsz. Luther-Szövetség anyagi
eszközök hiányában nemcsak, hogy azt a célt
nem tudta kellően szolgálni, amelyet maga elé
kitűzött, hanem központi irodáját vissza kellett
fejlesztenie. A pénztárosi jelentés és a felmentvény megadása után dr. Kirchknopf Gusztáv ter
jesztette be igazgatói jelentését; a Szövetség
az Evangélikusok Lapját anyagilag támogatni
nem tudta; a Bányai kerületi Luther-Szövetség
Gazdasági Központot létesített. Beterjesztette a
következő javaslatokat: 1. az egyetemi protes
táns diákmenzákat sürgősen annál is inkább tá
mogatni kell, mert például a budapesti prot.
diákmenzán az evangélikus egyetemi hallgatók
nagyobb segélyben részesülnek, mint amekkorát
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a menza evangélikus részről kap; 2. az Evan
gélikusok Lapját, mint a Luther-Szövetség saj
tóorgánumát fenn kell tartani, a szerkesztőnek
és kiadónak köszönetét fejezi ki; 3. Budapest
székhellyel egy hitvédelmi iroda állítandó fel;
4. a Luther-Szövetségi tagdíj minimálisan legyen
egy pengő mind a négy kerületben; 5. az 1927.
évben országos evangélikus nap tartassék Bu
dapesten, amikor le fogják leplezni azt a Lutherszobrot is, amelynek érdekében a Szövetség or
szágos propagandát indit. A közgyűlés mindezen
javaslatokat elfogadta.
A Missziói Egyesület nov. 11-én délután
3 órakor (nagyon kedvezőtlen időpontban) tar
tott gyűlésén Scholtz Ödön és a világi elnök
helyetteseként dr. Molnár Gyula elnököltek.
Hanzmann Károly imája után az egyházi el
nök ismertette a Lipcsei Misszió keletkezését
s jelenlegi munkatereit Keletindiában és Keletafrikában. A Lipcsei Misszió munkájához 5—
600.000 márka szükséges. Scholtz elnök az októ
ber 23-án Lipcsében tartott közgyűlésen kilá
tásba helyezte, hogy mi is be fogjuk szolgál
tatni azt az összeget, amely a békebelinek meg
felel. A békében a magyarhoni Missziói Egye
sület évente átlag 5000 koronát juttatott a külmisszióra. Az Egyesület felkéri a gyülekezeteket,
hogy Vizkereszt napján vagy Pünkösd második
napján tartsanak külmissziói offertóriumot. —Broschkó G. A. pénztáros jelentése szerint az
1925. évi bevétel 6,080.228 K volt; kiadás ugyan
annyi. A Lipcsei Missziónak 4,782.400 koronát
adtunk. Az Egyesület Scholtz Ödön nagyérdemű
elnökének lemondását nem fogadta el.
Az evangélikus papnék konferenciáján
körülbelül százötven papné vett részt. A kon
ferencia úgy a megjelentek nagy számánál, mint
tartalmánál fogva jól sikerült s hisszük, hogy
meglesznek áldásos eredményei a lelkészcsalá
dok, gyülekezetek és egy házunk életében. A kon
ferencián Blatniczky Pálné elnökölt. Jelen voltak
Kapi Béláné, Raffay Sándorné és Kis Istvánné
püspöknék. A konferenciát Raffay Sándomé nyi
totta meg. Előadást tartottak Blatniczky Pálné:
A papné a családban; Marcsek Jánosné: A papné
a templomban; Irányi Kamillné: A papné a hí
vek között; Varsányi Mátyásné: A papné és a
társadalom; Hagen németországi lelkész szin
tén tartott egy közel háromnegyedórás beszédet
német nyelven. — Egyházkerületi titkároknak
megválasztattak: a bányai kerületben Blatniczky
Pálné, a dunáninneniben Kardos Gyuládé, a du
nántúliban Novák Rezsöné, a tiszaiban Mar
csek Jánosné. — A nyilvános értekezleten Szilvay Margit vasárnapi iskolát mutatott be, dr.
Kirchknopf Gusztáv és br. Kaas Albert beszél
tek, Thuróczy Zoltán irásmagyarázatot tartott.
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November 10-én este a fasori gimnázium dísz
termében vallásos estély volt (Basilides Mária
énekelt), szeretet vendégséggel egybekötve.
A vallástanitási szakosztály nov, 10 és
11-én tartotta ülését. A bányakerüíeti vallástaná
rokon kívül megjelent egy dunántúli és egy
tiszakerületi vallastanár. Az ülés kétrészre osz
tásában az. első napon Martony Elek és Hüttl
Armin előadásai szerepeltek. Martony E. tanterv
javaslata az el. isk. tananyagba a felsőbb fokon
több bibliai történetnek bevezetését kívánta és
az ó- és ujszöv. történeteknek osztályonkénti
különválasztását. Hüttl Ármin a francia protes
tantizmus történetét és jelen helyzetét ismer
tette olyan részletes és hü adatok feltárásával,
amelyeket kézi- és szakkönyvekböl eddig nem
ismerhettünk meg. A második napon tartott
folytatólagos ülésen a szabályrendelet ügye tár
gyaltatott, melyet a szakosztály választmánya
az egyet, gyűlés napirendjéről levétetni kért,
mert ebben a vallástanári állás alkalmazás és
nem választás utján töltendő be s a vallástanár
nem hiványt kapna, hanem csak megbízói le
velet. Ezen okok miatt, a szakosztály arra kérte
az egyet, gyűlést, hogy a szabályrendeletről való
lemondását vegye tudomásul, mert ügyeinek
rendezését a zsinattól várja s addig is marad
a mai helyzetében s kerületenkint és gyülekeze
tenként igyekszik rendezni jogi helyzetét. — A
böjti csendes napokról való jelentéssel kapcso
latban elhatároztatott, hogy ezek a fővárosi
rendezéshez hasonlóan vidéken is bevezettet
nek. — Az egész ülés- lefolyása evangéliumi
megértéssel s a szeretet jegyében folyt le s
vendégeink úgy az előadásokat, mint a tárgya
lás nívóját illetve azt a kedves tapasztalást tehet
ték, hogy az evang. ifjúsággal való foglalkozás
jó kezekre bízatott.

Jegyzet.
Ravasz Lászlónak, a dunamelléki református
egyházkerület nagynevű püspökének október
16-án, az egyházkerületi közgyűlésen mondott
beszédéből ideiktatom, mint a magyarországi
protestantizmus történetében — Istentől kérem
— uj korszak kezdetét jelentő szavakat: »Az
evangélikus egyházzal való viszonyunk tekin
tetében szeretnék szívből jövő visszhangot adni
arra a testvéri szóra, amely Kapi Béla püspök
ajkáról elhangzott. Szükség van a közös pro
testáns bizottság élettel teljes reorganizációjára
és munkába-állitására, amire nézve teljes mér
tékben elfogadom Kapi Béla felfogását... A
magyar protestántizmus nagyon nehéz időknek
néz elébe. A protestantizmus ismét a lét és
nemlét kérdése előtt áll. Ki kell építeni a magyar
protestantizmus egységes frontját, ami annál in
kább szükséges, mert az ellenfél részéről a két
protestáns felekezet közti meghasonlás szitása
lesz az első taktikai lépés.«
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H Í R E K .
Az egyetemes nyugdíjintézet alapsza
bálytervezetének átdolgozása céljából az egye
temes közgyűlés a nyugdíj intézeti bizottságot
mindegyik egyházkerületből 3—3 lelkésszel ki
egészítette. Ennek a szélesebbkörü bizottságnak
feladata lesz az alapszabálytervezetet a Schöll—
Wágner-féle tervezet tekintetbevételével elkészí
teni s még Husvét előtt az egyházmegyei lel
készegyleteknek megbeszélés céljából kiadni. A
MELE közgyűlése állástfoglalt az egyenlő nyug
díj, a százszázalékos valorizáció és tartalékolás
(tartaléktőke-létesités) helyett a kirovó módszer
mellett. Általános volt az a vélemény, hogy az
ötvenszázalékos valorizáció kedvéért olyan óriási
terheket, amilyeneket a hivatalos tervezet rótt
volna a terhek alatt roskadozó gyülekezetekre
s megcsappant jövedelmű (korpótlék!) lelké
szekre, nem érdemes vállalni és viselni.
A lelkészi korpótlék ügye illetékes hely
ről jövő kijelentések szerint kedvezően áll.
jövő év julius 1-re várható a korpótlék folyó
sítása. Bár a kérdést most is a megszokott hi
vatalos homály takarja, reméljük, hogy ezúttal
komoly a dolog.
Salgótarjánban szép ünneppel áldoztak a
két prot. vallásu hívek a reformáció emlékének
az evangélikus templomban. Közének után
Pongrátz József pápai theol. tanár tartott irásmagyarázatot értékes gondolatokkal mutatván
rá, hogy mi is a mi életünk a magunk és az
Isten számára. Utána az énekkar sikerült száma
következett, majd az acélgyári fuvóskvartettet
vezényelte Urschutz József karnagy. Röder Alf
réd szép orgonaszólója után Kovács Andor bé
kési főesperes mondott egy minden tekintetben
kiváló, mélyen szántó, a magyar protestantiz
mus helyzetét teljesen átfogó nagy beszédet.
Kovács Géza énekszólója megkapóan érvénye
sült ezután. Vertich Antal, Demann Gusztáv hegedüduettjét Röder Alfréd kisérte az orgonán.
Majd dr. Csengödy L. lelkész zárószavai után
ismét a fuvóskvartett szép dallamaiban gyönyör
ködtünk és közénekkel ért véget az ünnepség.
Kinevezések. Dr. Zelenka Lajos kúriai bí
ró, a tiszai egyházkerület felügyelője Buda
pestre ítélőtáblái tanácselnökké neveztetett ki.
Dr. Félix Antal kir. tábla-elnöknek a kor
mányzó az itélőbiráknak megállapított VI. fiz.
csoport jellegét adományozta.
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Német ev. misszionárius Orosházán. Ev.
egyetemes egyházunk meghívására hazánkba
érkezett Hagen W. E. német lelkész, evangeli
zátor, hogy felrázza letargiájából az evangéliqm
híveit. A német Volksmissio ezen legmarkán
sabb egyénisége és legfanatizálóbb erejű szó
noka útjában az orosházi gyülekezetét is meg
látogatta s november 5-én este 6 órakor istentisztelet keretében a zsúfolásig megtelt temp
lomban hatalmas megrázó erejű beszédet tar
tott német nyelven, melyet Fürst Ervin nagymágocsi misszió-lelkész tolmácsolt a híveknek.
A hitet, reménységet, szeretetet ébresztő hatal
mas beszédre mindenkor hálával fognak vissza
emlékezni az orosházi hívek.
Gy.
A brassói egyházmegyében Szórády Lajos
tatrangi lelkész főesperesi állásáról lemondott
s a gyülekezetek a megüresedett tisztséget
Nikodémusz Károly hosszufalui lelkésszel töl
tötték be. — Az egyházmegyében a népiskolák
túlnyomó része kénytelen volt kapuit bezárni,
mert a román kormány állami iskolákat állított
fel a községekben, amelyeknek tannyelve ro
mán és magyar. Az elszegényedett gyülekezetek
az iskolafenntartással járó terheket nem bírják.
Vallásos estély. A pesti evang. német egy
házközségnek nőszövetsége október 24-én, a
gályarabok emlékére vallásos estélyt rendezett.
Diadalénekünk eléneklése után Broschkó G. A.
esperes-lelkész imát mondott és megnyitó be
szédjében üdvözölte a nagy számmal megjelent
híveket és vendégeket és rámutatott arra, hogy
a közeledő reformációi ünnep ismét nagy refor
mátorunknak hatalmas egyéniségét állítja sze
meink elé és int bennünket, hogy nagy és ren
dületlen hitét kövessük. Ezután Hüttl Ármin bu
dai vallástanár »Egy kép a magyarországi evanig.
egyház szenvedés-történetéből« címen megható
és tanulságos felolvasást tartott, melyben pro
testáns lelkészeink sorsát szenvedéseit és Ruyter holland admirális által történt felszabadítását
ecsetelte. Ezenkívül a műsorban ének, és zene
szám és szavalat volt. A vallásos estély gyüleke
zeti énekkel végződött.
A hátralékok mielőbbi beküldését kéri
a kiadóhivatal.
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Új éra.
„Mindnyájan megismernek
engem, kicsinytől fogva nagyig,
azt mondja az Ur, mert meg
bocsátom az ő bűneiket*“
Jeremiás 31. 34.

Az ádventi időszak, amely a inai vasárnap
pal reánkköszönt megint, hogy szivünk ajta
ján kopogtatva figyelmeztessen a testté lett te
remtő Igének befogadására s a kegyelein és
igazság fényében tündöklő ádventi király méltó,
tehát alázatos, engedelmes és boldog szívvel
való befogadására, emlékeztet bennünket a jó
ságos Isten világkormányzó bölcsességének arra
a munkájára is, amellyel az Ur eljövetelét elő
készítette. Fogyhatatlan türelmére a kiválasztott
nép iránt, mikor az újból és újból elpártolt tőle.
Hűségére, amikor Ígéreteit nem vonta vissza,
jóllehet az ember sokszorosan megszegte foga
dalmait. Kegyelmére, amelynek fényes, tiszta
szárnyaival elfedezte a bűnöket. Főként pedig
emlékeztet arra az előkészítő munkára, amellyel
prófétákat küldött népének, akik egyfelől hirdet
ték Istennek üdvözítő akaratát, másrészt pedig
kifejezést adtak annak az olthatatlan vágynak
is, amely az egész teremtettscggel együtt sóvá
rogva várja a világmisztérium, az isteni titok
megfejtését, az Isten fiainak megjelenését.
Jeremiás próféta az uj korszak kiinduló
pontját ott látja, ahol az Isten uj üdvténnyel
belenyúl az ember szellemi világába. Uj szövet
séget köt népével. Uj korszak köszönt be, mert
az emberek ismerete gyarapszik. »Mindnyájan
megismernek engem.« Kell tehát az emberiség
nek egy tanító. Ez a tanító a Krisztus. Földi
életében még sok mindenre nem taníthatta meg
a tanítványait. Nem hordozhattak el mindent.
Szentlelke azonban tovább munkálkodik s ő
maga is közöttünk van, nem szűnik meg velünk
együtt fáradozni.
1
Isten ígérete megvalósul. Mind jobban és
jobban megismerjük Istent. Szentségét, szerete-

tét, hatalmát, bölcsességét. Krisztus kijelentette
Isten lényegét s aki őt látja, az látja az Atyát
És Szentlelke tovább vezérel minden igazságon.
Mindaz, amit a kultúra Krisztus születése óta
maradandót, nagyot, újat hozott, a keresztyénség körében hozta. Nem Indiában, nem Kínában,
nem Japánban, hanem ott, ahol az Isten igéje
hirdettetek és gyümölcsöket termett. És a ter
mészet világának ismerete, amely már-már úgy
látszott, hogy az ember lelkét Istentől elsza
kítva, az anyaghoz tapasztja, végeredményében
megint csak a teremtő Isten megfoghatatlan
bölcseségének és hatalmának imádására tan ít
Minél mélyebbre hatol az elme az anyag isme
retében, annál csodálatosabbnak látja azt, aki
nek keze munkáját hirdeti minden.
Rájövünk, hogy az embert Istentől nem
az anyag választja el; a teremtett világ más
nyelven ugyanazt hirdeti, amit az evangéliom.
(Nézzétek a mezők liliomait). Az embert elsza
kítja Istentől a bűn. Az ismeret Istenhez ve
zet, amint az ismeret kezdete az Isten félelme.
Az erkölcs világában keresendő a romlás oka.
S itt szintén Istentől indul ki az uj korszak. Küld
Megváltót. »Megbocsátom az ő bűneiket.«
Amikor az emberiség a tudomány fejlődésé
vel egyidejűleg távolodni látszott Istentől s va
lami perverz humanizmusban önmagáról mintá
zott egy bálványt, amelyet körültáncolt és imá
dott, csakhamar kénytelen volt eljutni annak
megtapasztalására, hogy a tudatlanság homá
lyának eloszlatása nem jelent és nem kezd uj
korszakot. Még az anyagi téren sem. A nyomor
kiáltó ellentétben áll az emberi ész önhittségé
vel. A tudatlanságnál sokkal veszedelmesebb
ellenfél a bűn. S haladunk ebben a tekintetben
is. A társadalomnak s az egyénnek bűne kezd
olyasmi lenni, amiért valamiképpen úgy érez
zük, hogy valaki iránt felelősséggel tartozunk.
Az ördög mélységeit és titkait is napvilágra
hozzuk. Amikor rájövünk arra, hogy a bűnökért
nem mindig a bűnösök lakóinak (világháború),
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Krisztusnak a keresztfán hozott áldozata hatal
mas fényszóróval világítja meg a bűnnek ördögi
legsötétebb vonásait s érezzük egy minden em
beri erőt és emberi jóakaratot felülmúló nagy
megváltó szeretetnek szükségét, amely szere
tetnek füzében a szivek megolvadnak és uj for
mák öntődnek.
'
Krisztusban megjelent az Istennek bűnbo
csátó kegyelme.
Advent! Ismerjétek meg az Urat és fogad
játok el bűneitek bocsánatát a Krisztusban!

E m iékbeszéd
a magyar gályarabok 250 éves emlékűn«
népén. Mondotta Pécsett az evangélikus
templomban 1926. okt. 31-én Ostffy Lajos.
A gályarabok emléke Magyarországon mél
tán követel magának helyet a reformáció álta
lános emléknapján: okt. 31-én, mert a magyar
gályarabok martyriuma a magyarországi refor
máció bensőséges mélységének, kétséget kizáró,
halálos komolyságának, szóval Isten és ember
előtt való igazságának vérrel pecsételt .bizonyságié vele.
I
Az emberi értelem gyarlósága következté
ben az életben sokszor fordul relő, hogy nagyigazságok meggyőző ereje csak ott kezdődik,
ahol hirdetői érettük önzetlenül szenvedni, isőt
meghalni is készek. Még természettudományi
igazságok hirdetőinek sorsa is sokszor (gúny,
üldöztetés, halálos megpróbáltatás volt, pedig
azoknak rendelkezésére sokkal kézzelfoghatóbb
bizonyítékok állanak, mint a metafizikai igazsá
gok hirdetőinek.
I
A Krisztushitnek a Krisztus követésének ut
ján igen sokszor megismétlődik á zó golgothája
és az ő keresztje, mint !me.g-megujuló bizony
sága az ő igazságának. Mert ha a kereszt után
csak egyetlen egyszer következett is be a test
nek feltámadása az Ö feltámadásában, mindig
bekövetkezik ott, ahol ez a martyr bizonyságtétel ismétlődik, az Ö igazságának feltámadása.
Kivétel e szabály alól talán csak ott van, ahol
a martyriumban meghozott áldozat nem a Krisz
tus igazságának teljessége miatt, hanem csak
holmi homousio és homoiusio botor túlzásai
miatt következett be.
A magyar gályarabok az Istentől ihletett
teljes szentirásnak, Krisztus megújuló igazságai
összességének,, vagyis az egész magyar 'refor
máció igazságának martyrjai voltak.
Egy pillanatra ujitsuk fel emléküket, mér
legeljük a kort, mely szenvedéseiket reájuk
mérte és úgy értékeljük a martyriumot, melyet
ők hordoztak.
!
A reformáció kezdeti korszaka Magyaror
szágot meglehetősen nagy politikai ziláltságban
találta. A mohácsi veszedeien után következett
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trónversengések, a török rabság, az idegen
kézbe került magyar korona bizonytalan sorsa,
a megcsonkult ország régi nagyságának inostalgiájában hánykódó nemzet beteges vonaglásai
természetesen nem voltak alkalmas talaj és kör
nyezet az egyház tanait purifikálni, a Krisztus
hitet eredeti egyszerűségébe visszavezetni akaró
reformtörekvések általános megértésére. A meg
csonkult állam nyomorult viszonyai között ía régi
rend folytonosságát mi képviselte más, 'mint a
királyság intézménye és a hivatalos '.egyház,
mely kettő öt évszázad alatt szorosan összefor
rott egymással. De e kettő közül is csak az egyi
ket: az egyházat mondhatta a nemzet egészen
a magáénak, mert a királyi korona tulajdonosai
idegenek voltak tőle. A vallásos reformtörekvé
sek, a reformáció eszméi tehát könnyen érthető
módon keltettek az állami és (hivatalos egyházi
hatalom ideges birtokosaiban olyan víziókat,
hogy azok a magyar reformátorok tulajdonkép
pen lázadók, forradalmárok, felségárulók, ve
szélyes felforgatok, akik az államnak még vala
hogyan fennálló, fogyatékerejü utolsó pilléreit
is meg akarják dönteni. E víziókat a gyűlölkö
dés túlzásai még erősítették és konkrét vádak
kal kovácsolták össze.
E vádakkal terhelve idéztek meg 1675 tava
szán 400 magyar protestáns papot és tanitót az
u. n. pozsonyi vértörvényszék elé és ezek közül
adtak el harmincat — 50-50 aranyért — kü
lönböző várbörtönök borzalmain keresztül hur
colva, a nápolyi hadigályákra, hajóhajtó, evezős
rabszolgáknak!
Azt gondolva, hogy a megfélemlítő törvénybeidézés és gályárahurcolás terrorjával egyszersmindenkorra elintézték és megpecsételték
a magyar reformáció sorsát. Mi lön a hatás?
Képzelje el a t. Közönség lés legalább a
gályarabok emlékének 250-ik évében gondolja
el egyszer az egész magyar nemzet felekezeti
különbség nélkül, hogy azok közt a bűnbakot
kutató, beteg viszonyok között, az összeková
csolt kemény és türelmetlen forradalmi (vádak
s a reformáció miatt való politikai nyugtalanság
kellős közepén mi volt annak a 400 magyar
protestáns prédikátornak a felvonulása Po
zsonyba és mi volt annak ,a 30 rabszolgasorsra
juttatott, meg nem ingó, jajszó nélkül tűrő ma
gyar hitvallónak elvonszolása a gályákra? 1400
szegény, alázatos, zsoltárosajku, mit sem (rejte
gető, mit sem mentegető gyenge ruhákba öltöz
ködött magyar hitvalló, akiknek minden (va
gyona, minden hatalma, egy becsületes 'tiszta
szív. minden fegyvere a Krisztus beszéde, vélt
forradalmi törekvéseiknek célja pedig a 'lelkek
felserkentése az üdvösség útjára, Krisztus hité
nek tiszta, egyszerű igazságai segítségével lés
annak ragyogó világosságánál!
Mint az apostoli korszak martyrjai és
később a középkor aszkéta szerzetesei, a maguk
megsanyargatott, nyomorult testi állapotával bi
zonyságot tettek a Krisztushit megfoghatatlan
erejéről, úgy volt az a (felvonulás, ez az elvon-
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szoltatás védelem éj bizonyság is egyszerre a
vádak ellen és bizonyság amellett, hogy abban
az eszményben, abban az ideálban, amelynek a
magyar reformátorok megszenteli lobogóját hor
dozzák, nincs semmiféle politikai veszély, sőt
nincs semmi politika! Miattuk a föld: hatalmas
ságok nyugodtan alhatnak, nekik ártani, ivagy
hatalmukból részt követelni ez az eszme és en
nek harcosai nem akarnak. Az a királyság,
amelynek ók katonáiul szegődtek és katonákat
toboroztak, nem e világból való, hanem a Krisz
tus királysága az!
E királyság polgárai hidegen haladnak el
a földi hatalmasságok mellett azzal a nyugodt
szóval, hogy: »Adjátok meg a császárnak, ami
a császáré és az ó hevületük egyedül azt cé
lozza, hogy a Krisztus királyságába kivánkozó
lelkeket a földi birodalom s az azzal már túl
zottan összeforrott eg\ házhatalom n omása alól
felszabadítva, a földi hatalmak széíes és ékes
útjáról a mennyei királyság rögös, tövises, kes
keny, de üdvösséges útjára vezessék. Gk ezt az
utat járják és őket erről sem magasság, sem
mélység, sem fejedelemségek, sem jelenvalók
sem éljövendők eltéríteni nem tudják! Megdob
bentő csalódás és nagy megvilágosodás vo'lt te
hát már maga e fel és elvonulás az elfogulat
lanokra nézve, a rosszakaratú ellenségek tom
boló indulatai számára pedig kudarc.
És e váratlan megvilágosodás ámulata és
döbbeneté után következik még odalent Ná
poly vizein 30 gályarab martyriuma!
Lehetnek, amint hogy vannak és voltak is,
akiket nem tudnak meggyőzni a reformáció esz
méi és tanai, de a reformáció vértanúinak, kü
lönösen a 30 magyar gályarab emlékénél lehe
tetlen, hogy ezek is el ne ismerjék a protes
táns kere$ztyénség létjogosultságát és azt, hogy
e bizonyságok szerint arra hajlamos lelkek, e
némelyek előtt érthetetlen utón bizonnyal meg
lelik Krisztus igazságát! És lehetetlen, hogy ha
valaki, — bármily hitet valljon is különben —
akár most, akár akkor, 250 évvel ezelőtt, meg
látta vagy meghallotta képzeletében azt a jelene
tet, amint a nápolyi gályákhoz láncolt 30 magyar
protestáns martymak faékkel telpeckelt száján
át is kitör a kiáltás: «JÉZUS!«, lehetetlen, —
mint ahogy lehetetlenné vált akkor is — meg
nem érteni, mennyire más, mily magasztosan
több a reformáció, mint aminek ellenségei, vagy
hamis tanúi festették. Ez nem politika, ez nem
feltorgatás, nem versengés, nem gyűlölet, nem
háborúság!
I
Igen, a 400 megvádolt magyar protestáns
pap rongyai és a 30 magyar gályarab sóhajai,
meggyötört, roskadozó teste és holtteteme fe
lett ott emelkedett az evangélium ragyogó ke
resztje, melynek dicsfényén mindig az volt és
van keresztül Írva, hogy: Pax! — b é k e s s é g !
És amikor a hős hollandus tengernagy, de
R u y t e r Mihály, a spanyolokat francia ellen
ségeik ellen segítő holland hajóhad 'élén Ná
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poly vizeire érkezett, akkor, — 1676 február
11-én — ennek a csodálatos Pax-nak ragyogó
sugarai megolvasztották a gályarabok bilin
cseit. Azok kiszabadultak. Az igazságnak meg
győző erejét megszülte az ő martyriumuk és lett
az ő szenvedésük, illetve haláluk, a magyar re
formáció lélek szerint való komolyságának és
igazságának vérrel pecsételt bizonyságlevele.
. Most pedig, 25 év elmúltával, amikor mi
ezekre s a 400 éves reformációra emlékezünk,
most, amikor a mohácsi vészre való visszaemlé
kezésekkel összefüggésben, csak nemrég ütkö
zött ki az a szomorú tény, hogy milyen sok ha
sonlóság van a mai Magyarország s a mohácsi
vész utáni Magyarország között, a hasonlatok
felsorolásából ne telejtsük ki azt, hogy most
is, mint akkor, a halálosan megcsonkult ország
betegágyán Nonagló nemzet lázas nyugtalansága
középért ismét sokan nem tudnak bennünket,
a protestántizmust, a reformáció igazát megér
teni, még pedig megint főleg a pol.tika, a földi
hatalmasságok cirkulusai és fogyaték ereje okán.
Ez a szomorú jelenség igaz, megdöbbent, sőt
felháborít bennünket, de az adott helyzetben eb
ben a súlyos atmoszférában megérthetjük és
nyugodtan vehetjük azt. Tömegerők érvényretöré:.e, törneghallucinációk vetítésével hamis
megvilágításba akar helyezni bennünket most is,
mint 250 -6 0 év előtt. Azonban, bár a.balga
vádak s még balgább törekvések ellenünk meg
ismétlődhetnek, de a mi martyriumunk többé
meg nem ismétlődhetik. Ily árnyakat felvonul
tatnunk nem szabad, mert elégséges volt szá
munkra az egyszeri egészen egő-áldozat.
A gályarabok emlékének felújításával nem
is régi sebeinket akarjuk felszaggatni és muto
gatni, hanem ellenkezőleg. Az ő 250 év előtti sza
badulásuk emlékével mutatunk rá a mi akkor
megvilágosodott igazságunkra. Pajzsunkat ragyogtatjuk, amelynek birtokában sebhetlenek
vagyunk.
.
Jól tudjuk azt, hogy a mi egyházunk szel
leme sok és nagy politikai kincset is rejt magá
ban, az egyének lelkületébcn. amelynek nem egv
állam, köztük a mi magyar hazánk is elég sok,
gazdag hasznát látta már. Mégis viszont, mint
egyháznak nincsenek e világ birodalmaiban po
litikai célzataink és hatalmi törekvéseink. Emiatt
ma is nyugodtan hajthatják álomra fejüket min
den hatalmasságoknak birtokosai.
Az az ország, ahol a mi egyházunk tisz
tességre, erőre, dicsőségre, vezérségre törek
szik, nem e világból való, hanem Krisztus ki
rálysága az!
Azonban a mi egyházunk belső életében a
mi legegyénibb hitéletünkben is vallanunk, hir
detnünk, bizonyítanunk kell, hogy mi a Krisztus
királvsága törvényeinek vagyunk alattvalói.
És én azt hiszem, erre úgy egyházunknak,
mint az egyház minden egyes tagjának most
a gályarabok emlékesztendeiében, magát elhatá
rozni nem volna nehéz.
* *
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Mit jelentenek mást a gályarabok — profore
interno — reánknézve, mint a hűség, a köte
lessé gtel j es it és eszm ényképeit.
Bennük a lélek szabadságának szeretető a
Krisztus törvényeinek imádatává, az önként vál
lalt alattvalóság kötelezettségének érzete pedig
fizikai rabsággá és vértanusággá magasztosult.
Bizonyságok ők számunkra, hogy nincs sza
badabb ember, mint aki maga szabja meg vég
letekig menő kötelezettségeit és nincs szebb, fel
em előbb valami, mint a k ö t e l e s s é g é r z e t
t ö r v é n y e , amelynek alapján nekem cseleked
nem kell és a megismert igazságtól tágítanom
nem lehet, mert ennek szerelmétől sem élet,
sem halál el nem választhat. '
Egy angol vallásos könyvben olvastam egy
szer azt a gyönyörű képletet, 'hogy a Krisztus
jó katonája előtt az igazaknak boldog elköltö
zött lelkei benépesitik a napsugaras halmokat,
mint a mi figyelmes szemlélőink 'beláthatatlan
köre és kibontják diadalmas zászlaikat 'előttünk,
azzal hívnak bennünket maguk után, mint akik
a kötelesség mezején küzdöttek, vívtak és győz
tek. Mig másfelől a tenger habjaiból s a fövenyfertőjéből a halállal vivódás gyötrelmes ábráza
tával merednek felénk az elveszett lelkek árnyké
pei, akik jobb szerették a 'tisztaságnál a szenynyet, a kötelességnél az önfeledkézést, 'az élet
nél a halált. És e 'veszendő lelkek most nem
ringanak oly bájosan a habokon mint mikor
életükben édes simogatásokkal csábítgattak ben
nünket, hanem vihar hányja őket, amint kiaszott
karjukat magasra emelve vissza-vissza riasztják
a kötelességét feledt hajóst a romboló záto
nyokról.
T. Ünneplő Közönség! Ez a'két kép állan
dóan előttünk is áll, jelenben m eg nem értett,
mégis a jövőbe bízva tekintő, 'múltakra emlé
kező, azokra feledkezett magyar protestánsok
előtt.
Gályarabjainkat ott látjuk az elsők sorá
ban napsugaras halmok tetején, a 'kötelességérzet, hűség, jellem diadalmas zászlóhordozói,
az igazság hősei között.
<
Fenntartás nélkül gyerünk azok után!

Javaslat vasárnapi és ünnepi foistentiszteleteink liturgiájának gazdagítása, bővítése
tárgyában.
í. í
Mindnyájan tudjuk, hogy a reformáció a
Szentirást és a Szentirás fölött tartott prédiká
ciót, az Istenigét és annak 'hirdetését tette az
*s.te;í1^ z^ ,e* középpontjává. De a későbbi iidő,
különösen a racionalizmus korszaka, az istentisz
telet más részeit, liturgiái elemeit a prédikáció
mögött nagyon is háttérbe szorította lés még
most is elég gyakran kicsinylőleg bánnak el ve
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lők. »Pedig a prédikáció csak akkor érhet el
teljes hatást, ha az istentisztelet többi részei
megfelelői eg támogatják, és az istentiszteleten
valódi épülés csak akkor származhatik, ha nem
csak az értelem és az akarat, hanem ha lelki
életünk minden oldala és erői megmozdittatnak
és a s z í v legkülönbözőbb vallásos szükségei kielégittetnek.«
Az istentisztelet a gyülekezetnek Istennel
való érintkezése és Istennek a gyülekezettel
való érintkezése. Az evangélikus istentisztelet
lényegéről alkotott ezen felfogásnak senki sem
adott világosabban kifejezést, mint Luther Már
ton, aki 1544. évi október '5-én a torgaui vártemplom felavatása alkalmával azt mondotta
prédikációjában: »ebben az uj templomban
semmi egyéb ne történjék, hanem hogy a mi
szent Istenünk beszéljen velünk az ő szent igéje
által és mi beszéljünk Ö ;vele imádsággal és
hálaadó énekléssel«. — A prédikáció 'az Isten
és gyülekezet közötti érintkezésnek csak e g y
oldalát tünteti fel; semmiképpen nem szabad te
hát neki az istentisztelet többi alkotóelemét hát
térbe szorítani. Hogy ezt sokszor mégis meg
tudta tenni, ez csak onnan 'érthető, hogy a gyü
lekezeti istentisztelet lényegét nem ismerték. IA
prédikáció számára a vasárnapi teljes istentisz
teletben nem több, mint legfeljebb a rendelke^
zésre álló időnek fele való. i
Szokás szerint a prédikáció helye körülbelül
az istentisztelet közepén van. A » l i t u r g i á d 
nak egyik része (az úgynevezett bevezető litur
gia), eléje kerül, egy másik (befejező liturgia)
utána következik. A liturgiái elemek két cso
portja közül az első, a prédikációt megelőző,
a terjedelmesebb. Gyülekezeti közének kerül
ezen csoportok és a prédikáció közé, azonkívül
az istentiszteletnek kezdetére és gyakran ívé
gére az áldás elé, (kezdőének, főének, prédiká
ciói követő ének és záróének).
A bevezető liturgia a következő alkotó ele
mekből áll: votum, adiutorium, introitus és glo
ria patri, confiteor és Kyrie, 'absolutio és gloria
in excelsis, collecta, lectio és ihalleluja, credo.
A befejező liturgia alkotóelemei pedig: 'prae
fatio és Sanctus, oratio, oratio dominica, bene
dictio.
1
A vasárnapi és ünnepi főistentiszteletek
menete a következő volna: Beharangozás ialatt
az ünneplő hívek egybegyülnek, csendes fohász
kodásban Isten áldásáért könyörögnek, hogy
midőn az istentiszteletben részt vesznek, szolgál
jon ez lelkűk üdvösségére s Isten szent nevének
dicsőségére. — I. I n g r e s s u s , azaz b e v e z e 
t és. Az istentiszteletet bevezető, megfelelő ;orgonaelőjáték után: 1. G y ü l e k e z e t i k e z d ő 
é ne k, például adventben »Áldott az egek Ura«.
Ennek eléneklése alatt a lelkész az oltár elé já
rul s csendes imádság után 2. e v o t u m o t
mondja: »Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek
Istennek nevében«. Erre a gyülekezet orgonakisérettel énekelve feleli: »Amen«. 3. A lelkész
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mondja az úgynevezett a d i u t o r i u m o t : »A
mi segedelmünk az Ur nevében van, aki terem
tette a mennyet és a földet«, —\S utána az egy
házi év idejének megtelelő, a napnak alapgondo
latát hirdető i n t r o i t u s t (Eingangsspruch),
rövid bevezetést mond; például advent első va
sárnapján: »örülj és örvendezz Sionnak leánya,
ime a te királyod jő, igaz és szabaditó Ö. Örülrüljetek az Urban mindenkor! Ismét mondom:
örüljetek. A te utaidat mutasd meg Uram, né
kem, a te ösvényeidre taníts meg engemet«.
(Sof. 3, 14., Zak. 9, 9. Zsolt. 25, 4.), vagy
Philipp. 1. 4, 4 és Ezsájás 60, 1. szentirásbeíi
helyek. Az ihtroitusra a gyülekezet válaszol az
u. n. g l o r i a p a t r i (doxologia minor) litur
gikus énekrésszel: »Dicsőség Tegyen az Atyá
nak, a Fiúnak és a SzentléTek istennek, mint
vala kezdetben dicsőség, ugv légyen most és
mindörökké. Amen.« A gloria patri helyett a
gyülekezet megfelelő énekverssel is felelhet,
például a 291. számú ének ;4. versével, 2. sz.
ének 3. versével, 9. sz. ének 1. versével, 1. sz.
ének 1. versével, vagy más efféle énekverssel.
4. C o n f i t e o r és Kyr i e . A lelkész e felhívás
sal: Jer, keresztyén hívek, tegyünk vallást Isten
előtt bűneinkről, bünvalló imát mond, melyet e
szavakkal fejez be: Uram, légy irgalmas hoz
zánk. De a formaszerü bünvalló ima helyett a lel
kész velős bibliai verseket is mondhat; az invitatoriumot (bünvalló imára felhívást) elhagyva,
olyan szentirásbeli velős igéket, amelyekben az
ember bűnének és nyomorúságának tapasztalása,
az üdvösség utáni vágy jut kifejezésre, pl. ad
vent első vasárnapján: »Az én szemeim elfo
gyatkoznak a te szabaditásodnak kívánsága
miatt és a te igazságodnak beszéde miatt. Vá
rom a te szabaditásodat, Uram!« (Zsolt. 119,
123. és 166.) A gyülekezet pedig énekelve fe
leli: »Uram, légy irgalmas hozzánk! Krisztu
som, légy’ irgalmas hozzánk! Uram, légy irgal
mas hozzánk!« Ezen liturgiái formula helyett
azonban a következőt is énekelheti: »Teremts
bennem, óh Isten, tiszta szivet s az erős lelket
újítsd meg bennem. Öh el ne vess orcád elöl,
szent lelkedet .ne vedd el én tőlem;« vagy vá
laszolhat megfelelő énekversekkel is, pl. 35, 1.,
333, 5., 349, 1., 349, 2., adventben 112 4., böjt
ben az u. n. Agnus Dei, vagy 174, 1.
(Folytatjuk.)

írjunk!
Valahogy terjedni kezd nálunk a betiiiszony
— grammatophobia • nevű betegség. Mintha
hangzatosabb jelszót nem is találnának már a
jelszavaknak ebben az aranykalászos rónaságokkal felette megáldott országában, a parlagi
magyar büszkeségével hangoztatják és követik
egyre többen bölcsen megválasztott jelszavu
kat: »Nem irok, nem olvasok...«
Az olvasás ugyan talán még menne vala
hogy. Igaz, hogy a könyvek drágábbak a pa
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tikaszernél. De minek is uj könyvet venni?
Akad még egypár olvasatlan könyv az elődök
által a másvilágra el nem vitt, immár poros,
a molyok és skorpiók által élénk érdeklődés
sel frekventált parochiális bibliothékában. Hi
szen az istenészet rendszeres és rendszertelen
esinéreteivel úgy is úgy van az ember, mint
a hegyaljai nektárral: minél régibb, annál jobb.
De az írással szemben már terebély-gyökeresebb álláspont elfoglalását tartja szükséges
nek az említettem irányzat. Az ember úgy se
kap már a kezejárásához való pennát. A mai
tipusu toliakkal még egy anyakönyvi kivonat
megírása is kínszenvedés. Újságba meg már
csak nem fogom kiszerkesztetni sem a magam
becsületes személyét, sem a híveim tiszteletre
méltó jámborságát.
Hiszen az. argumentumok néha igen szépen
hangzanak. De azért én mégis azt mondom,
hogy: Írjunk!
írjunk, mert odaát is imák. A tudományos
és népies iratokat a k.itholikusok csakúgy ont
ják. A nem keresztyén irodalom ró! meg nem
is beszélek.
írjunk! Ha minden evangélikus pap és ta
nár csak tizedrészannyit irt volna és irna, mint
Luther irt, olyan hatalmas irodalmunk lenne,
hogy a táborunkon kívül állók is csak levett
kalappal beszélnének róla.
írjunk! Idővel a gránitból épített várat is
meg kell javítani és erősíteni. Evangéliumi hi
tünk erős vár, de csak úgy dacolhat az idők
hatalmával, ha törődünk a karbantartásával.
írjunk, mert ez korkövetelmény. SzolgáljuK becsülettel az evangélikus sajtót. Ne rejt
sük véka alá lelkünk istenadta világosságát.
Lépjünk vele az emberek elé. írjunk!
Hiereus.

Sopron.
E b. lap 43 ik számában egy háromsoros
tudósítás jelent meg a bánya kerületi lelkészi
értekezleten elmondott rövid megjegyzésemről,
melyben a theológiai képzésnél abban láttam az
egyik hibát, hogy a theológia olyan helyre té
tetett át, ahol tudomásom szerint a gyülekezeti
élet a »leggyengébb«. E kifejezést: »leggyen
gébb«, sokan sértőnek találták, mintha én egy
házunk e régi, gazdag történeti múlttal bíró
gyülekezetét megrágalmaztam volna, biztos 400
kilométernyi távolságból. Nekem ott tanulmá
nyaikat befejezett theológusok mondták, hogy
sokszor az istentiszteleten (valószínűleg a ma
gyar nyelvűn) a diákságon és hivatalból részt
vevő tanítókon kívül alig voltak hívők. £n ma
is egyetemes egyházunk legszerencsétlenebb lé
pésének tartom/hogy a theológiai fakultást vi
déki és hozzá nem egyetemi városba tette. Ma
is inkább tartanám az egyházra üdvösebbnek,
ha az ország fővárosában egy jó épületben el
helyezett theológiai akadémiánk lenne, mint fa-
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kiáltásunk ott, ahol nincs egyetem és ahol sem
miféle cim és méltóság nem pótolja a fővá
ros tudományos és kultur kincseit.
Rágalmazni nem akartam éppen én, aki
életemben nem egyszer álltam a rágalmak per
gőtüzében. Nem is gondoltam, hogy a »leg
gyengébb« szó oly sértő. Békéscsabán vasár
nap és hétköznapon teltek a templomok. De
ha bizonyítványt kellene kiállítanom az itteni
gyülekezeti életről, azt mondanám, hogy a leg
gyengébb, mert emlékszem arra az izzó gyüle
kezeti életre, mely itt 60 év előtt volt.
Már Budapesten s azóta m á s u t ó n is
arról értesültem, hogy értesülésem Sopronról
téves volt, hogy ott az utóbbi időben a hitélet
fellendült s minden egyházi téren serény munka
folyik, a hívek egyházi célokra szóló adakozó
készsége példaszerű. Ezért tettem azon nyilat
kozatot, az egyetemes lelkészi értekezleten,
hogy Sopronban az egyházi élet a legvirágzcbb«. De itt ismét akaratomon kívül sértő
volt a superlativus. Ezért újból is kijelentem,
hogy sértő szándékom nem volt és máskor te
kintettel leszek az érzékenységre és nem akarok
békétlenséget ott, ahol arra nincsen szükség.
Hibáztam és a hibát beösmemi nem gyávaság;
mert gyávasággal azt hiszem eddigi életemben
senki sem vádolhat.
Dr. Szeberényi Lajos

EGYESÜLETI ÉLET.
Az Országos Evang. Tanáregyesület no
vember hó 10-én Budapesten, a Veres Pálnéimézet dísztermében tartotta meg évi közgyű
lését a tagok élénk érdeklődése . mellett. A
S z i g e t h y Lajos elnöki megnyitójában Mohács
évfordulójáról megemlékezve, kitér arra a vádra,
mintha a reformáció idézte volna élő a katasztró
fát és alapos érvekkel cáfolta. Majd Veres Pálné
nagyasszony emlékének áldozott. A megnyitó
után dr. M á g ó c s y D i e t z Sándor diszelnök
tolmácsolta báró Radvánszky Albert egyet, 'fel
ügyelő, Krug Lajos pedig a tanító testvérek
üdvözletét. A lelkészegyesület — sajnos '— ez
úttal nem volt képviselve. Dr S z e 1é n y i Ödön
titkári jelentésében megemlékezett a magyar
közélet jelentősebb eseményeiről: a frankhamisiiásrói, a felekezeti súrlódásról és a sátusrendezésrői, majd az egyházi térre térvén át, szól
r zsinatról és részletesebben az ev. iskolákban
iolyó jellemnevelés eszközeiről és hatásairól.
Jelentése Il-ik részében kimerítően ismerteti az
egyesület évi működését, megemlíti az 'ev. taná
rokat ért kitüntetéseket és kiküldetéseket, az ev.
tanárság irodalmi működését, bejelenti az sEv.
Tanügyi Szemle megindítását, végül elparentálja
az elhunyt tanárokat. Dr. L o s o n c z i Z. a pénz
tár állapotát ismertette. Majd dr. Z e l e n k a
Margit igen talpraesett előadást tartott a leány
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cserkészetről, kimutatva, hogy mennyire fontos
a leányok nemzeti és gyakorlati nevelése szem
pontjából. Utána T ö m ö r k é n y i Dezső nagy
tanulmányra és önálló gondolkodásra valló elő
adást tartott »Eszmék a történettanítás körébők
címen, melyben a fajvédelem neímzetmentő 'je
lentőségét emelte ki és Mózes könyvének kissé
merész interpretálásával ki akarta mutatni, hogy
a zsidóság először kiuzsorázta az egyiptomiakat,
azután pedig pogromot rendezett ellenük. 'Az
előadást mindenki figyelemmel hallgatta, de a
hozzászólók kifejezték a többség ama vélemé
nyét, hogy az előadó következtetéseivel nem
azonosítja magát az egyesület, mert ily szellem
ben nem lehet a történelmet tanítani. A nagy
hatású előadás után a közgyűlés a zsinati ja
vaslatot tárgyalta, a határozatok során pedig
kívánatosnak mondotta, hogy az intézetekben a
tanév folyamán Gyóni-ünnepségek rendeztessenek. A tisztujitás megejtése után tiszteleti ta
goknak választattak: br. Radvánszky Albert
egyet, egyházi és isk. felügyelő, Petz G. és
Melich J. egyetemi tanárok, Mikolik K. és Osváth G. ny. igazgatók.
A győri egyházmegye lelkészegyleíe no
vember hó 16-án tartotta őszi értekezletét Győr
ben. Az úrvacsorát Nagy Gyula szolgáltatta ki.
Németh Károly elnök beszámolt az egyetemes
gyűlés nevezetesebb mozzanatairól. Kovács
Zsigmond, Kiss Samu, Síkos Kálmán, Győrffy
Béla, Szekeres Sándor, Lukács István 'a Belmissziói Munkaprogrammot ismertették. Előké
szítette az értekezlet az egyházmegye lelkészei
nek, felügyelőinek, tanítóinak, gondnokainak és
presbitereinek a tavasszal tartandó értekezletét.
Az értekezletet liturgikus istentisztelet és urvacsora-osztás nyitja meg (Pálmai Lajos). Előadást
tartanak Kovács Zsigmond és Kiss Samu lelké
szek, dr. Dukavich Vilmos győri egyházfel
ügyelő, Kiss Lajos igazgató-tanító.
A somogyi egyházmegye lelkészegyesü
lete ezidei őszi értekezletét Nagykanizsán, mov.
17-én tartotta. Az elnöklő Mesterházy Sándor es
peres imája után kegyeletes szavakkal emléke
zett meg a gályarabságot szenvedett lelkészek
ről, közülök kiemelve Borhidai Miklós rábaszentandrási és Zsédenyi István dörgicsei lel
készeket, kiknek neveit márványkőbe véste a
hálás kegyelet. A gályarab lelkészeket 'állította
oda követésreméitó példaképül a jelenlevők elé
s hangsúlyozta a hűség fontosságát Krisztushoz
és az Ö evangéliumához. Megemlékezése folya
mán hálás szívvel emlékezett meg Ruyter hol
land tengernagyról, a gályarabok szabaditójáról
Ií. Rákóczi Ferencről, a nagy protestánspártoló
fejedelemről. Az emlékezés sorozatát a mohá
csi vész 400 éves évfordulójával, valamint a re
formáció gazdag áldásainak felsorolásával fe
jezte be. Az értekezlet tárgyalás alá vette a
lelkészegyesület alapszabályait, a nyugdijjavaslatot, az uj állami tantervet. Az elnök bejelen
tette Nagyatád fiókegyház missziói egyházzá
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alakulását. Nagy érdeklődés mellett hallgatta
meg Káldy József iharosberényi lelkész dolgo
zatát, az ószövetség jelentőségéről, valamint
Seregély István szepetneki lelkész bírálatát. \—
Úrvacsorát az egyházmegye lelkészeinek és taní
tóinak Takács Béla kaposvári lelkész osztott.

B. L.
Uj missziói kör. A dunántúli egyházkerü
let Nagyatád központtal uj missziói kört szer
vezett Somogybán. Kapi Béla püspök az uj ál
lást Berger Lajos veit szentgotthárdi segédlel
késszel töltötte be. Isten lelke nyugodjon az uj
állomáson és munkáson.

A Gályarab.*)
Ostor hasítja naphosszat a vállát,
Véres bokáját láncok súlya zúzza;
Durva poroszlók szidva, rúgva hajtják,
Amig a gályát vért izzadva húzza.
Az éji vacka rút férgek tanyája, —
Már gyönge roncs, kit rongyfoszlányok fednek.
De a hite, az erősebb az ércnél:
Nem törik meg az átkozott eretnek!«
Csak gyönge roncs már. Nincs egy pont a tesAmi ne lenne vérbe, kinba verve;
Itén,
Nincs a pokolnak kinja, szenvedése,
Mit fel nem érne borzalmas keserve.
Perzselt haját a viharok zúgásán
Látod lobogni a veszendő gályán;
De gyönge ajkán felcsendül a zsoltár
Es túlharsog a viharok csatáján.
És zúg a vész — és rázza a világot...
Sötét az ég, — tán soha meg nem kéklik,
De im’ a villámterhes szemhatáron
Egy fényes, büszke hajó teste fénylik!
Felhőkbe néz a büszke árbocával,
A holland zászló lengedezik rajta ...
Feláll a rab — és felzihál a keble
És ölelésre tárul ki a karja. —
És amint ott áll lobogó hajával,
Az alkony árnyán óriásra nő meg,
Ki szembe néz a tomboló viharral
Es ura lészen Térnek és Időnek!
Mert az Ur állította szimbólumnak
És bűnös Róma fogvacogva reszket;
S az alkonyfényben remegve csodálja
Az égre festett tiszta, Uj Keresztet!
Szarvas, 1926. október 27.

'

Miklós Vitéz.

• Szavalta a szarvasi ov. egyházközség gályarabünnepélyén, 1926. okt, 28-An, Borgulya Manci.
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Tisztelettel felkérjük azon előfizetőket, kik
külön felhívást kaptak hátralékaik lefizetésére,
szíveskedjenek felhívásunknak mielőbb eleget
tenni. A d e c . 19-iki s z á m ' c i m s z a l l a g j á n
mindenkinek előfizetése lejáratának ideje tel lesz
tüntetve, csekklap mellékelve, kérjük a jövő évi
előfizetés megújítását is.
A k i a d ó h i v a t a 1.
Egyházközség-alakulás. A korábban Bé
késcsabához tartozott 1200 lelket számláló 'Ge
rendás egyházközség önállósult s az uj anya
gyülekezet lelkészét, Kiss Benőt aki egy év óta
mint adminisztrátor működött Gerendáson, no
vember 14-én iktatta lelkészi hivatalába dr. Szeberényi Zs. Lajos föesperes.
A salgótarjáni Luther-Szövetség a jövő
vasárnap kezdődő advent minden vasárnapján
ezidén is megtartja az evang. templomban az ad
venti estéket. A nagy estének központjában mai
életünk sebei fognak állani, amelyek az adventi
király gyógyító kezének az érintésére 'várnak.
November 28-án gazdasági életünk sebeiről Figus Béla városi toszámvevóh., dec. 15-én Kul
turális életünk sebeiről dr. Czirbusz Béla fógimn. tanár, dec. 12-én Közerkölcsünk sebeiről
dr. Clementis Kálmán tiszti főorvos, dec. 19 én
Mai gondolkodásunk és világnézeteink sebeiről
dr. Csengódy Lajos fognak előadást, ill. felol
vasást tartani. Az adventi estéket egyházművészi
részt alkotó részletes ünnepi rend egészíti ki.
KIÉ titkárok tanulmányútja a Felvidé
ken. Az országos KIÉ nagy-gyűlés után kb.
6 -7 ifjúsági egyesületi titkár tesz látogatást a
pozsonyi, losonci és besztercebányai keresztyén
ifjúsági egyesületekben az ottani munka tanul
mányozásara. Ezeken a helyeken 2—3 emele
tes palotákban él a KIÉ és többezer fiatalember
áll a gondozása alatt. Nem érdektelen megem
líteni azt, hogy a cseh kormány kétharmadré
szét fedezte az építési költségeknek.
Az ország minden részében nő az érdek
lődés az ifjúsági egyesületi munka iránt. Az
evangélikusok vezető emberei a napokban ta
nácskoztak egy evangélikus ifjúsági titkár be
állításáról és a jelek szerint január elsején már
állását el is foglalhatja. A reformátusoknál a
Hit és Szolgálat mozgalom vállalta magára egy
külön református országos titkár beállítását.
Abaujszántó. Megható ünnepe volt az abaujszántói kicsiny egyháznak november hó 7-én,
amikor is sokáig emlékezetes istentisztelet ke
retében, amelyen a helyi egyházi notabilitásokon
kívül homrogdi Lichtenstein László egyházme
gyei felügyelő, ny. főispán is megjelent — iktatta
be az újonnan megválasztott egyházi tisztvise
lőket és presbytereket Nemes Károly hegyaljai
főesperes Tóth József alesperes és Varga László
helyi lelkész közreműködésével, Az istentiszte
let a szokásos mödon: »Uram »Istennel« kezdő-
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dött, azután egy vasárnapi éneket énekeltek a
hívek és a helyi lelkész imádkozott s olvasta a
szentirást. Ezután a beiktatandók úrvacsorát vet
tek, melyet Tóth esperes és Varga lelkész szol
gáltattak ki. Úrvacsora után kezdődött a tulaj
donképpeni beiktatás, melynek keretében Ne
mes főesperes nagyon szépen mutatott rá az ősi
családok hitére, kérvén az uj generációt is en
nek megtartására, ápolására és erősítésére. '—
Beszéde végeztével a beiktatandók^ névszerint
dr. Rozmann Dezső felügyelő, Stadler Lajos
gondnok, Tóth István pénztáros, Lakó János
másodgondnok, Weisz József jegyző, valamint
Bakonyi Sándor, Csendes Sándor, Déhr Fábián,
Kipecz György, Kiszáczky Mátyás, Kübecher
Béla, Matusz János, dr. Zimmermann Lajos,
Volák Mihály és Czemay József presbyterek és
Turóczy József hernádbüdi, Mátyás János boldogkőujfalusi kurátorok leteszik az esküt. Eskü
után az esperes átadja a jelvényeket és miután
mégegyszer felkéri úgy a tisztviselőket, vala
mint a presbytereket a most vállalt kötelessé
gük hű teljesítésére, a jelenlevő lelkészek köz
reműködésével megáldja őket. Ünnepély után
az esperességi elnökség elnöklete alatt közgyű
lést tartott az egyházközség, melyet Lichtenstein
László esperességi felügyelő nyitott meg a tőle
már megszokott tartalmas beszéddel. Utána a
helyi felügyelő programmbeszédet mondott,
mely szerint úgy befelé az egyházban, mint ki
felé más felekezetüiekkel szemben a szeretetet
óhajtja ápolni, továbbá az egyház anyagi ügyéi
nek rendbehozatala lesz a fő célja. Beszédét az
zal fejezi be, hogy egy harangot ajánl tel bol
dogult bátyjának az emlékére a nem régen épült
toronyba. A tetszéssel fogadott beszéd után a
megválasztottakat a helyi egyházközség nevé
ben Varga lelkész, a szomszéd fancsali egyház
nevében pedig Tóth esperes üdvözli. Varga lel
kész indítványára dr. Zimmermann Lajos hely
beli ügyvédet és presbytert másodfelügyelőnek
választja az egyházközség, ki- a tisztséget elfo
gadva, leteszi az esküt, mely után az egyházme
gye nevében Tóth esperes üdvözli. 'Ezután a
közgyűlés véget ért.
Megszállott Felvidékünk Léván megjelenő
Evang. Lapjának ezidei ünnepi számában tar
talmas vezércikket irt a reformációról M a y e r
E. theol. tanár, S z a b ó Dezső »A magyar pro
testantizmus problémái« c. szertelen röpiratát
kritikailag ismerteti F e k e t e P., az evangéliumi
Krisztus és a pápás Krisztus (aki még mindig
csak csecsemőkorát éli szűz Mária ölében) rikító
ellentétét erős polemikus éllel világítja 'meg
C h o v á n S., a magyar evang. lelkészeknek kö
telező szlovák vizsgáját (a ref. és r. kath. lelké
szektől senki sem kívánja!) nevetségessé
teszi és »tapintatlanság«-nak minősiti a 'szer
kesztő: E g y e d A. és a'pozsonyi theológiának
Turócszentmártonba tervezett áthelyezését (a
csehszlovák V a n c s ó felügyelő szomorú indít
ványa) valósággal kipellengérezi E go. A po
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zsonyi theológia ezidei dékánja a hírhedt K va
cs a 1a, aki Dorpatról menekült elárvult hazá
jába. Hazai evang. hírek is olvashatók. Végül
örömmel értesülünk arról, hogy a Felvidék ki
váló rozsnyói lelkésze: S z k a 1o s Emil)1Bakay
professzor klinikáján végbement súlyos operá
ciójából szerencsésen felépült s mielőbb haza
utazik.
Értesítés. Az egyetemes közgyűlés engedé
lyezte és az egyetemes tanügyi bizottság az öszszes iskolafenntartóknak a legmelegebben aján
lotta P a p Ferenc főv. vallástanár'»Ut, I g a z 
s ág, Él et« c. ismétlő- és 'tanonciskolák szá
mára irt vall ásta ni olvasó- és 'tankönyvet. A
Luther-társaság főbizományában levő könyv ez
év végéig 80 fillér (10.000 K) bolti áron kapható.
PÁLYÁZATI H I R D E T M É N Y !
Elhalálozás folytán megüresedett hernádvécsei evang. lelkészi állásra pályázat hirdettetik,
jaVadalom: 4 szobás lakás, 2 kert, 8 kát. hold
szántóföld* 2 kát. hold legelő szabad használata,
2 marha után legeltetési jog, 'az egyház pénz
tárából évi 200 korona, igás és kézi napszámok,
párbér, stóla, ünnepi offertórium, kongnia. .Kel
lően — nősek részéről esketési kivonattal is —
felszerelt pályázatok f. évi dec. hó 4-ig nyújtan
dók be Diósgyőrbe az esperesi hivatalhoz.
Pályázat vallástanári állásra.
A szarvasi ág. h. ev. gimnázium kormányzó
testületé nevében pályázatot hirdetek egy meg
üresedett rendes, esetleg helyettes vallástanári
állásra. Pályázhatnak lelkészi oklevéllel biró ág.
h. ev. tanférfiak, lelkészek, segédlelkészek, 'vallástanároik, hitoktatók. A megválasztandó tanár
javadalma az állami tanárokéval egyenlő. A meg
választott vallástanár jogosított és kötelezett
tagja az 1894. évi XXVII. t.-c. alapján létesí
tett országos tanári nyugdíjintézetnek.
A megválasztott tartozik állását megválasz
tásának jogerőssé válta után azonnal elfoglalni,
a kormányzótestület azonban fönntartja magá
nak azt a jogát, hogy a véglegesítést csak egy
félévi sikeres szolgálat után mondja ki.
A pályázók okmányokkal tartoznak igazolni
képesítés ükét, életkorukat, egészségi állapotukat,
eddigi működésűket, családi állapotukat, a há
ború, a forradalmak és a kommunizmus alatt
tanúsított magatartásukat. A pályázók kérvényei
ket a szarvasi ág. h. ev. gimnázium kormányzótestületéhez címezve a szarvasi ág. h. ev. gim
názium igazgatóságához 1926. december 16-ig
nyújtsák be.
Szarvas, 1926. november 18.
Dr. Melich János
felügyelő.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Nemzedékek.
„Az atyák szivét a fiákhoz
fordítja, a fiák szivét pedig az
atyákhoz.“
Malakiás 4, 6.

Atyák és fiák. Ez a történelem útja. Az üdv
történelemnek is ez az útja. Krisztus »Dávid
magvából lett test szerint«. Hozzátehetjük mind
járt, hogy isteni ígéret szerint is. Amint a Magnificat-ban Szűz Mária énekli: »Felvévé Izráelnek, az ó szolgájának ügyét, hogy megemlékez
zék az ó irgalmasságáról Ábrahám iránt és az ó
magva iránt mindörökké.« S éppen azért, mert
Jézus Krisztusnak Ábrahámtól és Dávidtól való
testi leszármazása is egy isteni Ígéret beteljese
dése volt, hisszük a történelmi anya gél vüséggel
szemben, és a darvinizmussal szemben azt, hogy
még a testi eredet sem egy vak és értelmetlen
fejlődési folyamatnak automatikusan kialakult
adottsága, hanem olyan szellemi célok szolgálatában áll, amelyek a természetfeletti világból
veszik eredetüket. Krisztusban az Ige testté
lett s Krisztusban a test az Igének megnyilvá
nulása, manifesztációja lett. Az egyházban az
Úrvacsora szentsége hirdeti és valósítja meg az
anyagnak a legmagasztosabb szellemiség szol
gálatába rendeltségét, amikor az ostya és a bor
a lelki üdvösség eszközévé rendeltetik és téte
tik. A lutheri tan, amely szerint az Úrvacsorában
Krisztus valóságos testét és vérét vesszük, azért
marad az igaz keresztyénségnek mindörökre
megdönthetetlen tana és hite. A transsubstanciatio felé való eltérés a testnek, az anyagnak
semmibevevése, a zwinglianizmus felé való el
térés az anyagi és szellemi világ áthidalhatatlan
dualizmusba állítása. Az isteni kijelentéssel egyik
eltérés sem egyezik.
Az atyákat a fiákhoz, a fiakat az atyákhoz
köti a testi leszármazás. A történelem azonban
a nemzedékek egymást követő sorozatán túl
az eszméknek, gondolatoknak, törekvéseknek
sorozata is. Lukács evangélioma mielőtt elmon
daná Jézus nemzetiségi táblázatát, amely Istenig

nyúlik vissza Ádámon keresztül; elbeszé i Jézus
megkeresztclkedését s a mennyei szózatot: »Te
vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyö
nyörködöm.« Vagyis az atyák és fiák nemzedé
keinek sorozatában kezdettől fogva ott működik
Istennek Lelke, amig végül is ez a folyamat
eljut a beteljesedéshez a Fiúnak Lélek általi
megkereszteltetésével. Amint az Úrvacsora
szentségében láttuk a testi folyamatnak tökéle
tességre ' jutását, a testnek megdicsőülését a
Krisztusban, úgy látjuk a keresztség szentségé
ben a Lélek kezdettől való működési folyamatá
nak tökéletességre jutását ugyancsak Jézus
Krisztusban. Az egyház által tanitott két szent
ség: a keresztség és az Úrvacsora teljesen kife
jezi és megvalósítja tehát azt, ami a világ és az
emberiség fejlődése elé célul kitüzetett: ez a
cél inem az anyag megsemmisítése, hanem az
anyag megdicsőülése a Lélek szolgálatában.
Ezért hisszük, hogy Krisztus az idők teljessége,
hogy Krisztus uj eget és uj földet teremt és
mindeneket egybeszerkeszt
A prófétával Isten megláttatta Krisztus el
jövetelének ezt a történelmi és kozmikus jelen
tőségét, «amikor az atyák szivének a fiák szi
véhez, a fiák szivének az atyák szivéhez fordí
tásáról ir, s igy kilátásba helyezi azt az embe
riséget, amely nem pusztán egy vérből teremte
tett, hanem egyúttal egy Lélek által is vezé
reltetik. t
Krisztus hozza a lelki egységet és lelki kon
tinuitást. Az ö egyháza, a láthatatlan egyház az,
amelyva sziveiket, a hitet, szeretetet, reményt kap
csolja össze a békességnek köteleivel.
Tisztelettel felkérjük azon előfizetőket, kik
külön felhívást kaptak hátralékaik lefizetésére,
szíveskedjenek felhívásunknak mielőbb elegét
tenni. A d e c. 19-iki s z á m c i m s z a l l a g j á n
mindenkinek előfizetése lejáratának ideje tel lesz
tüntetve, csekklap mellékelve, kérjük a jövő évi
előfizetés megújítását is.
Akiadóhivatal.
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Krisztus királysága.
Ezt a szép jelszót hallottuk említeni világi
lapokban, népgyüléseken. Pápai breve uj ünne
pet írendel, a Krisztus királysága ünnepét, mely
csodálatos módon összeesik a reformáció ünne
pével, amint azt a legtöbb protestáns országban
ünnepelni szokták. Nálunk a nemzet pátriárkája,
gróf Apponyi Albert szólott a kath. nagygyűlé
sen e fenséges ünnepről, megerősítve a pápai
breve minden mondatát, mely egy uj világot
nyit. iUtána József főherceg fia, Ferenc József,
tett hithű nyilatkozatot Krisztus királysága ma
gasztos jelentőségéről azt mondva, hogy Krisz
tusnak érvényesülni kell nemcsak a templomban,
hanem minden téren, a kormányzásban, a politi
kában is.
Egyháztörténetileg (érdekes jelenség, hogy
a ihelytartó annyi század után csak most jutott
arra, hogy királyának ünnepet, uralkodói ünne
pet jelöljön ki. Az égi királynő mellett most az
égi király is uj figyelemben részesül. Lehet,
hogy az uj ünnepre az is adott okot, hogy a
protestáns reformációi beszédben hangsúlyoz
zuk, hogy Krisztus a keresztyén hit központja,
a mi egyedüli üdvözítőnk és megváltónk — és
hogy (Rómában nagyon előtérbe lépett az égi
királynő és csodatevő szentek szemben Krisztus
sal, aki mégis csak a keresztyén hit központja.
Mi (Krisztus királyságát bensőségesen szok
tuk ímegünnepelni advent első vasárnapján, ami
kor evangéliumi szent leckénk szerint oly lelke
sedve üdvözölte őt a jeruzsálemi nép, királyt
várva benne. Mi éppen a jeruzsálemi bevonulás
sal arra nyerünk figyelmeztetést, hogy Krisztus
nem ily királyságot keresett s nem ily fogadta
tás után epedett. Ha ilyen királyságot keresett
volna, t. i. a hatalom és külső-fény királyságát,
úgy azt már régen, nagyon könnyen elnyer
hette volna s nem kellett volna a megalázás és
szenvedés utján átmenni a rettenetes Golgothához i— ah, oly kényelmes lett volna annak el
nyerése, (ha hallgat a kísértő azon szavára:
»Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz
engem.« (Máté 4, 9.) De Krisztus nem habo
zott egy percig sent, hogy a hatalom, fény és
gazdagság kisértőjét elűzze.
Krisztus királyságának nem az az útja, amelylyel a jeruzsálemi tömeg jelölte azt ki — s me
lyet ma is sokan Krisztus királysága egyedüli
utjának tekintenek — és ezzel hiába fogadják
őt, bármily aranyos betűkkel is Írnák zászlajára
»Krisztus királyságát«.
Az é n o r s z á g o m n e m e v i l á g b ó l
v a 1ó. Mi Krisztus ezen szavaihoz ragaszkodunk,
melyeknek hatása alatt indult meg a reformáció.
És ez a király le fogja győzni ezt a világot egy
percre sem hódolva be a nagy kisértőnek, ott
a magaslaton, ö a szivekben, az egyes ember
szivében akarja felépíteni az ő királyi trónját,
a iszivet akarja megszabadítani az önzéstől, a
hiúságtól I— a szivet akarja hű megtartójává
tenni azon királyi parancsának: »Uj parancsola
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tot adok néktek, hogy úgy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket. Krisztus trónja
elüt minden földi tróntól; mert az ő trónja ott
van a Golgotán. Az ő koronája tövisből van
fonva Is minden követőjének, alattvalójának útja
a tövises ut, az a szoros kapu és keskeny ut,
amelyen e világ tömegei nem szeretnek járni,
melyet semmi külső intézmény nem biztosíthat
számunkra. De nekünk ezt kell magunknak meg
keresni, ezen kell járnunk, ha hű munkásai aka
runk lenni az ő királyságának nemcsak szóval,
nemcsak külső ünnepléssel, hanem a valóság
ban. (Krisztus ezen királyságában mélyedjünk el,
amikor őt üdvözöljük a csendes adventben, mint
lelkünk királyát — ki egyedül fényes kiséret
nélkül jön most hozzánk — fogadjuk őt mély
alázattal és hittel.
Dr. Sz. L. Zs.

Javaslat vasárnapi és ünnepi fsistentiszteleíeink litániájának gazdagítása, bővítése
tárgyában.
(Folytatás.)

5 . ' A b s o l u t i o és G l ó r i a . A Kyriere Is
tennek kegyelméről szóló szentirásbeili ige kö
vetkezik (Gnadenspurch), ill., ha a Kyrie előtt
biinvalló ima volt, a bünbocsánat kihirdetése
következik. A liturgus pl. advent első vasárnap
ján e szavakat mondja: »Áldott az Izráel Ura
Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az
ő inépét, hogy megjelenjék azoknak, akik a sö
tétségben lés a halál árnyékában vágynak, hogy
a mi lábainkat a békességnek útjára igazgassa.«
(Luk. il,68.79.) Áldjátok őt, dicsőítsétek az ő
nevét! ,(Ha pedig a Kyriehez bünvalló imát mon
dott, a bünbocsánat hirdetését e szavakkal vezeti
be: Bízzatok, mert azt mondja az Ur (az ő pró
fétájának szája által, vagy azt mondja az Urnák
szent levangélioma), következik pl. adventben
Luk. i4, 18. 19., vagy Ézsajás 40, 1. 2. Dicsér
jétek iaz Urat, dicsőítsétek az ő szent nevét!)
Erre a gyülekezet válaszol a »Gloria in excel
sis«, Luk. 2, 14. után hymnus angelicus, hála
adó énekkel: Dicsőség a magasságos mennyek
ben és a földön békesség, és az emberekhez jó
akarat! (vagy e liturgiái ének helyett énekeskönyvünk 1. sz. énekéből az 1. vers, ill. a 9.
sz. énekből a 4. vers, a 349. sz. énekből a 3.
vers éneklésével is felelhet). Nagy ünnepeken
a bünbocsánat, ill. kegyelem hirdetését az u. n.
g l o r i a m a g n a (doxologia maior) követi; a
hymnus angelicus bővítve ezzel a keleti egyház
ból származó dicsőítő énekkel: Laudamus te,
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam
tuam, Domine Deus, rex coelestis, Deus, pater
omnipotens, satöbbi. (Wir loben dich, wir bene
deien dich, wir beten dich an, wir preisen dich,
wir sagen dir Dank um deiner grossen Ehre
willen, Herr Gott, himmlischer König; Gott,
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allmächtiger Vater, satöbbi.) A gyülekezet énekli
a »hymnus angelicus«-t, az énekkar pedig a »Lau
damus«-!! (Megjegyezhető, hogy a 4—5. szám
alatti »Confiteor és Kyrie«, »Absolutio« egysze
rűsítve, egybeolvasztva e g y csak a lelkész ál
tal mondott imába foglalhatók, olyanformán,
hogy a gyülekezet ebben a közös büirvallás után
egyúttal a biinbocsánat vigaszát is hivő lélek
kel elsajátítsa. Ez az ima a gyülekezet »Amen«ével záródik, mire a lelkész e szavakat mondja:
Dicsérjétek az Urat és magasztaljátok az ó ke
gyelmet! s a gyülekezet dicsóitó énekkel felel,
pl. 1. sz. ének 1. versével, ill. 9. sz. ének 4. ver
sével. Ünnepeken ezt az imát a lelkész a »Lau
damus« elimádkozásával fejezi be s azután hívja
fel a gyülekezetei magasztaló énekre.)
II. C o l e c t a és lectio. Az egyházi év ide
jének megfelelő bevezető ima, vonatkozással a
felolvasandó szentirási szakaszra. A lelkész ál
tal mondott imát a gyülekezet ezzel a bibliai
megerősítő szóval: »Amen« (igen, úgy legyen)
teszi magáévá; ezen »Ámen«-ét a gyülekezet
énekli. Az igeolvasást rövid, jelentőségére utaló
bevezető szó előzheti meg, pl. Róm. lev. 15, 4:
Amelyek régen megirattattak, a mi tanúsá
gunkra irattattak meg, hogy a békesség! üres ál
tal és az Írásoknak vigasztalások által remény
ségünk legyen, (vagy e szentirásbeli igék: 2.
Tim. 3, lb. 17; János 5, 39; János 8, 47.) Ez
után mondja a liturgus: hallgassa meg a kér.
gyülekezet stb. (következik az igeolvasás.) Az
sltári igék (epistola vagy evangeliom) felolva
sását a liturgus mindig egy rövid v ö t um m a i
ejtzi be; nem stereotyp formulával, hanem a
►zentirási szakasz tartalmának az ünnepi idóizakokban az egyházi esztendő illető szakaszá
lak • megfelelő szentirásbeli igével s utána
1*a 11 e 1u j á v a 1. Ezen »Halleluja« (áldjátok az
Jrat) az ószövetségből származik, az ui-szövetégbe (pl. János jelen. k. 19, 1.) a héber szózerinti szövegben átvétetett és a keresztyén
stentiszteletben korán használatba jutott. Böjt
ien a »Hallelujá«-t ámennel szokták helyettesi
em, de ahhoz, hogy elhagyjuk, kielégítő indító
>kok nincsenek; méltán mondja Luther: HalleLija enim vox perpetua est ecclesiae (Formula
Aissae). Advent első vasárnapján igeolvasáshoz
áióvotumnak a lelkész pl. e szentirásbeli igé
ét mondja: az evangélium felolvasása után
zsajás 25, 9: Ez az Ur, akit vártunk, örüljünk
s örvendezzünk az ő szabaditásában Halleluja!
vagy áld szivünk, szánk!), vagy Lukács 1, 46.
7: Magasztalja az én lelkem az Urat, és örendez az én lelkem az én megtartó Istenem
en. Halleluja! (ill. áld stb.); az epistola fellvasása után pedig Lukács 12, 37: Boldogok
zok a szolgák, kiket az Ur, mikor megjő, viyázva talál. Halleluja! Erre a gyülekezet éneelve feleli: Halleluja, halleluja, halleluja! vagy:
ld szivünk, szánk, áld, szivünk, szánk, áld sziünk, áld szivünk, szánk!
III. C r e d o azaz h i t v a l lás. Igeolvasásra
övetkezik a hitvallás, mint visszhangja a hal
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lott szentigéknek, egyúttal egybefoglalása és el
sajátítása a megelőzőknek az egész gyülekezet
és annak minden egyes tagja részére. A lelkész e
felhívással: Tegyünk immár val ást a közönséges
keresztyén anyaszentegyházzal közös hitünkről!
elmondja az apostoli hitvallást: Hiszek egy Is
ten b en ,... és az örök életet. Amen. — a gyü
lekezet pedig énekelve feleli: Amen, ámen,
ámen! Vagy a lelkésszel együtt az egész gyü
lekezet mondja a hitvallást, vagy a lelkésznek
hitvallásra felhívása után a gyülekezet énekli
Luther énekét: Mi hiszünk mind ejjy Istenben,
(amely a keleti s római egy házak által használt
u. n. Nicaeno-Konstantinopolitanum-nak költői
átdolgozása). Miután a hitvallással a bevezető
liturgia, a (szószéki beszédet megelőző oltári
istentisztelet) véget ért, r ö v i d o r g o n a j á t é k
vezet át a második énekhez.
IV. G y ü l e k e z e t i f ő é n e k : Az egyházi
esztendővel összhangzásban álló, az oltári szentlecke gondolatait folytató, de egyszersmind a
prédikációra is előkészítő ének, mely felébreszti
és megszólaltatja a szívnek azon érzelmeit, me
lyek a hirdetendő isteni igazságoknak befoga
dásához szükségesek. Advent első vasárnapján
pl. 111. >Öh miként fogadjalak«. (Ezalatt a lel
kész felmegy a szószékre.)
V. A p r é d i k á c i ó . A szószéki functió ele
jén a lelkész csendes fohászkodása után ü d 
v ö z l e t t e l köszönti a gyülekezetei. A mi Urunk
Jézus Krisztusnak kegyelm e... (II. Kor. 13, 13),
vagy Kegyelem néktek és b ékesség... (1. Kor. 1,
3; II. Kor. 1, 2; II. Thess. 1, 2.), vagy pl. advtntben: Kegyelem néktek és békesség alttól,
aki vagyon, aki vala és aki eljövendő. Amen.
(Jelen. k. 1, 4.), böjtben: Gal. 1. 1, 3- 5; nagy
péntek: Jelen. k. 5, 12; husvétkor: I. Pét. 1, 3. 4;
pünkösdkor: Éphez. 1. 1, 3. — Azután követke
zik az a I a p i gé n e k fe 1o 1v a s á s a, mit a lel
kész efféle fohásszal: Legyen áldott hirdetése
szent igédnek Istenem, vagy: Az Ur áldja meg
rajtunk szent igéjének hirdetését; vagy az elő
zőleg énekelt énekből vett sorral: E világ bár
ne szeressen, én csak Téged választlak (113, 5.),
vagy: óh vonj, Atyám, fiadhoz engem, hogy
szent Fiad viszont Hozzád vigyen (11, 2.), vagy
isteni evangéliom te légy vezérem utamon (296,
4.); énekstrófákkal: 285, 3, vagy 285, 9., vagy
80, 3., vagy 77, 3; vagy pedig ily formulával,
ill. votummal fejez be: Dicséret néked, óh Jé
zus Krisztusunk! Következik az igehirdetés. A
piédikáció befejezése után mondja a lelkész:
Az Istennek békessége, mely minden értelemnek
felette v ag y o n ... (Philipp. 1. 4, 7.), vagy: A
békességnek Ura adjon néktek békességet min
den helyen, az Ur legyen mindnyájatokkal.
Amen! (II. Thess. I. 3, 16.). A békeköszöntés
után g y ü l e k e z e t i k ö z ö s é n e k k ö v e t k e zi k, a prédikáció utáni ének. Ezt az éneket úgy
válasszuk ki, hogy a gyülekezetnek az »ámen«-e
legyen a hallott prédikációra, kifejezésre jut
tassa feleletét a prédikációra! A gyülekezeti köz
éneket, különösen ünnepek alkalmával, karének
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előzheti meg, melynek miként a gyülekezet közénekének összhangban kell állania a napnak
gondolatával; vagy a prédikáció utáni éneket
énekkar és gyülekezet váltakozva énekelhetik,
(esetleg gyermekek és felnőttek! Wechselge
sang). Az ének alatt a lelkész a szószékről az
oltár elé járul. Ezután következik a befejező
liturgia.
(Folytatjuk.)
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testáns inők országos szövetsége, az elnökség
lelkes,'odaadó vezetése mellett, hovatovább ered
ményesebb .munkát végez és szélesebb munka
mezőn ifejti ki Isten áldásától kisért tevékeny
ségét. i
Áldásos tevékenységének munkamezejéről
érett kalászként már eddig is kévébe kötve a
következőket mutathatom be.
Egyik legjelentősebb, legáldásosabb alko
tása: 'a prot. Diákmenza, ahol ma már 300 prot.
egyetemi és főiskolai hallgató kapja meg a min
dennapi kenyeret, ami Istentől nyert tehetségük
elegendő alapul szolgál. Az ifjú
leleatts a Magyar Protestáns Hők Orsz. kifejlesztésére
ság ezen anyagi támogatása lehetővé teszi, hogy
Szövetsége működéséről.
az élmiakaró Csonkamagyarország minden irá
A (fejünk fölött elsuhant világkatasztrófa az nyú élietküzdelmére testben ép, ruganyos izmu,
emberi i társadalom minden megnyilvánulását szilárd íjellemü, minden eshetőségre tudományo
annyira szétdulta, annyira fölforgatta, hogy a san [jól felkészült, egész emberek álljanak ren
társas életre utalt emberiség minden egyes ré delkezésre. iGróf Ráday Gedeonné és Ravasz
tege összefogott, hogy gazdasági, kulturális és Lászlóné (áldozatos, nemes munkája biztosíték
erkölcsi .téren megmentse azt, ami még meg arra, hogy a menza hovatovább több és több
maradt és ismét kitermelje, gyarapítsa és meg protestáns 'ifjú számára lesz a boldogulás for
valósítsa, lanti a kulturtársada'om igényeinek ki rása. 1
Másik országos érdekű, fontos tevékeny
elégítésére (szükséges.
A (fejlődés örök törvénye hozta tehát létre sége a Prot. Nőszövetségnek az országos női
azt, hogy a nagy összeomlás után megcsonkí kézimunkakiállitások 'rendezése. E kiállításokkal
tott, szegénnyé, koldussá lett hazánk területén egyrészt (fejleszteni és terjeszteni kívánja a ma
minden irányban az egyesülés erejével akartunk gyar női kézimunkát, az iparművészetet, házi és
népipar (összes ágait, másrészt a dolgozó, ke
a közjó javára valamit tenni.
resetre
(utalt nők részére meg akarja könnyíteni
A 'magyar protestáns nők is az erkölcsi tör
vény (követelményének folyományaként egyesí kész munkájuk értékesítését és a munkaalkal
tették erejüket a Magyar Protestáns Nők Orszá mak (szerzését. A napokban megnyílt III. orszá
gos iSző vets égében, hogy lelki erejüket, női gos női kézimunkáidéMitás, amelynek rendezése
gyöngédségüket és magyar szivük minden ne nagyrészt Doros Györgyné érdeme, felöleli a
mes .felbuzdulását, célkitűzéseikben és annak szépművészet, <iparművészet, házi- és népipar
megvalósításában minél fokozottabb mértékben összes 'ágait és gyönyörű keretekben mutatja
be, ihogy mivel foglalkozik ma, a korábban szel
érvényesíthess ók. I
Gondolatban mi végig futhatunk azon a lemi életet élő és a sors csapásaitól sújtott mayar asszony, mennyire haladt Ízlésben, tudás
nagy munkamezőn, amelyen az Istentől meg
án
és e mezőkön a nemzeties irány fejlesz
áldott nemesleikü magyar nő, szive sugallatát
követve, igyekezett szivének melegségét, jósá tésében. I
A ifehémemü és felsőruha-varrómühellyel
gát és mindazt, ami tőle esetleg anyagi áldoza
kibővített
(szövőmühelyünkben, amely a gazda
tok árán is kitelt, az országban szétszórtan mű
sági lügyosztály vezetése alatt áll, nemcsak ön
ködő egyesületek keretében kifejteni.
És e munkamező tevékenységeinek ered álló (szövőnőket képez a Szövetség, nemcsak a
ményeit, áldásait a magyar társadalom már el házi iszövőipar fejlesztése, terjesztése és tökéle
könyvelte: ia csatatereken elesett apák árvái és tesítésén (munkálkodik, hanem sok szegény nyo
segély reszoruló özvegyeinek támogatására, az morral küzdő, dolgozni akaró nőnek ad mun
életük kockáztatásával hazát védő, de ember kát, 'igy megélhetési alkalmat. Az elmúlt hóna
roncsként köztünk maradt rokkant k gyám oldá pokban 'nagyobb megrendelést bonyolított le a
sára, ,a gazdaság iig legyengült társadalom se Veres ' Pálné-intézet, a Lorántffy Zsuzsánnagélyre iszoruló, sápadt, csenevész gyermekei is- Collégium, a visegrádi fiu-menház részére. A
tápolására, az erkölcsi eg züllött társadalom el népjóléti minisztérium ruházati központjából ka
hagyott, igen gyakran nemzeti értéket jelentő pott 'megrendeléssel pedig az otthon dolgozó,
gyermekeinek megmentésére, a magyar nem mellékkeresetre utalt nőknek ad munkát, akik
zet jövőjét képviselő és szel emi kincseket gyűjtő igy megkeresnek heti 200—300.000 koronát.
szegény ifjúság támogatására és annyi más és
Újabb munkakört létesített Fáy Aladárné a
más nemes akció javára.
vertcsipke-készitő tanfolyamon, ahol azon fára
Ebben a nagy, nemes munkaversenyben dozik, (hogy saját tervezésű, csodaszép, művé
büszke önérzettel tekinthetünk vissza a mi szö szi munkája, minél több keresetreszoruló, dol
vetségünk rövid, néhány évi munkásságára és gozni (akaró nőnek közkincse lehessen.
jóleső örömmel állapíthatjuk meg, hogy a pro
Az anya- és csecsemővédelmi szakosztály
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vándorkosarakban juttatta el a babakelengyét
az arra rászorultaknak és az özvegyek, árvák,
munkaképtelenek védelmét eszközli.
Az elhagyott protestáns gyermekek és kis
korú bűnösök gondozását nagy szeretettel Raffay Sándomé végzi.
A hősök sírjának gondozását Brocskó Gusztávné lelkes munkatársaival együtt az önfelál
dozó hősi halottak emlékéhez méltóan eszközli.
Kulturális téren is kiveszi munkáját a Szö
vetség azzal, hogy hazafias, vallásos, tudomá
nyos lelóadásokat rendez. Ezen szakosztály fá
radhatatlan vezetője Sombory Lajosné és gróf
Arz Nándomé.
Megkezdte a Szövetség állásközvetítő tevé
kenységét is és már is igen sok nőnek szerzett
munkaalkalmat
Összeköttetést tart ft*nn a Szövetség kül
földi protestáns államokkal, aminek eredménye,
hogy reászoruló tagjaink időközönként szeretetadományban részesülnek.
Szoros összeköttetést tart fenn a PNOSz a
MANSz-veL ott volt e hatalmas szövetség böl
csőjénél, annak £gyik alapitó szerve, azóta is
prot. zászló alatt, de azokért az eszmékért küzd,
dolgozik, amelyek a MANSz zászlajára arany
betűkkel vannak felina és azon az utón halad,
amelyet e szomorú, gyászos idők jelöltek meg
a dolgozni akaró magyar asszony részére.
Általában bárhol van szükség arra, hogy
ápoljuk a magyar egységet, a faji, nemzeti öszszetartást és segítsünk a sors csapásaitól súj
tott küzdő, szenvedő embertársunkon, ott a
PNSz a munkából kiveszi a maga részét.
Amidőn ezekben röviden számot adtunk
munkásságunkról, a Szövetség minden egyes
tagja maga kell, hogy lelkileg örvendezzen, ha
részese volt ennek a gyönyörű, szép munkának
és maga kell, hogy sajnálkozzék, ha alkalma
volt és elmulasztotta, hogy részt vegyen ebben
az ideális, a magyar asszonyi léleknek annyira
kívánatos, nemes munkában.
Ez a gyönyörű, boldogító, magyar fajunk
nak i legyöngült helyzetében erősítő, nemes
munka a jövőben nem fogyatkozhatik meg. Ne
künk -ezen a munkamezőn nem szabad lankad
nunk, nekünk ezen a munkamezön újabb és
újabb munkaerőket kell felsorakoztatnunk, hogy
az általunk kitűzött cél ne csak múló sikerek
kel, hanem maradandó eredményekkel járjon.
Meg vagyok győződve, hogy ez az erős
akaratunk és törekvésünk valóra is fog válni,
mert hiszen minket a ref., ev., unit. egyház aszszonyait nemcsak a hangoztatott, hanem a szentírásból felénk áradó mindenható szeretet olvasz
tott és tart egybe.
Rövid múltú munkákról beszámolva^ és a
mái társadalom züllött erkölcsi viszonyain végigjj
pillantva, gondolkoznunk kel: azon, vájjon mi
a puritán, lemondani tudó, dolgozni szerető, ál
dozatkész magyar nők, akik a régi nemes, egy
szerű családi élet melegségének részeséi voltunk,
nem hagytunk-e figyelmen kívül olyan munka9
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mezőt, amelyen eddig kevés történt, de ame
lyen Esősorban a magyar anyák, a magyar nők
hivatottak a legszükségesebb muiffcát megkez
deni.
En úgy <?rzem, 'hogy mi, a protestáns Nő
szövetség tagjai, a divatnak ellenál:hatatlan ha
talmával szemben is rá kell, hogy mutassunk
arra, hogy társadalmunk igen széles rétege, a
divat örve alatt tulment azon a határon, amelyet
a polgári társadalom erkölcsi határaként ismer
tünk. Mi úgy érezzük, hogy a divat hatalma
nem annyira erősebb, mint szemérmetlenebb
abban az irányban, hogy a nőies érzést, a nőies
séget magában rejtő szemérmet legyőzze és ily
módon a polgári társadalom puritánabb erköl
csű családi életébe is behatoljon.
Mi a minden korszak jelenségét képező tü
netekkel szemben nem vagyunk elfogultak, mi
a beteges erkölcsű társadalom ama megnyilvá
nulásait, amélyek a nagy nyilvánosság előtt mu
tatkoznak, mint elfajulást tekintjük és fogjuk fel,
de viszont gondolkozni kell azon, hogy a tár
sadalmi erkölcsnek mindenkori otthona: a fa
lusi és a polgári középosztály keresztyén erköl
csi családi élete a fertőzéstől, vagy talán egyes
helyeken a továbbfertözéstől megövassék, gon
dolkoznunk kell azon, hogy a mindenkori társa
dalom erkölcsi fokmérőjét jelentő tisztes csa
lád részére leányaink lelkét hamvas tisztaságban
megőrizzük és ily módon egy erősebb társa
dalom kifejlődését biztosítsuk.
A róm. kath. egyház már tett is tiltó ren
delkezést, hogy az ízléstelen, az erkölcsi érzést
sértő divat, a szemérmetlenség a templomból és
az iskolából kitiltassék; a protestáns egyházak
hivatalos közgyűlései felemelték szavukat a mai
társadalmi erkölcs beteges tüneteivel szemben.
A vallás és közoktatásügyi miniszter ur is a köz
erkölcsök romlását, melvnek fő okát a világkatasztrófában és az utána következő állapotok
ban látja, aggodalommal szemléli és az erkölcsnevelés gyakorlati megvalósítására, erre a nemzetmentő feladatra rendeletben utasítja az isko
lákat és felhívja az egész társadalom figyelmét.
A Kálvin Szövetség mozgalmat indított az er
kölcsi és anyagi romlásba taszító esztelen fény
űzés éllen. A nyilvánosságot képviselő hírla
pok hasábjain igen gyakran jelennek meg a
családi erkölcs védelmét 'célzó gondolatok és
kezdeményezések, azonban egész társadalmunk
ban: a falutól föl a fővárosig, a legalsóbb tár
sadalmi rétegtől az összes társadalmi rétegeken
keresztül, sehol sem találjuk a magyar asszony
nak azt a megmozdulását, amely biztos jele le
hetne annak, hogy abból a tobzódásból, abból
az erkölcsi kábultságbó', a külsőségek mámoros
hajszolásától, :az erkölcsi érzésünket durván
sértő divathóbortból fölébredtünk volna, hogy
a lélek szemérmetlenségét, érintetlenséget meg
óvni és biztosítani tudó polgári élet kereteibe
visszatérjünk, t
Pedig elsősorban a kisebb társadalmi körök,
a családi kapcsolatok keretei hivatottak arra,
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hogy körükbe senkit, akinek a jő Ízlést és er
kölcsöt sértő ruházata, magatartása nyilvánvaló,
be ne fogadjanak és maguk közül kizárjanak,
legyen laz férfi, vagy nő.
A társadalom egyes körei hivatottak fejlett
és erős erkölcsi érzésüknek kifejezést adni azok
kal szemben, akik a puritán erkölcsi világfeltogásba beleütköznek. Nem tudom, hogy a családi
erkölcsért is felelős apák, ebbeli kötelességük
nek eleget tettek-e?
Tisztába kell lennünk azzal, hogy a becsü
letes társadalom — ha akarja — elég erős arra,
hogy mindenkit kizárjon a kebeléből; azokat is,
akik csak látszatból akarnak tisztességesek lenni,
de azokat méginkább, akiknek szeméremérzete
még a látszattal sem törődik.
Hogy a társadalom tisztessége milyen nagy
erő, milyen nagy érték, még ma is, azt leg
jobban igazolja az, hogy a tisztességtelenek is
tisztességeseknek, az erkölcstelenek is erköl
csösöknek akarnak látszani.
Mi, a Prot. Nők Országos Szövetségének
tagjai, emelt fővel, a magyar asszony nemes
büszkeségével merünk síkra száliani a hagyo
mányos magyar családi erkölcs védelméért; mi
a jogosult haladás és fejlődés elismerésével,
szembe merünk száliani azzal az igazságnak ne
vezett hazugsággal, hogy a mai divat leányaink
erkölcsi felfogását nem érintette, nem befolyá
solta.
A társadalmi jelenségeket értékelni hivatot
tak, már ismételten rámutattak azokra a veszé
lyekre, amelyek a mai divat és lazult erkölcsi
felfogás továbbterjedésében rejlenek; mi tehát
ezeket az intelmeket meg kell, hogy szívleljük;
mi az eseményekkel szemben nem állhatunk meg
közönyösen, hanem a magyar asszonyok lelküietének kitörő feljajduMsával kel!, hogy mind
azokhoz forduljunk, akiket elég erőseknek, elég
bátraknak tudunk arra, hogy a keresztyén csa
ládi erkölcs előretörésére mellénk sorakozzanak.
Mi, akik a nevelés szolgálatában egy egész
életet töltöttünk, mi erős hittel valljuk, hogy
az élet viharában csak azok a nők hivatottak a
családi szentély tisztaságának megóvására, a
családi oltáron való áldozásra, akiknek lelké
ben fiatal éveikben gondos, következetes neve
léssel kialakitottuk az alkuvást nem tűrő erköl
csi eszményt.
%
Aki ehhez az eszményhez közelebb juttatja
a mai beteges magyar társadalmat, az a haza
és emberiség javára áldásos munkát végez.
Meg vagyok győződve, hogy a Prot. Nők
Grsz. Szöv. megtalálja a módot arra, hogy e
nemzetépitő, nemzetboldogitó munkára Csonka
országunk minden nőegyesületét, minden be
csületesen érző, gondolkodó asszonyt megnyer,
maga pedig, az egész nemzet testét átjáró lel
kesedéssel, a nemes munkában versenyzők első
vonalában kíván és akar maradni.
»Az utókor áldani fogja azok nevét, akik
e nagy regeneráló eszmét elsősorban teszik
magukévá és annak következetesen hívei marad
nak.« (Gróf Miké.)
Pálmai Lenke.
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Rz evangélikus papáik országos
konferenciája.
»Mert ahova te mégy, oda megyek és ahol
te megszállsz, ott szállók meg; n é p e d az én
n é p e m és Istened az én Istenem.« (Ruth 1.16-17)
Az evangélikus papnék országos konferen
ciája 'iránt nagy és megértő érdeklődéssel se
reglett az ország minden részéből a fővárosba
körülbelül 130 papné. Hogy megismerjék egy
mást, megtanulják egymást szeretni és elhatá
rozzák, hogy segítő kezet nyújtanak ezentúl
élettársaiknak azzal a mindent megmagyarázó
jelszóval, melyet Ruth mondott: »A T e n é p e d
az é n né pe m. «
A konferenciát megelőző nap estéjén a
bpesti deáktéri főgimnázium dísztermében is
merkedő estét tartott a fő rendezőség, melynek
keretében gyönyörű hangversennyel kedveske
dett a sok-sok papnénak. A budai dalárda
»Hiszekegy« éneke után dr. Raftay Sándor püs
pök a Ruth hűség versén felépített kedves, me
leg köszöntő beszédet mondott, buzdítva az
egybeseregletteket, bogy legyenek a nehéz idők
ben küzdő lelkészeknek megértő segítségei, akik
az egyház talpra állításában kiveszik részüket,
úgy, ahogy azt hivatásuk megkívánja. — Basilides Mária, a m. kir. Opera művésznője, gyö
nyörű énekszámai; egy szép olasz ária, egy régi
Krisztus-legenda és egy székely ballada fölséges
élvezetet szereztek a hallgatóságnak. Nagyszerű
hegedű-szóló és ismét a budai dalárda két ének
száma után következett a szeretetvendégség. íz
lésesen megtérített asztaloknál foglalt helyet a
nagyszámú vendégsereg, melynek fényét emelte
dr. Raffay Sándorné, Kapi Béláné, Kiss Istvánné
püspöknék, valamint a vendég Ravasz Lászlóné
püspökné 'megjelenése. Kedves beszélgetések,
barátságos ismerkedések, s végül a sok szeretetből összehordott étel'fogyasztása mellett el
telt az idő. Majd a másnap Ígérete iránt kíván
csian búcsúzott el egymástól a papnék serege.
11-én reggel 9 órakor közös istentisztelet a deák
téri evang. templomban. Innen a három püspök
asszony vezetésével megindult a menet az Üllőiúti Luther-Szövetség imatermébe, hogy ott a
konferenciát megkezdjék.
Dr. Raffay Sándorné megnyitó beszédében
üdvözli a papnékat és felhívja őket komoly dol
gozni akarásra. A gyűlést Isten nevében meg
nyitja. Utána Blatniczky Pálné cinkotai evang.
lelkészné tartott gyönyörű beszédet, a »Papné
a családban« címen. Előadásából a család iránti
mélységes szeretete sugárzott. »A papné családi
élete tükör a gyülekezetben! A papné családja
az igazi belső családon kívül az egész gyüleke
zet. Neki kell a minta anyát, a minta házi
asszonyt, a minta szeretetet képviselni. Az igazi
papné otthona meleg, barátságos fészek... A
papné családi élete az Istenbe vetett hitben gyö
kerező vallásos élet, ahonnan hit és napfény
hull azokra, akik a parochia körül élnek. Á papnéra mindenki felnéz, amig ő eszményképe falu
jának. Igyekezzék tehát életében minél tőkéié-
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tesebben megközelíteni ezt az eszményt.« —
Utána M a rc s i Jánosné tokaji evang. lelkészné
beszélt »A papné a templomban« címen. Föl
hívja a papnék figyelmét az elhanyagolt, bepókhálósodott, takarítatlan templomokra, ame
lyeknek rendbentartása a lelkészné gondja le
gyen. Lássék meg a papné ízlése, vallásos gon
doskodása a templomon és annak oltárán.
»A p a p n é s o h a s e m h i á n y o z h a t az i s 
t e n t i s z t e l e t e k r ő l és mindig az istentisz
telet kezdetétől üljön a helyén, ne jöjjön később
a templomba, mert igy a hívek is rendetlenség
hez szoknak a tcmplombajárás körül. A p a p n é
m i n d i g é n e k e l j e n a t e m p l o m b a n , mert
az énekles nálunk imádság és aki ezt elhagyja,
az fél istentiszteletet végez. A papné egész gyü
lekezete számára mindenkori mintakép, amelyet
nem homályosithat el, csak emelhet, lelkének
egész melegével kedvessé, vonzóvá tehet. A
papné háza is templom, amelyben nyitott könyv
a Biblia és amely házból a tisztaság és nemesleiküség sugárzik szerteszét. Ezután Mágóts
Károlyné irsai lelkészné énekelt: Kapi: »Fáradt
fejem lehajtom.« Majd Irányi Kamillné székesfehérvári papné, »A papné a hivek között« cím
mel rajzolta meg a papnét, amint kilép a parochiáról a hivek közé, azokat meglátogatja,
Bibliát osztogat, szegényekről gondoskodik, cse
csemőket ápol, fiatal leányokkal foglalkozik, tea
délutánokat rendez az ifjúság részére, amelyen
alkalma nyílik az evangélikus fiatalságnak is
merkedésre. A papnénak éber figyelemmel kell
kisémi minden egyes mozzanatot a hivek életéi
ben. — Dr. Varsányi Mátyásné »A papné és a
társadalom« cimen tartott felolvasást, amelyben
megjelöli a papné helyét a társadalmi mozgal
m a k o n ; hazafias és egyházi ünnepélyeknél. A
papné Ízléses, finom öltözködésével adjon pél
dát, hogy a szó nemes értelmében öt mindig
papnénak ismerjék. Tartózkodjék a divathóbor
toktól. Vigyázzon a társalgásban, emelje a be
szélgetés színvonalát ízlésévé!, műveltségével,
mert csak tőle függ, hogy állásában tekintélyt
szerezzen magának. — Minden beszédet, elő
adást felszólalás követte, amelyeken egyes pap
nék élményeiket, mások tanácsaikat adták elő.
Az előadások után megalakult az » E v a n g é l i 
kus Pa p n é k O r s z á g o s Szövetsége.
(E. P. O. Sz.) Célja: A papné kezébe adni a
Bibliát, felébreszteni benne az urához tartozó
munkatársat. A szövetségi munkát a négy püspökné kerülete szerint kerületekre osztják, amely
kerületekben a piispökné mellé beosztott titkár
dolgozik. A titkár munkája az összes kerüle
tébe tartozó papné munkájáról szóló beszámo
lók összeállítása, munka kiosztása, majd referálni
az egész munkáról a kerület püspökasszonyá
nak. A másik határozat: Egy, az Evangélikusok
Lapjának melléklete alakjában havonta megje
lenő papnék lapja: »A mi szolgálatunk« cimen,
amelyben 'állandó rovatban a papné minden
féle munkájáról, a papné különféle társadalmi
és egyházi helyzetéről, valamint az ország min
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den részéről jövő hírekről beszélnek majd egy
másnak a papnék. A lap főszerkesztője Marcsek Jánosné, Tokaj. — Az első konferencia öszszes előadásait karácsonyra könyvalakban adják
ki, mely remélhetőleg minden papné íróasztalá
nak díszévé válik. A konferencia Kapi Bélánc
püspökné meleg, szívből jövő záróbeszédével
végződött. A püspökasszony igazán kedves sza
vai mindenki leikéből mély hatást váltottak ki.
Imádkozott »Blázy Lajosne. Közének: Maradj
meg kegyelmeddel. — Mindnyájan a protestáns
diákmenzán fogyasztották el az Ízletes ebédet,
hol kedélyes beszélgetések, barátságos értekez
letek közben repült el a pihenésre szánt egy
ói a. Majd ismét az Üllői-uti imaterembe sereg
lettek a papnék s most már az egyetemes gyű
lésre odaérkezett papférjek is. Itt vallásos es
télyt, illetve értekezletet tartottak: Szilvái Mar
it vasárnapi iskolát mutatott be, dr. Kirchnopf Gusztávné »A papné a gyülekezeti munká
ban« cimen beszélt. Thuróczy Zoltán János je
lenések könyvének 21, 22. v. alapján építette
föl gyönyörű beszédét a templomnelküii város
ról és a tökéletes keresztyén életről. Az estét
Novák Rezsóné hálaadó imádsága fejezte be,
majd a közének: »Erős vár a mi Istenünk.«
Másnap a papnék egy kisebb csoportja dr. Raffay és Kiss püspöknek vezetésével meglátogatta
a piliscsabai Fébé diakonissza anyaházat, hol
a kedves diakonisszák és Pauer Irma diakoniszsza-fónökasszony szives vendégszeretetében ré
szesültek. A fönöknó a papnék kérésére hoszszu beszámolóban beszélte el a diakonisszák
munkásságát, mely hosszú időn keresztül eljutott
oda, hogy most egészen az evangélikus egyhá
zat szolgálja. Megtekintették a papnék a diako
nisszák lakhelyeit, a nyomdát, a szép, kedves
villákat »Béthelt«, Silót« és Damaskust <, majd
egy csoport kedves arcú diakonisszától kisérve
elhagyta a papnék csoportja ezt a barátságos
szép helyet, honnan a mélységes hit, az emberbaráti szeretet és a lankadatlan munka hinti
szét áldó sugarait.
Novák Rezsőné,
az EPOSz dunántúli titkára.

Néhány szó az egyesületekről.
Ha egy kicsit szétnézünk a társadalmi élet
ben, látjuk, hogy a legkülönbözőbb alapokon és
célok érdekében mindmegannyi egyesület mű
ködik. Különösen háború után, akárcsak a nagy
konjunktúra idejében, a gombamódra szajx>rodó
bankok, az egyesületek is szinte maguktól nőt
tek ki a földből egyik napról a másikra. De
amint gazdasági életünk mindjobban és jobban
kezdett konszolidálódni^ oly arányban tűnedeztek el a kis pénzcsoportok, amelyeket a kon
junktúra hivott életre, nem csoda, nem volt üz
letük a szolid, az üzleti tisztesség alapján.
A lelkek konszolidációját mutatja, hogy az
egyesületek terén is kezd a régi kiforrottság,
a régi, de mint mindig uj s mindig erős és
nemcsak azért erős, mert századoknak vajúdó
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méhe szülte s nemcsak azért erős, mert nemze
dékek lelkében égett s izzott acélossá, hanem
mert önnönmagukban hordják az erőt, amely
egyidős és örök az eszmével, amelyből erejét
nyeri $ ^melynek adja erejét — régi örök ér
vényű nagy eszméken, mint bázisokon nyugvó
egyesületek szintje és iránya kezd kidombo
rodni.
De vájjon van-e létjogosultsága egyesüle
teknek általában; van-e különösen a legnagyobb
egyesület, az állam keretén belül? Hisz az állam
a maga nagy, egyetemes, más célokat magába
absorbeáló öncélusága mellett egyéb célok csak
alárendelt szerepet játszhatnak.
Mi is az az egyesület, egyesületi élet? Nem
más i— szerintem — mint valamely eszme, gon
dolat sikere, megvaiósithatása érdekében az erők
összegyűjtése és társadalmi utón való megvaló
sítása. i
Mert míg az állam inkább csak a kereteket,
a kontúrokat adja, addig az igazi tartalom, a
lényeg már társadalmi produkció, amely szük
ségképpen rányomja a maga bélyegét az állami
életre. A társadalmi téren elért eredmények az
igazi és maradandó eredmények.
Finnország magas kultúráját, szellemi és
erkölcsi magas szintjét társadalmi utón érte el.
Különösen fontosak az ifjúsági egyesületek,
mert az ifjú lélekben fejlődik ki annak a tudata,
hogy nem önmagáért van, hogy másokért, a
közért, a köz érdekeiért kötelességei vannak,
de fontosak azért is, mert a zsendülő fiatal életre,
annak kifejlődésére sokszor döntő annak az
egyesületnek a szelleme, amelynek tagja.
Vájjon a reformáció idején nagy elődeink
nem azért állitották-e egymásután az iskolákat,
hogy gyermekeikben, az ifjúságban, annak neve
lésében, lelke-jelleme kifejlődésében a jövendő
biztos alapjait lerakhassák. Nem ez volt e a
reformáció egyik legnagyobb győző eszköze.
Mert valóban egy nemzet, a nemzetnek a
társadalma, amelynek nemcsak a jelen, a ma ad
csupán problémát, amelyet a jelen mellett, an
nak gondjai, vagy esetleg múló élvezetei mellett,
a jövendőjének kérdése is izgatja, ha tud bízni
jövőjében és tud is érte munkálkodni, lehetet
len, hogy elsősorban ne az ifjúsághoz, a jövő le
téteményeséhez forduljon. Az intézményeknek
— az iskoláknak különösen — a mai erős álla
mosítása mellett, a protestáns problémák egy
nagy részének megoldása és diadalrajuttatásának módja társadalmi feladattá lett. Nem zárkózhatiik el a magyar protestáns társadalom sem
az egyesületektől és nem szabad, hogy idegenül
és közönnyel menjen el a társadalmi kérdések
nek ilyetén megoldása mellett, de azért meg
nézze, hogy az egyesületnek, amelynek zászlaja
alá szegődik, mi van a zászlajára irva.
Tót nyelvet is beszélő káplánt keresek.
Az állás mielőbb elfoglalandó. Fizetését a jelent
kezővel írásban közlöm. Pitvaros, (Csanád-m.)
Saguly János csanád-csongrádi esperes.
N y ra a ta tt a ®y4H Hírlap
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H Í R E K .
A bpesti „Bethlen Gábor Kör“, a bpesti
protestáns egyetemi és főiskolai hallgatók re
prezentáns nagy egyesülete dec. 12-én ünnepli
fényes keretek közt fennállásának 25. éves ju
bileumát. Az ünnepély iránt, amely a ref. theo
logia dísztermében lesz s ezzel, kapcsolatban az
egyetemi és főiskolai ifjúság iránt a protestáns
társadalmi körökben s vezető embereink részé
ről élénk érdeklődés van, úgy annyira, hogy a
jubileum alkalmával a Bethlen Gábor Kör renaissanca és a protestáns ifjúsági mozgalomnak egy
uj korszaka kezdődik. Áz ünnepély gazdag mű
sorát legközelebbi számunk fogja közölni.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek de
cember 7. és 8-án tartják nagy-gyülésüket Buda
pesten. December 7-én külön konferenciák lesz
nek az evangélikus, református és felekezetközi
ágak, valamint az ifjúsági egyesületek köteléké
ben élő cserkészcsapatok részére. Ugyanez este
a deáktéri ev. templomban külön programmal
nagyszabású ünnepély, melyen dr. Ravasz László
református püspök mond beszédet. December
8-án délelőtt a KIÉ vezetők értekezlete, délután
a hivatalos gyűlés, mely megválasztja az uj Nem
zeti Bizottságot. Este pedig a ikálvintéri ref.
templomban bezáró ünnepély, melyen dr. Raftay
Sándor ev. püspök beszel. Következő számunk
ban bővebb részleteket hozunk.
Pályázat vallástanári állásra.
A szarvasi ág. h. ev. gimnázium kormányzó
testületé nevében pályázatot hirdetek egy meg
üresedett rendes, esetleg helyettes vallástanári
állásra. Pályázhatnak lelkészi oklevéllel bíró ág.
h. ev. tanférfiak, lelkészek, segédlelkészek, 'val
lástan árok, hitoktatók. A megválasztandó tanár
javadalma az állami tanárokéval egyenlő. A meg
választott vallástanár jogosított és kötelezett
tagja az 1894. évi XXvII. t.-c. alapján létesí
tett országos tanári nyugdíjintézetnek.
A megválasztott tartozik állását megválasz
tásának jogerőssé válta után azonnal elfoglalni,
a kormányzótestület azonban fönntartja magá
nak azt a [ogát, hogy a véglegesítést csak egy
félévi sikeres szolgálat után mondja ki.
A pályázók okmányokkal tartoznak igazolni
képesítésüket, életkorukat, egészségi állapotukat,
eddigi működésűket, családi állapotukat, a há
ború, a forradalmak és a kommunizmus alatt
tanúsított magatartásukat. A pályázók kérvényei
ket a szarvasi ág. h. ev. gimnázium kormányzó
testületéhez címezve a szarvasi ág. h. ev. gim
názium igazgatóságához 1926. december 16-ig
nyújtsák be.
Szarvas, 1926. november 18.
Dr. Melich János
felügyelő.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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A küszöbön.
»Irae az ajtó előtt állok és zör
getek; ha valaki meghallja az én
szómat és megnyitja az ajtót, be
megyek ahhoz és vele vacsorátok,
és ő én velem.« János Jel. 3. 20

Eleven és csodálatos kép: a világ Megvál
tója az ember szivének küszöbén ál!, íjtaján
zörget. És vár. Mint vándor utas, akit céljá
nak elérése előtt lepett meg az éjszaka. Küszö
bön állása türelmes és alázatos, zörgetése halk
és szeljd, szava lágy és kérő. Isten sem önma
gát, sem kegyelmét nem erőszakolja rá senkire.
Nem tör be ajtóstól szived hajlékába. Rajtad
áll: meghallod-e Üdvözítőd szavát és megnyi
tod-e előtte az ajtót.
S éppen mert ebben a világban, ahol annyi
a nyers erőszak és az erőszakos tolakodás, el
durvulnak a szivek és eHompulnak az elmék,
azért fordul elő olyan gyakran, hogy a halk
kopogtatásra ügyet sem vetnek az emberek.
Olyan nagy lármát csapnak kába gondolatok
nak, tetszetős de üres tanításoknak, a hamis
próféták olyan megafonokkal dolgoznak, hogy
Jézus tisztán csengő beszéde elvesz a piaci
zenebonában. A szív hajlékát megtölti minden
fék lim-lom: élvezetvágy, pénzvágy, dicsőségvágy, bűn. Falait egy Istenről megfeledkező,
vagy Istentől tudatosan távolodó valóság mű
alkotásai díszítik. A kandallóban az örökké
valóság felé lobogó hitnek, reménynek és szere
tetnek lángjai helyett a testi kényelem és jólét
igényeit szolgáló javak melegítik a házat.
Ahol az egész berendezés ennyire külön
bözik a küszöbön álló utastól, ahol minden
ennyire idegen tőle, lehet-e ott kilátás arra,
hogy ajtót nyitnak neki? Ahol ilyen kevés előké
szület történt a vendég méltó fogadására, lehet-e
ott gondolni arra, hogy öt is várják, mint aho
gyan ó vár a befogadásra? Oh, a szívnek van-e
sejtelme arról, hogy odakünn az örök üdvös

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elöfizatisl á r: Egész évre 80. félévre 40
negyedévre 20. egyes szám 2 szer I.
Hirdetési árak megegyezés szerinL

ség áh küszöbén, hogy a sötétben az örök vi
lágosság fénylik, hogy király keres nála szállást?
Jézus Krisztus kér engedelmet arra, hogy
szivedben szálast vehessen. Amilyen csodála
tos volt földi élete: vadállatok közt volt és an
gyalok szolgáltak néki, o yan csodálatos a fel
támadott és az Atya dicsőségében élő Krisztus
nak ez a türelmes alázatossága, pásztori hű
sége és szeretete is. Csodálatos, hogy most is
mindig újból és újból leszáll a dicsőség trónjá
ról és elindul lelkeket megtartó szolgálatra, el
veszetteket megkereső ösvényekre. Csodálatos,
hogy megáll egy-egy veszni tért szívnek diiles
dezó kunyhója előtt, s bebocsátást kér ő, akit
az egeknek egei be nem fogadhatnak. Nagy
szentek életéből tudjuk, hogy büntanyává lett
sziveket hogyan alakított át Isten hajlékaivá,
gyönyörű házakká ez az isteni építőmester, aki
halkan zörgetett és szelíden kért.
Vannak időszakok, amikor küszöbünkön a
kopogtatás mintha valamivel hangosabb s ami
kor a kérő szó mintha sürgetőbb volna. Ilye
nek az ádventi napok is. Az Ur közel van. Az
Ur ajtód előtt van. Kezében lámpa és amig áll
és vár, megvilágítja házad táját. Mit lát? Gyo
mot, megrongált kerítést, sarkaiból kifordult
utcaajtót és maga előtt a zárt ajtót. Nyisd ki.
Az alázatosság minden erénynek gyökere,
anyja, dajkája, alapja és köteléke. Krizosztomusz.
Mi a célod az életben? Gazdagság, himév
s amellett megromlott vagy e fásult szív ? Meny
nyivel többet ér a tiszta szív és a nyugodt lel
kiismereti
Vannak pillanatok, amikor ellenállhatatlanul
érezzük, hogy mindazok a dolgok, amelyekért
a világ harcol és nagy áldozatokat hoz, jelen
téktelen, gyerekes dolgok. Ezek a világos pil
lanataink. Sajnos, sokszor magával ragad ben
nünket az ár és nem tanulunk a liliomoktól
életszépséget.
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Te is lehetsz beteg. . .
Szuchovszky Gyula.

í$26.

latlan deszka-koporsóban... A vallástanár, ill.
kórházi lelkész nem hagyja el, még akkor sem;
gondoskodik illő eltemettetésérő’, szívesen megy
ki maga is azon betegének utolsó útjára, kit
heteken-hónapokon át gyógyitgatott a lelkiekben
s áhitatos lélekkel mond felette egy utolsó imád
ságot ...
"Mindnyájan lehetünk betegek, mindnyájan
juthatunk kórházba, aggházba. Az ilyen helye
ken éppen úgy, mint másutt is, nagyon meg
nyugtató, ha tudjuk, érezzük, hogy van vala
kink, aki készséggel foglalkozik ügyes-bajos dol
gainkkal. Nemcsak a kórházban, aggházban, ele
azokon kívül otthoni dolgainkkal is. Lelkére
veszi helytelen gondolkozásu gyermekeink, hozzánktartozóink ügyét, még azokat is megláto
gatja s inti, dorgálja őket, figyelmezteti Isten
félelmére, agg, vagy beteg szülői szeretetére,
— ha éppen arra van szükség!
A betegség idején általában fogékony a lé
lek a vallási dolgok iránt. Lássuk el betegekiket
egyházi lapjainkkal, ev. öntudatra nevelő olvasni
valókkal. Én hiszem, hogy püspökeink jóvoltá
ból e téren is sokat tudnánk tenni. E nénánv
sor is legyen felhívás, hogy a betegeinkkel,
kik apácákkal vannak körülvéve, többet foglal
kozzunk! Krisztus nevében tett cselekedetünk
mindig nagy jutalmakkal van egybekapcsolva!

A bpesti ev. magyar egyház vallástanáraivai gondoztatja a kórházakat. Ez a megoldás
jobb annál a megoldásnál, ha egy lelkészt állí
tanának be az összes kórházak gondozására.
Annyi az és olyan különböző tipusu, hogy egy
ember csak többévi tapasztalat után tudna benne
kiigazodni; akkor is egy-egy kórházat csak rit
kán tudna meglátogatni. így pedig minden kór
háznak van egy lelkésze, ki az ott történt dol
gokról — egyházi szempontból — felelősségre
is vonható. Tudtunkkal, dicséretreméltóan el is
látják! Mégis vannak panaszok, melyek azon
ban nem kerülhetők ki, egy embernek a legna
gyobb körültekintése mellett sem. Ha azonban
összefogunk, minden panaszt a legerélyesebben
szüntethetünk meg. Tessék figyelni, ezek az
esetek előfordulhatnak a vidéken is, sőt kevésbé
intelligens híveinknél sokkal inkább.
Az egyik agilitásáról ismert vidéki lelkész
iria. hogy kórházban halálos betegségben szen
vedő hívét róm. kath. lelkész téritgeti s ígéri
részére a »mennyei üdvösség« mellett a »testi
i elgyógyul ást« is. Utána járva az esetnek, a
kórház vallástanár-Ie!késze tudott az esetről. S
megnyugtatta a lelkészt, hogy egy vakmerő eset
ről van szó. Abban a kórteremben egy ismerő
sét látogatta egyik vidéki plébános s ezen al
kalmat használta fel a téritgetésre. Tudomásra
jutva, kitiltották a kórházból.
Ugyancsak vidéki lelkész írja, hogy az ot Felmegyek Pozsonyba, hol el van végezve,
tani kórház evang. betegeinek küldött ev. egy igaz hitet valló magyar papok veszte,
házi lapot az ápolással megbízott apáca egy Családtól, hü nyájtól búcsút kell már vennem,
szerűen elkobozza. Tettenérés esetén a kórház Isten úgy rendelte: hitvallást kell tennem,
vezetősége, ha szükséges, a kultuszminisztérium Mint fehér liliom, a lelkem oly tiszta,
? legmesszebbmenő elégtételt nyújtja.
Irgalomnak atyja, mikor térek vissza?
Tudunk cifrább esetet is, mikor a beteg, Ahova most megyek, nincsen ott igazság,
oivosok tanúskodása mellett ugyancsak az apáca Védő beszédemet gúnyosan hallgatják.
biztatására tér át . . . Kinek a hibájából? Kap Biráim szivében a gyűlölet lángol,
tunk elégtételt, hogy a beteg belátva helytelen Ki menthet meg engem rabságtól, haláltól?
cselekedetét, eljárását nyíltan is megbánva, már
Drága egyházamat, hogyha megtagadnám,
tír őseinek vallására visszatért. Újból evangéli
Szabadságot, kincset, fényt cserébe kapnám.
kussá lett!
Távozz el kísértő: Judássá nem válók,
Nincsenek evangélikus szellemben nevelt
Nem tehetek másként, Lutherrel megállók.
orvosaink. Az a kevés, ami van és akiknek vallá
Megmaradok sírig a hűségben, hitben,
sos öntudatára büszkék is vagyunk, ritka mint
Úgy segéljen engem az igaz, nagy Isten!
a fehér holló. Nincsen evangélikus szellemben
gondolkodó ápolószemélyzet. Parányi megmoz
*
dulás a Fébe részéről újabban történik. Pedig
mélyen nagy mértékben gyógyulna az ev. beteg, Lemegyek börtönöm sötét üregébe,
ha hallhatná az orvos, vagy ápoló ajkáról: add Hova nem hatol be a nap áldott fénye.
ide a kezedet és ne félj! Én is evangélikus va Utolsóvá leszek a gonoszok között,
gyok! Az ev. szó varázsát értsd meg, ki bete Kezemen, lábomon nehéz rablánc csörög;
gen nem feküdtél még idegenekkel körülvéve... Férgek között élek, éhezem és fázom,
Ne félj, ha imádkozó ajakra, szerető szivre van Rothadt szalmán fekve, ébren éjszakákon.
szükséged, szólok lelkészünknek, hogy iqjjön Szívtelen poroszlók durván ostoroznak
Hozzád, — a Krisztus leikével erősítsen és gyó Azt hiszik: jót tesznek, ha engem kínoznak.
gyítson meg!
Ha a halottnak hozzátartozói nincsenek, bi
*) Az alsódörgicsei Zsédenyi emlékünnepen el
zony csak úgy viszik ki a temetőbe egy gyalu- szavalta Csaby József egyetemi hallgató.

Zsédenyi István hitvallása.*)
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Ronggyá válik ruhám, összeaszik arcom,
Hajam megfehérül, keserves a harcom!
Drága egyházamat, hogyha megtagadnám,
Szabadságot, kincset, fényt cserébe kapnám.
Távozz el kisértő: Judássá nem válók.
Nem tehetek másként, Lutherrel megállók,
Megmaradok sírig a hűségben, hitben,
ügy segítsen engem az igaz, nagy Isten!
*
Lemegyek Nápolyba, bár erőtlen vagyok.
Vércseppek mutatják, amerre haladok,
Ha a kereszt alatt összerogynék holtan,
A sirom ott lenne utszéli árokban,
Mint egykor imádott drága Mesteremet,
Hitvány, bűnös pénzért eladnak engeniet
Végetlen tengeren nehéz gályát hajtok,
Szörnyű kinaimban hasztalan sóhajtok,
Egyszer a nap éget, máskor ver a zá|k>r,
Ki szabadit meg a gyötrelmes gályától?
Drága egyházamat, hogyha megtagadnám,
Szabadságot, kincset, fényt cserébe kapnám.
Távozz el kísértő: Judássá nem válók.
Nem tehetek másként, Lutherrel megállók,
Megmaradok sírig- a hűségben, hitben,
ü g y segítsen engem az igaz, nagy Isten!
•
Elmegyek Nápolybó!, nem szenvedek többé,
Vitéz Ruyter Mihály áldalak mindörökké;
Tiprott igazságnak te vagy a nemtóje,
Szegény gályarabok dicső megmentoje.
Elmegyek Nápolyból, sok földet b.járok,
Hitiokonok között menhelyet találok;
Aztán visszatérek, vár az árva templom,
Hű feleség, gyermek, m$g az elhagyott hon!
Szolgálom az Urat leinondón, szegényen,
Egyszerű ruhában, fekete kenyéren!
Drága egyházamat, hogyha megtagadnám.
Szabadságot, kincset, fényi cserébe kapnám.
Távozz el kisértő: Judássá nem válók.
Nem tehetek másként, Lutherrel megállók,
Megmaradok sírig a hűségben, hitben,
Úgy segítsen engem az igaz, nagy Isten!
*
Felmegyek a mennybe, ha majd int a halál.
Nem rettegek tőle, mindig készen talál.
Sötét elmúlással gyakran szembenéztem,
E bűnös világtól s a sírtól nem féltem.
Felmegyek a mennybe, hol nincs börtön, gálya,
Nincsen vérző kereszt, nem hull a könny árja.
Hová nem ér föl a gyűlölet hatalma,
Ahol el van téve szeretet jutalma,
E föld a küzdelmes bujdosasnak hona,
De a hű szolgákra váffen n a korona.
Jézusomat itten hogyha megtagadnám,
Gazdagságot, kincset, fényt csert be kapnám.
Távozz el kisértő: Judássá nem válók,
Nem tehetek másként, Lutherrel megállók.
Megmaradok sirig a hűségben, hitben.
Úgy segítsen engem az igaz, nagy Isten!
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Javaslat vasárnapi és ünnepi főistentisztele
teink liturgiájának gazdagítása, bővítése
tárgyában.
tFolytatás.)

VI.
I m á d s á g . Az istentisztelet tetőpont
ját képező imádságot megelőzi egy már az ős
egyházban használatos bevezetés, az úgy neve
zett P r a e f a t i o , liturgus és gyülekezet közötti
párbeszéd, mely S a l u t a t i o - val kezdődik és
magasztaló énekbe, az u. n. S a n c t u s - ba megy
át. A felkész mondja: Az Ur legyen veletek! Erre
a gyülekezet énekelve feleli: És a te lelked
del! Lelkész: Felfelé sziveinket — Gyülekezet:
Az Úrhoz emeljük. Lelkész: Adjunk hálát az Ur
nák, a mi Istenünknek és ötét magasztaljuk.
Gyülekezet: Illő ez és iidvösséges. Lelkész:
Bizonyára illő és iidvösséges dolog, hogy néked,
szentséges Urunk, mindenható Atyánk, egy igaz
Istenünk minden időben és minden helyen há
lát adjunk a mi Urunk, a Jézus Krisztus által,
aki által a mennyei angyalok a Te dicséretedet
zengik, minden hatalmasságok előtted megaláz
kodnak, minden népek egy lélekben Tégedet
magasztalnak. Kérünk Téged, hallgass meg
bennünket is kegyelmesen, amidőn ajkaink meg
nyílnak szent neved dicsőítésére: Gyülekezet:
Szent, szent, szent, a Seregeknek Ura; teljes
mind a széles föld az ö dicsőségével. Áldott le>yen, aki jött az Urnák nevében. Légy segítségül
sten, ki vagy a magasságban! (Ez a magasztaló
ének a Tnshagion v. Tersanctus-ból Ézsajás
6, 3. után, a Benedictus-ból Zsolt. 118, 26. és
Máté 21, 9. és Hosianna-ból Máté 21, 9. van
összeállítva.) Ezután a lelkész a f ő i m á d s á 
g o t az általános közismert (Allgemeines Kir
chengebet, für bittengebet) mondja el; könyö
rög az egész gyülekezettel az egész gyülekezet
ért, az Ur asztalához járulókért az úrvacsora ki
szolgáltatásának napjain, a konfirmandusokért
a konfirmációi • oktatás ideje alatt, jegyesekért,
kik a gyülekezet könyörgését kívánják, beteekért, megfáradottakért, minden embertársért,
ogate vasárnapjától aratási hálaadó ünnepig
a mezőnek gyümölcseiért stb. Ez imádságot be
fejező ámen után mondja: Imádkozzunk, aho
gyan az Ur az övéit tanította: Mi A t y á n k . . .
De szabadíts meg a gonosztól! A gyülekezet pe
dig énekli a befejező doxolgiát: Mert tied az
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen.
A Mi Atyánk mondásánál megszólal
tatjuk az imaharangot. (Megjegyezhető, hogy
közönséges vasárnapokon az imádság előtt a
Praefatio és Sanctus helyett megfelelő szentirásbeli igéket is mondhat a lelkész beveze
tésül. Ily bevezető igék az oltári főimádsághoz
pl.: Ez az Istennél való bizodalmunk, hogy ő
ha valamit leérünk az ő akaratja szerint, meg
hallgat minket. (1. Ján. 5, 14.) Vagy: Azt
mondja az Ur Jézus Krisztus az ö tanítványai
nak: Bizony, bizony mondom nektek: Valamit

f
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Napkelet.

kérendetek az Atyától az én nvemben, megadja
néktek. (János ló, 23.) Vagy: Máté 21, 22.,
János ló, 24. b., Philipp. 1. 4, 6., stb,)
A nagy katasztrófa után ugylátszott, mintha
Magyarországon a keresztyén felekezetek meg
VII.
B e f e j e z é s . Arra kell törekedni, hogy
a Mi Atyánkét befejező doxolgiát mindenütt hi egyeztek volna abban, hogy egymást nem tá
gyülekezet énekelje. Ahol ez nem történik, ott madják és vállvetve arra fognak törekedni, hogy
a Mi Atyánk után gyülekezeti közének követke a rombadőlt hazát felépítsék.
A szándék nemes volt. A protestáns egy
zik, az úgynevezett z á r ó é n e k. Ez az ének
az áldás e lé való és úgy választandó ki, hogy házi főhatóságok be is tartották ezen hallgatag
vagy a Mi Atyánk doxolgiáját folytassa és meg- szövetséget azon tévedés alapján, mintha bárki
ecsételje, vagy áldásért könyörögjön a gyüle- bárhol és bármikor is köthetne a jezsuitizmussal
ezet benne. (Ily énekversek pl. 3, 6.: Dicséret, szövetséget anélkül, hogy annak nagy kárát ne
dicsőség; 27, 9: Tied ma és mindenkorQn; 37, érezné és nagy csalódást ne szenvedne.
8: Mert tied az ország; 11, 7: Boldog vagyok,
Már 1920-ban megindult Magyarországon
mert közbenjáróm; 299, 3: Áldd meg, édes Iste egy valóságos jezsuita irodalmi hadjárat a pro
nünk; 352, 7: Öröme van szivemnek; 12, 7: testantizmus ellen. A hazai protestantizmus tűrte
Fogadd el gyönge hálaadásom, stb. Az ünnepi ezt a vakmerő, fanatikus támadást, tűrte némán,
időszakokban rendesen visszatérő záróének aján hallgatagon; mert nem akarta hazafias érdek
latos pl. adventben: 112, 4: Jézus tégy engem bői megbontani a békét, amikor arról volt szó,
szegényt; 122, 7: Adventi vendég, végy szállást hogy minden vallásnak, ál'ami rendnek halálos
minálunk; karácsonykor: 133, 5.: Isten tévé ellensége, a kommunizmus alaposan és végérvé
mindezeket; 144, 7: Fel, Krisztus népe, fel, buzgó nyesen eítakarittassék.
imára; ó-év estéjén: 299, 3: Áldd meg, édes Is
Ha ezt a jezsuita irodalmat most átnézzük,
tenünk; böjtben: 180, 7: Jézus, ki értünk szen szinte csodálkozunk a protestánsok türelmén,
vedtél; 196, 6: Jézus nagy kínjaidra,; husvétkor: mely határos az egyházárulással. A jezsuita tá
215. 6: Jézus, add, hogy feltámadjak; áldozó madást megnyitotta Tomcsányi, az azóta már
csütörtök (az egyházi esztendő végén is): 588, örök nyugalomra tért jezsuita páter, kit 60 éves
3: Néked örök hála zengjen.) — Ezután követ papságakor országosan ünnepeltek. (A katholikeznék a h i r d e t é s e k , befej ezve ezzel az in kusok 'némely sérelmeinek orvoslása. Budapest
téssel: Megemlékezzetek a szegényekről gyüle 1920. — 64 oldal.) E műben megállapítja, hogy a
kezetünkben! — Végül a lelkész az istentisztele protestántizmus csődöt mondott. A kaíholiciztet befejező á l d á s t mondja el. Menjetek el mus az üldözött vallás. Elvették tőle a Pázbékességgel és az Ur áldásával: Áldjon meg mány-egyetemet. (Azóta legalább a nevét visztiteket az Ur és őrizzen meg titeket... és ad szaadták. Ez is eredmény.) Az 1848. XX. i.-c.
jon békességet néktek! (Númeri 6, 24—26.) A megalkotói mind egyházárulók voltak, mert le
gyülekezet háromszori ámennel teszi magáévá fokozták a római szent vallást a telekezetek
az áldást, énekli: Áme n, á me n , á me n ! Ez közé. Magyarországon igazi nagy politikus nem
után a gyülekezet csendesen, némaságban állva is volt gr. Apponyi Györgyön és gr. Zichy
marad s fejlehajtva csendesen mindenki mondja Nándoron kívül — a többi mind tévedő, még
az istentiszteletet befejező fohászkodást, — eb Deák Ferenc is.
ben hálát ad Istennek, hogy az ő szent akaratát
Azután megjelent Bangha szép kiállítású
most is kijelentette néki s kéri Istent, tegye könyve, finom papiron, amikor alig volt Urna
gyümölcsözővé szent igéjét életében, — ezalatt papír. (Magyarország újjáépítése és a keresz
az orgona is néma! Mikor azután a lelkész az ténység. Budapest 1920.) Szerinte az újjáépí
oltártól már elment, a gyülekezet /egy p o s t - tésben csak a katholikusok vezethetnek, mert
l u d i u m (orgona utójáték) hangjai mellett szép ez a legrégibb vallás és nem szövetkezik a zsi
csendesen eltávozik az Isten szent házából.
dókkal, mint Balthazár Dezső ref. püspök (El
(Megjegyzés: A felelő éneknek, a szükebb hallgatja, hogy Németországban a kifejezetten
értelemben vett liturgikus ének részeknek, ill. az papás politikai párt, a centrum, az összeomlás
ezeknek helyébe lépő énekverseknek közvetlenül kor szövetkezett a szociáldemokratákkal). Azt ki
a liturgikus szavaira kell következniük; ezeknek várna, hogy ha már nem akarnak a protestánsok
az orgona által bevezetése ezért meg nem en egyesülni a róm. kathoükusokkal, legyenek leg
gedhető. Az orgonának rögtön a dallamba kell alább is lojális ellenfelek. Világi, nem protes
belekezdeni. A prédikáció, ill. az »Istennek bé táns részről egy szerény óvást emeltek e mű
kessége« után a gyülekezetnek rögtön az énekbe eben, mely burkolt alakban visszaszeretné hozni
kell kezdenie; az orgonának az intonációhoz nél az inkvizíciót.
külözhetetlen akkordokra kell szorítkoznia.
Legpiszkosabb támadást intézte a protest ínA fenti l i t u r g i á i f o r m u l á t csak min tizmus ellen Pezenhoffer Antal Budapesten 1922tául ajánljuk. Az istentisztelet a gyülekezeti élet ben megjelent munkájában. (A demográfia vi
nek a szive, ápolására meg kell történni min szonyok befolyása a nép szaporodására. Buda
demnek.
Dörmer Frigyes. pest 1922. 270 1.). Ennék a pápás statisztikus
nak statisztikai tévedéseit visszautasította egy
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ev. jogtudósunk. De theológiai és vallási blaszfémiáit senki sem csepülte le. Szerinte Magyarország romlásának főokozói a protestánsok. A
piotestáns papok, ha igazán szeretik hazájukat,
tömegesen kötelesek lennének katholikusokká
lenni. A magyar állam egy-egy katholikus
templom Telepítésével többet tenne, mint
a tudományos akadémia. Ilyen az egész
fércmű, mely ideálként említi azt a talut, ahol a kisbiró is kezet csókolt a
plébánosnak! Ugyancsak 1922-ben megjelent
Hangba páter uj füzete, mint a »Katholikus Kulturkönyvtár« első kötete (Nagy kérdések utján).
Ennek is alapgondolata a protestántizmus csőd
jének hangoztatása világszerte. Ebben kijelenti
Bangha, hogy atheista talán még tudna lenni,
ae protestáns sohasem! És mi egész nyugodt
lélekkel mondhatnánk, hogy a jezsuitizmussal
tönkretett lelkek konvertálására nem is aspirá
lunk.
Azóta a »Magyar Kultúra« az utcán is árult
külsőleg csinosan kiál itott füzetei a fentjelzett
szellemet terjesztik. Csak örültünk mikor a Nor
den-Brandes szellemével ellentétes keresztyén
itvü. a Napkelet, Tormay CecJe sz^rckesztésébtn megjelent, amelyben a legkiválóbb prot.
tudósok es irók munkái megjelentek — és mél
tán foglalkozhatott e kiváló gonddá' szerkesztett
folyóirat m üvet protestáns családjaink asztalán
hefyet.
De mintha újabban e folyóirat is Bangháék
babérjait irigyelné. Ez évi áprilisi számában kö
zötte bevezetéssel Papini ökkének /ordítását
Assisi szt. Ferencről, annak halála 700 éves for
dulójánál
Ez a cikk egészen Bangha szellemében író
dott. Papini itt nyíltan a protestántizmus ellen
fordul. Megtámadja Assisi sz. Ferenc prot. élet
rajz íróját, Sabatiert s azután neki megy Luther
nak, Kálvinnak, nem ók a tekintélyrombolók a
kereszténység reformátorai, hanem Assisi sz.
Feienc, aki alázatos volt a pápával, a püspökök
kel, a papokkal szemben.
A kolduló szerzetek megalapítója nem volt
a kereszténység reformátora. Elismerjük, hogy
egy erőszakos, sötét korban némi szolgálatot
tett a kereszténység ügyének és különösen az
elvilágiasodott pápaságnak, mely e szolgale’.kü
szentben felismerte a kitűnő eszközt a tömegek
tanatizálására. De Krisztus megösmérésétől és
igazi követésétől ez a szent távol állott. Ö utá
nozni akarta a Krisztust. De Krisztus nem után
zókat akart* hanem követőket. Az utánzás ojy
messze áll a követéstők mint a föld a menny
től. Az utánzás ügyesség, melynek egyedüli ér
téke a szinoad. a követés lelki erő. meggyőző
dés. Utánozni a majom is képes.
A koldus ideál nem keresztyén ideál. Krisz
tus a talentumokról szóló példázatában elítélte
azt a szolgát, aki dolgozni és fáradni nem
akart, hanem elásta a talentomokat. Krisztus
egyszerű, romlatlan és tiszta lelkű embereket
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hivott meg tanítványainak. Az aszkéta ideál nem
keresztény ideál, különösen, ha az aszkétaság
egy vig és nem szeplőtlen fiatalság után ép ü t
tel, mint Assisi Ferencnél és Tolstoinál. Minket
t tekintetben egv egész világ választ el. Mi
nem lelkesedünk az iránt a szentélet iránt, me
lyet Prohászka dicsőit szent Alajosról, megem
lítve rója, hogy o l y a n s z e n t volt*, aki még
éaes anyjának sem nézett az arcába, mert az
női arc volt.
Assisi Ferenc nem reformátor, de a közép
kor egy típusa. Kolduló szerzetesei hasznos szol
gálatot tettek a pápaságnak az eretnekekkel
szemben, akiket a pápai udvar nem erkölcsi
erejével, hanem véres inkvizícióivá! és fegyver
rel igázott le. A leromló pápasággal a kolduló
szerzetek is leromlottak és egv-két század után
ö* lettek a sötétség terjesztői és a csodahit
terjesztői. Erről nem Luther, hanem a római
s>empontból hithü Erazmus tesz bizonyságot.
(A balgaság dicsérete.)
A reformátorok akárhogy is lekicsinyl őket
3z excentrikus Papini, sokkal mélyebben látták
a keresztény igazi ideált, mint Assisi Ferenc és
az egész római szent hadsereg, amikor nem a
szegénységre helyezték a fósujvt, hanem a be
csületes munkára és a hivatás hü teljesítésére
és az élet nehéz küzdelmében az Istenbe vetett
bizalomra. A reformátorok ellenségei voltak a
szentség köpenyébe burkolózó naplopásnak és
az élet nehéz küzdelmétől és harcaitól a biztos
megélhetést adó kolostorba való gyáva elhúzó
dásnak. A svéd reformátor, O. Petri, helyesen
Jegyzi meg, hogy a szegénység Igazi keresz
tyén hősei nem keresendők a kolostorokban,
ahol gondnélkül jól elrejtve lehet élni, ahol a
holnap biztos, hanem azoknál a szegény család
főknél, kik reggeltől estig nehéz munkában töl
tik életüket — és nem tudják, hogy mit adja
nak másnap soktagu családjuknak. Nekünk,
lottstánsoknak nem ideálunk az a koldusok
ai telt hazája Assisi Ferencnek, ahol minden
lépésnél koldusok ostromolnak, hanem az a
Svédország, ahol nem látni koldust, mert a hajó
törötteket, szerencsétleneket ellátja az összes
ség szerve, az állam. Azt hisszük, hogy Svédor
szág közelebb áll Krisztushoz, mint Papini ha
zája, mely koldusait az utcán és a templom aj
tóban hagyja, hogy alkalmat adjon a »vallás«
gyakorlására, az alamizsnára.
Az alázatosságot magasztalja Papini a keresztyénség igizi >re'onnáto: ánál^ Assisi Ferenc
nél. De ez az alázatosság Krisztus szavai és
példája szerint csak Istennel szemben van he
lyén. Az az alázatosság, melyet Assisi sz. Fe
renc és szerzetesei a pápával szemben tanúsíta
nak, nem alázatosság, hanem szolgalelküség,
i n t é z m é n y e s szervilizmus. És ebben még
Assisi sz. Ferencet is túlszárnyalja a római egy
háznak ama másik nagy reformátora, Loyola
Ignác, aki azt tanítja/ hogy ha valamit a mi
szemeink fehérnek látnak, de az egyház arról

410.

E V A N G É L IK U S O K L A P JA

az1 tanítja, hogy az fekete, úgy nekünk keresz
tény kötelességünk ^azt meggyőződésünk elle
nére is feketének tartani. Ettől az alázatosság
tól igenis mi örökre elszakadtunk és ahhoz soha
többé vissza nem térünk. Papini szerint a pro
testantizmus a tekintélyromboló, de a pápák
tekintélyét nem Luther rombolta le, hanem a pá
pák — a Borgiák — és utódaik romlottsága. És
ha ez a tekintély újra helyreál'ott, úgy azt a
róm. egyház nagyrészt Luthernak, Kálvinnak
köszönheti, ha nem is közvetlenül, hát közvetve.
A destrukció, a forradalmak hazája nem a prot.
oiszágokban keresendő, hanem az anarchisták
nál, kik tudvalevőleg a legtisztább kath. álla
mokban keresendők: Spanyolországban és
Olaszországban. A protestantizmus sokkal in
kább a tekintély vallása — csakhogy nálunk
nem pápák, nem intézmények képezik a tekin
télyt, hanem Isten és annak örök törvénye.
De ne bántsa féktelen hízelgésében a fel
kapott Papini a skizmatikusokat, eretnekeket,
mert Viclef, Húsz, Luther, Kálvin, Zwingli nél
kül ő sem írhatta volna meg a sok kiadást ért
Jézus életét és pár oldalrugás a protestantiz
mussal szemben sem menthette volna meg őt
attól, hogy excentrikus könyve ne kerüljön az
indexre és ő maga a máglyára.
Reméljük, hogy a jövőben a Napkelet szer
kesztője nem fogja közölni az olyan antiprotestáns, sőt a protestántizmust gyalázó Papini cik
ket, vagy ha már az olasz szellemeskedő cikkét
közli, nem közli azt megjegyzés nélkül. Külön
ben a türelmes, de öntudatos protestáns csalá
dok asztalára és a protestáns középiskolák
könyvtáraiban nem lesz helye a Napkeletnek.
Nem hisszük, hogy a Napkelet Bangha páter
szülöttjének, a »Magyar Kultúrának« akarna vetélvtársa lenni.
Dr. Sz. L. Zs.

Nyomdát kérünk.
Hazai evangélikus egyházunk bizony ros
kadozik a bajok terhe alatt, amit az egyszerű
hívek is látnak és éreznek. Mi, munkásai, a
legfőbb bajnak azt tekintjük, hogy a vezetők
nél nincs egységes célkitűzés s nincs egységes
űányitás. Ami van is felső és legfelső helyen
egy kis kezdeményezés, az is inkább kísérlete^
zes szamba megy, aminek komoly eredmény
nem is lehet a vége. Átfogó, egységes kezde
ményezés, egységes, az egyház rendeltetéséből
folyó s rendeltetését szolgáló célkitűzést hiába
keresünk — nincs! S vergődik az evangélium
egyháza hazánkban lét és nemlét között. Az
isteni üdvintézmény lefokozva, mint földi, ha
talmi intézmény, ha a legfőbb kérdések tgyike,
a befolyás,^ a hatalmi status quo fentartása, eset
leg mélyítése. Az egyház, mint közigazgatási in
tézmény, mint politikai faktor — ez ama tabu,
amelynek oltárán áldozunk s amelynek oltárára
keserves fikéreinket visszük, hogy ott semmivé
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váljanak s még az áldozat füstjében sincs al
kalmunk és módunk gyönyörködni. Én Beth
len Istvánt gondviselésszerü embernek tartom,
axi épen, mert gondviselésszerü ember, min
dig szive mélyéből egyenes és őszinte, akinek
kijelentésére építeni kell s akinek tanácsát viszszautasitani balgaság. Mire valók nekünk a 8—
10 egyházközségből ál.ó egyházmegyék a teljes
felszereléssel? Van nem egy egyházmegye sze
gény, lerongyolt ev. egyházunkban, ahol majd
nem minden papnak van tisztsége, némelyiknek
három-négy. Talán tökéletesebb az adminisztrá
ció? Virágzóbb az egyházi élet? Távol legyen!
Eltekintve attól, hogy a teher nagyobb! Miért
nem egyesitik a kis esperességeket? Miért kell
minden tiz-tizenötödik lelkésznek esperesnek
lennie? Miért tápláljuk mesterségesen a cimkórságot híveink drága adóifilléreiből? Integ
ritás? Szép eszme! De az állam is redukálta,
összevonta a csonka vármegyéket, pedig az ál
lam is az integritás eszméje alapján ál1. Sőt!
A sok esperességnek tényleg semmi kézzé fog
ható, egyházépitő hivatása nincs. Nem, kérem,
a személyi kultusznak már egyszer vége le
hetne! Mert drága dolog. Hazai evang. egyhá
zunk kevés építő munkát fejt ki, mert a gyűlé
sek, konferenciák ilyen irányú tevékenységet
nem igen fejtenek ki.
Építő irodalmunk alig van s annak sincs
Közönsége, a magas árak miatt. Nekünk egy
nyomda inkább elkelne, mint a mindennapi ke
nyér, mert enélkül nem tudjuk híveinket kellően
szellemi táplálékkal ellátni.

Kérve-kérem a vezetőket, ne habozzanak
és ne késlekedjenek. Tegyék a kezüket az eke
szarvára s kezdjék meg a munkát egy nyomda
vételére. De ne üzleti alapon! írják ki a gyűj
tést, hívják fel füveinket önkéntes adakozásra,
gyűjtsenek főuraink is a saját körükben s hi
szem, hogy 1—2 év alatt lesz ev. nyomda. Hadd
lobogjon újra magasan az ev. áldozatkészség
lángja! Ha azonban sohase kezdünk, sohase
végzünk! Keserves Filléreink meg nem terméke
nyítik az egyházi közéletet s mi küzködünk és
fáradozunk cél és eredmény nélkül s nem va
gyunk képesek a széthulló kévét összetartani!
Mayer Pál, ev. lelkész.
Debrecenben az Egyet. Luther-Szövetség
78 taggal már októberben megalakult. Elnöke
Holik Samu orvostanhallgató. Tartott eddig
egy szeretetvendégséget és minden második
héten komoly kérdések megbeszélésre gyűlnek
egybe tagjai. Legutóbb dr. Galánffy János
közjegyző, a L. Sz. elnöke, áhítatot tartott, Far
kas Győző lelkész pedig a »Politika és az ifjú
ság« címen tarott előadást. Dec. 5-én Paulik
János nyíregyházi lelkész lesz az egyház vendége,
amikor is délelőtt prédikál, délután pedig elő
adást tart. — Az OFB 50 hold fekete földet
ítélt meg az egyháznak.
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Micsi no Siori.
. — Utszéli virágok. —
Degucsi Oniszabro, kegyes japán próféta
Írásaiból vesszük az alább következő gyöngysze
meket. Bár pogány szívben termettek, sok ke
resztyén gondolatot találunk bennük. Méltassuk
egy kis figyelemre:
Higyjen az ember Istenben változatlan szív
vel. miképpen a fenyő tülevele egész éven át
megtartja színét.
Mikor zeng az ég, vagy megremeg a löld.
az ember Istenéhez fordul; ezt a jámbor .elkiiletet mindig meg kellene őrizni.
higvjetek Istenben és keressétek az Éden
kertjét, mert az Éden kertjében örök béke és
szeretet uralkodik és édes illatu virágok örök
tavaszban várják az emberek látogatását.
Aki hinni akar Istenben, vesse el először
is a kételkedést. A kételkedés által kisért hit
olyan, mint a tajték, amely a legkisebb szel
lőre is inog és iae-oda úszkál a vizen.
Ha megvetnek Istenben való hitedért és
üldöznek az én utamért. ne félj. Haladj csak
a?, ut közepén, támaszkodjál mindig az. igazságra
és az Isten akaratára.
Hit gyakorlati tevékenység nélkül holt hit,
akármilyen magasra emelkedjék is. Az ilyen hit
ellentétben ál! Isten akaratával.
Az Igazi Szellem ad világosságot az ember
nek és világitja meg útját.
Aki az igazságot a maga bölcsességével
keresi, nem talál egyebet, mint megzavarodást.
Az ember is csak az isteni értelem segítsé
gével értheti meg igaz valójában a határtalan
mélységű isteni igazságot, belhökarcoló esztelenség arra igyekezni, hogy emberi tudás áltál
fedjük fel azt.
A szerény és alázatos embernek Isten több
kiváló erényt is ad; a kevély, dölyfös embert
letaszítja Isten feneketlen mélységbe.
Nagyon nehéz visszaszerezni az egyszer el
vesztett isteni erényt. Nem szabad a hitet egy
pillanatra sem félre tenni.
Az üdvösségre vagy a kárhozatra való me
nés csak a hittől és a magatartástól függ. Egy
szerű ok s mily nagy különbség.
Tedd a jót s hitedhez adj titkon erényt.
Isten egyaránt megfigyeli a világosságban és
a sötétségben végbevitt emberi cselekedeteket.
Az ördögök és a gonosz lelkek a legtelje
sebb mértékben félnek Isten világosságától, mert
gonoszságuk e világosság által nyilvánvalóvá
lesz. Az égből alászállott Szentlélek az a Vilá
gosság, amely szétkergeti az ördögöket.
A test túlbecsülése és a lélek elhanyagolása
a gonoszság kezdete; azért aki szereti a vagyont,
a pénzt, a bútorokat és más földi kincseket;
ott áll már a pokol kapujában.
Aki becsüli a gazdagot és lenézi a szegényt,
nem kedves Isten előtt, mert ö gazdag 5s sze
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gény között különbséget nem téve, mindenkit
egyformán szeret.
Betegségben, nyomorúságban és más szivepesztő fájdalomban szenvedő emberek, fordul
jatok az isteni tanításhoz; Isten szeretetteljes
szava által jó gyümölcsök fejlődnek és érlelőd
nek lelketekben és boldogan fogjátok élvezni a
mennyek országa örökkévaló örömeit és sike
reit.
Nincs ember, aki ne állana Isten kegyelmé
ben; de annak, akinek a hite mindig ingadozik,
Isten sem adhat igazi nagy kegyelmet.
A nagy Isten szállást akar venni magának
az emberi lélekben és szentélyt akar ott magá
nak emelni, hogy végtelen kegyelmet és bo!clogságot közöljön az emberre', az ember azon
ban nem veszi ezt észbe. Titkos őrző gonddal
boldogságot és ártatlanságot akar adni az em
bernek és háza ajtajáig is eljön ajándékaival
hozzá, de, óh! az ember nem tudja elfogadni
ezt a szeretetteljes isteni kegyelmet. A nagy Is
ten tehát Szentjeikét küldte a földre, hogy he
lve« utat mutasson az embernek.
Végtelen erőt és dicsőséget nyernek azok,
akik beleülnek a megváltás hajójába s eljutnak
a*, örökkévalóság kikötőjébe, aho! nyugalom é<
béke uralkodik. Bízzatok! Isten országában nyer
tek hajlékot.
Menj be a megváltás hajójába, utazzál csen
desen az élet tengerén, ahol szelek és hullámok
dühöngenek és odaát az Isten országában élvezd
a boldogságot. A megváltás hajója az isteni
tanítás, melyet én hirdetek.
Fordította: Pap Ferenc.

H Í R E K .
Értesítés. Lapunk dec. lQ-iki számának ciinszallagján minden előfizetőnk előfizetősének
lejárati ideje fel lesz tüntetve. Szíveskedjenek
annak megfelelően hátralékaikat és az újévi elő
fizetéseket a mellékelt csekklapon befizetni.
A kiadóhivatal.
Báró Radvánszky A lbert és az Országos
Evang. Tanáregyesület. Az O. E. T. november
hó 10-én tartott közgyűlése alkalmábó’ báró
R a d v á n s z k y Albert egyel, egyházi és isko
lai felügyelőt őszinte, na^y lelkesedéssel az
egyesület tiszteletbeli tágjává megválasztotta.
Az egyet, felügyelő ur a választást elfogadta
és azt a Szigethy L. elnökhöz intézett következő
szép levé.ben köszönte meg: '»Nagyságos Elnök
Ur! Hálás köszönettel vettem az OET folyó hó
10-én megtartott közgyűlésének nevében és
megbízásából hozzám intézett nagybecsű iratu
kat, amelyben arról méltóztatnak értesíteni, hogy
a tanáregyesület nevezett közgyűlésében en
gem tiszteletbeli tagjává választott. Kérem, fo
gadja Nagyságos Elnök Ur és tolmácsolja egy
ben a közgyűlésnek is őszinte hálám kifejező-
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sét ezért az engem ért megtiszteltetésért. Jól
esik ez a figyelem azért, mert azt látom belőle,
hogy kiérezték a szivem dobbanását és azt a
szeretetet, amelyet az ev. tanügy és annak min
den munkása iránt érzek. Méltóztassanak meg
győződve lenni arról, hogy egyetemes felügyelői
voltom iskolai jellegéből a jövőt illetőleg is teljes
mértékben le fogom vonni a személyemet illető
kötelezéseket és hivatali működésem egyik leg
fontosabb feladatának fogom tekinteni minden
kor: megtenni a tanügy es annak minden mun
kása érdekében mindazt, amit megtenni módom
ban áll. — Budapest, 1926. nov. 20.«
Hatalmas protestáns konferencia Buda
pesten. Mint a »Mustármag« cimü lap novem
beri számából értesülünk, 1927. augusztus 8—
14-ig a keresztyén szövetségi (C. E.) mozgalom
európai kongresszusát Budapesten tartja. A fő
város legnagyobb termeiben tartandó gyűlése
ken nemcsak a megszállott területek protestán
sai fognak nagy számmal megjelenni, hanem az
összes európai nemzetek is képviselve lesznek.
Különösen a német és angol keresztyénség, va
lamint a finn és észt testvérnépek fogják na
gyobb számmal képviselőiket elküldeni. Ugyan
ebben a lapszámban több mint 40 oldalon át
24 képpel illusztrált rendkivül érdekes és gaz
dag ismertetést találunk a folyó év júliusában
Londonban lezajlott óriási méretű C. E. világkonferenciáról, melyen a rendező angol nép
meleg rokonszenve a magyar kiküldötteknek
igen kiváló szerepet juttatott. A Mustármag e
száma 6000 koronáért bárki által megrendel
hető a lap kiadóhivatalában (Budapest VIII.,
Gyulai Pál-u. 9.)
Asztrid svéd királyi hercegnőnek a belga
trónörökössel való házassága Svédországban
nagy izgalmakat kelt. Svédország államegyháza
evangélikus, Belgiumé róm. katholikus. Attól
tartanak a svédek, hogy a trónörökösné át fog
térni. Soederblom érsek is nyilatkozott ebben
a kérdésben és pedig olyan értelemben, hogy
Belgium törvényei nem követelik meg, hogy a
királyné róm. katholikus legyen.
Nagyfontosságu esemény a Bethánia Egy
let életében. A Bethánia-Egylet abból a célból,
hogy ref. tagjait és ev. tagjait külön-kütön sa
ját egyházuk hitvallásának szellemében nevel
hesse s őket egyházuk munkájának jobban fel
ajánlhassa, ref. tagjai részére Szikszay György
Szövetség címen, ev. tagjai részére Bárány
György-Szövétség címen országos ref., illetőleg
ev. alosztályt szervezett. Ez alosztályokban az
egyesület rendszeres munkát óhajt kifejteni a
tekintetben, hogy tagjainak ismereteit, egyhá
zuk hitigazságai, történelme, szervezete, jelen
helyzete és feladatai terén kiszélesítse és kiméíyitse bennük egyházuk iránt az imádkozó
felelősségérzetet s a szolgálatkész szeretetet fel
ébressze. Az egyesület végcélul azt tűzi ki, hogy
egyes helyi csoportjai felekezetűk szerint külön-
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külön csoportokat képezzenek s az országos kö
telék, valamint a helyi federációk csak össze
foglaló szervként szolgáljanak. A tervezett rész
letes intézkedések valóban alkalmasak arra, hogy
a kitűzött cél minél alaposabban elérhető le
gyen s úgy az egyesület, mint annak ország
szerte fennálló keresztyén (C. E.) szövetségei
egyházaik számára mind több áldást jelenthes
senek.
Helyreigazítás. Az újonnan szervezett gerendási egyházközségbe nem Kiss Benő — mi
ként tévesen közöltük, — hanem Kiss Kálmán
voh békéscsabai hitoktató-lelkész iktattafott be
lelkésznek.
Salgótarjánban az első adventi estén a tel
jesen megtelt templomban közénekkel kezdő
dött az ünnepi rend, majd a lelkész imája után
Viíezsál Richárd hegedűszólója és Kovács Géza
szólóéneke zengett fel orgonakisérettel. Ezután
Figus Béla gazdasági életünk sebeiről tartott
egy nagyhatású felolvasást, amelyben kitért a
mai gazdasági problémák minden ágára s az
azok terén mutatkozó, különösen a magyarság
szempontjából tapasztalható sebekre, amik csak
a krisztusi lelkűiét általánossá válásával orvosol
hatók. Ezután a Prot. Énekkar szépen előadott
éneke következett, majd ismét Viíezsál hegedűjátéka, végül a helyi lelkész zárszavai után közénekkel végződött az adventi király első köszön
tése. Az istentiszteletbe kapcsolt bensőséges
ünnepség keretében az urszentvacsorájának fel
vételével foglalta el Kovács Géza nov. 28-án a
salgótarjánf egyház orgonista-kántori állását.
A Lelkipásztor cimü havi folyóirat, ame
lyet Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész indított
meg s amelyet az utóbbi hónapokban Vértesi
Zoltán és Kemény Lajos lelkész szerkesztettek,
szerkesztőváltozás előtt áll. Újévi száma már
Kapi Béla püspök főszerkesztése alatt jelenik
meg.
Szerkesztői üzenetek.
M. J.-né. Tervük anyagiak miatt kivihetet
len, Az expediciónál is annyi nehézséget és za
vart okozna, hogy olyan formában nem vállal
hatjuk; az expeditor nem ér rá arra, hogy csak
egyes példányokhoz helyezzen el mellékleteket.
Egyébként is bizonyos sajtójogi s postai kérdé
seket is el kellene intézni.
H. J. Cikked igazságokat tartalmaz. Különkülön Írhatnál róluk. így a közgyűléssel kap
csolatban nem tartom alkalmasnak. Szívélyes
üdvözlet!
Z. J. Rajka. Külmissziói cikkeit bizalom
mal kérem és várom. Scholtz ö. esperes ur
levele alapján.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Kérelem előfizetőinkhez.
A z Evangélikusok Lapja mai számának cim szalagján közöljük minden egyes előfizetőnkkel a
lejárat idejét. Szíveskedjenek a hátralékokat mi
előbb beküldeni s egyúttal akiknek módjukban áll,
a jövő évi előfizetési dijat a mostani számhoz
mellékelt csekklapon befizetni. — Ezzel a kiadóhivatalt sok munka alól mentik fel és biztosítják
a lap további pontos megjelenését. Tisztelettel
• a kiadóhivatal.

Öröm.
»örüljetek az Urban mindenkor Az
Ur közei!« Fii. 4, 4.5.

Az ádvent negyedik vasárnapjára rendelt
epistolai lecke — bizonyára régi, igen régi gon
dolat- és érzestársitás alapján — mindig bo dogitó karácsonyi érzelmeket támaszt bennem.
Mintha valahonnan messziről ezüstcsengettyüs
szán közeledne felém havas, puha utón, csillagos
éjjelen s a csengettyüszó zsongásában lágy ének
is áradna felém. És jönne valami kegyelemte jes,
soha nem ismert nagy boldogság, amitől elol
vad bennem a
. . .
Ezekben a Karácsonyt előző napokban bi
zonyos jelentősége van talán annak, hogy a
galileai Názáretben Gábriel angyal ugyanezzel
e szóval köszöntötte a szüzet, akinek neve Má
ria: »örülj! Az Ur veled van.« Pál apostol sza
vait a mai epistolában szintén vehetnénk üd
vözletnek is: »örüljetek. Az Ur közel!« Szép
köszöntés. Van benne szív s a szívhez szól.
A szivet felüditve és felemelve. Érezzük azon
ban, hogy a szavak üdvözlésnél többet foglalnak
magukban. A keresztyén örömöt kapcsolatba
hozza Krisztus második, dicsőséges eljöveteével. Mégis azt gondoké, hogy téves csapáson
indulnánk el, ha a keresztyén örömöt pusztán
a Krisztus második eljövetelébe, tehát egy a
jövendőben megvalósulandó eseménybe vetett
s z ív

M egjelenik h e te n k é n t e g v sz er. v a s á rn a p .
ElA tizetési á r : E gész évre 80 . félévre 40
neg y ed év re 20 . eg y e s szá m 2 ezer R.
H irdetési á rak m eg eg y ezés sz e rin t.

reményre építenénk. A keresztyén örömnek van
jelen való alapja: megjelent lsen üdvöztő ke
gyelme. Az Ur közel van, de jelen is van: örül
jetek az Urban. »Ime, én ti veletek vagyok.« »Az
Ur veled van.«
Enélkü! a tény eg birtokunkban levő üdv
nélkül könnyen úgy tűnhetnénk fe’, mintha az
apostol, akinek mély miszticizmusa igen erős
realizmussal párosult, e vesztette volna maga
alól a valóság talaját s egy légüres, valószí
nűtlen, ábrándvilágban mozogna, amikor arra
buzdít, hogy mindenkor örüljünk. Mert hogy
ebben a világban mindenkor öru jiink, az —
még a legszebb jövendő reményében is — túl
zott kívánság, ha nincsen záloga ennek a jöven
dőnek. A világ állapota, eseményei olyanok,
hogy a legerősebb reményből is kiszinak min
den életnedvet, ha már ebben a világban nem
találjuk meg azt, ami a reményre feljogosít.
Maga az apostol megem'iti az aggodalma
kat, amelyeket az ember a le kében táplál s a
könyörgéseket, amelyekkel Istenhez fordul. Em
líti a bíráló, fontoló, itékező értemet, amely az
embert könnyen teheti kételkedővé, cinikussá,
vagy elfásulttá. A kételkedés a magába zárkó
zott értelmi látogatásnak eredménye. A ciniz
mus egy a világrend görbe utjain meggyötört
és megsebzett szívnek létfenntartási küzdelme.
A fásultság a kifáradt értelemnek és szívnek
vánszorgása. Pál apostol a maga korában, a
felbomló görög-római civilizáció területén szám
talan pé.dáját láthatta annak a gyengeségnek,
amely nem bír megküzdeni az élette, első sorban
azért, mert az életet harcnak érezte. A gyengü.ő,
haldokló civilizációk az életben mindig o yan
harcot látnak, amelyet végig küzdeni nem ér
demes, céltalan, kilátástalan. A keresztyénség
az életben ígéretet látott; tavaszt, amely után
jön a nyár gazdagsága: emeljétek fel tejeite
ket! A hitnek az apostol által hirdetett nemes
ha-ca-mennyire más, mint a darwini struggle for
life: létért való küzdelem. Ez az utóbbi egy
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uj, materialista — evolucionista művelődési kor
szaknak akart a csatakiáltása lenni s éppen ez
a korszak szülte azt a szellemi arisztokráciát,
amely éppen a létért való küzdelemtői irtózik s
azt a művelt középosztályt, amely a báróban
eltöltött s nyugdíjigénnyel összekötött tollszár
rágó harminc vagy negyven esztendei tiszt
visel ősködést minden létküzdelemnek elébe he
lyez. A darwinizmusnak és az »emberfelettiemberx-nek méltó prófétája és plakátja az a horpadt-mel ü művelt középosztályhoz tartozó tu
catember, aki Mexikóból vagy Brazíliából sírva
kívánkozik vissza a körúti kávéházba feketézni.
Akinek létért való küzdelme protekcióhajszolás
ban merül ki. Akit akárhogyan ráznak, egy
szemernyi férfiasságot, önállóságot, életrevaló
ságot nem ráznak ki belőle.
Az apostol életörömöt hirdet. De az életet
nem annak látja és tudja, mint az intellektüellek,
akiknek az értelem csak arra való, hogy bizo
nyos értelmi produkciók után visszakanyarod
janak az állatvilágba és felsőbbrendűségüket a
patkányokkal szemben bebizonyítsák. Az élet
szerinte több és mélyebb, gazdagabb és tágabb,
mint amennyit az értelem megérteni s befogadni
tud. Az életet szerinte csak az tudja helyesen
élni, aki az értelmen felülemelkedik. »Istennek
békessége, mely minden értelmiét fe ü'halad.« Ez
a békesség: ez az életöröm. Az értelmet nem
rekeszti ki, nem fokozza le az az apostol, aki
okos, értelmes istentiszteletet kíván. De kijelöli
neki a maga helyét: az értelmen felül van va
lami, amiben öröm és békesség van. Ez az ér
telemfelettiség a vallásosság, a kegyesség, az
istenfélelem.
íme: megint eljutottunk Karácsonyhoz.
Ezüstcsengettyük csilingelnek csillagos, fehér
téli éjszakában. Angyalok éneke szánt végig
mezőkön, sziveken: Istennek dicsőség, embernek
békesség. Istennek békessége szállj szivünkbe!
Istennek Egyszülöttje, hozd szivünkbe a te bé
kességedet, a te örömödet, hogy mindenkor
örülni tudjunk tebenned.
Adományok az Ev. Lapjára. Legutóbbi ki
mutatásunk óta a következő adományokat kap
tuk ezer koronában: Ev. Nőegylet Székesfehér
vár 100, Romek Imréné Szolnok 10, Hudák
György Bp., 5, dr. Grünwald Elek Dunaszentgyörgy 20, Balassa János Orosháza 10, Kliment
Z. Ilona Békéscsaba 30, özv. Mint Andrásné Bp.
20, Hankó Erzsébet Bp. 20, Hermann Miksa
Bp. 20, Kovaltsik Béla Györnrő 20. — Hálás
köszönet!
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belfeipászíorfccdis és esangelizätii.
Jobb, ha a gyülekezet a maga rendes mun
káját rendkívül jól elvégzi, abban bizakodva,
hogy az utszéli közönséges bokrok lángra gyul
ladnak Isten tüzéné!, mintha különleges erőfeszitéseket tesz, hogy időről-időre tűzijátéko
kat rendezzen. Az evangelizátor jó, de az evangelizáló lelkész még jobb. Az ébredés kívána
tos, de az a gyülekezet, amelyik nem szorul éb
redésre még kívánatosabb. Jobb és többet ér
ötven fiatalember, akiket rendes lelkészi műkö
désűnk által szereztünk, mint száz megtérés
evangelizációk alkalmával. Az egészséges álla
pot az, amikor a rendes köte 1ességteljesi tés ut
ján várnak csodákat. Isten nem hajlandó ben
nünket a lelohadt lelkesedésért és a te jesitetlenül maradt kötelességért leszállított árakon
ébredésekkel kárpótolni. Azonkívül a rendkí
vüli erőfeszítések azzal a veszedel:mmel járnak,
hogy vulkánokhoz hasonló keresztyéneket ter
melnek. Programmjuk tíz napot ölel fel, hol
ott esztendőkre és századokra kellene kinyulniok. Ezek az időszaki erőfeszitések pangásból
és izgalomból teremtenek ritmust, az ájultságnak és láznak sorozatát hozzák létre. Spurgeon
szokta mondani, hogy mig Moody nem jött, a
britt keresztyének azt hitték, hogy az emberek
rendes istentiszteleten is megtérhetnek, de azóta
a rendes istentisztelette! nem érik be. Azért,
habár hálásaknak kell lennünk minden meg
mozdulásért és módszerért, mégis nem szabad
felejtenünk, hogy legtartósabb munkánkat ren
des és nem időszakos erőfeszítésekkel kell tel
jesítenünk.
Azonban a gyülekezetek nincsenek abban
a helyzetben, hogy megengedhetnék maguknak
a válogatás fényűzését. Minden módszer, amely
az emberek életét megváitoztaja, jogosultabb az
elismerésre, mint a bírálatra. Ha kedvet érzek
magamban arra, hogy valamely uj jászülő moz
galmat kifogáso jak, eszembe jut Cromwell Oli
vér szava Rutherford Sámuelhez: »Az Isten sze
relmére, gondolja meg, hogy tévedhet.« Isten
nem olyan finnyás, mint némely szentje és nem
egy hívőt olyan módszerekkel nyert meg az
egyház, amelyeket a konvencionális keresztyé
nek rosszaltak. A római katholikusok lebecsmérlik az Evangéliumi Ébredést, s mégis, Newmann kardinális ennek a mozgalomnak volt a
terméke. Az orvosok általában véve nem na
gyon rokonszenveznek a nópmisszióval, s mé
gis Grenfell Williamt, a legnagyobb élő miszszionárius-orvost Moody téritelte meg. Azt tart
ják, hogy a népmissziók inkább a tudatlanok,
mint a műveltek számára valók s Oxford mégis
éppen olyan szívesen fogadta Moodyt, akár
Whitechapel. Csodálatos, hogy az oxfordi tanu
lókat ez az iskolázatlan füszerkereskedő nyerte
meg s nem a művelt és jómodoru Drummond.
A népmissziók küldték Kínába azt a hét cambridgei krikett-játékost és közvetve a nápmisz-
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sziók hozták létre a Keresztyén Diák Mozgal
mat. Ismertein egy filozófia professzort, aki egy
evangelzációs összejövetelen tért meg. Az is
teni kegyelem nem veszi sokba a mi akadémikus
elméleteinket és i leniszabályokon csiszolt fel
fogásunkat. Isten szekereinek száma húszezer
és néhánya az egyházak véleménye szerint ka
lóz. Az uralom az 0 vállán van, s Neki sok
féle útja van. Rendelkezésére ál anak az ösz
tönök, hajlamok, még az előítéletek is és a
második Zsoltár szavai uj alkalmazást nyernek.
Miért dühösködnek a kritikusok és gondolnak
hiábavalóságot a pszicho’ógusok? Az Egyház
királyai fe kerekednek és a fejedelmek együtt
tanácskoznak. Az egekben lakozó neveti. A
mennyeknek országa különös utakon halad és
terjed.
Phillips.

s. o. s.
Hazai evangéliumi egyházunk ünnepélyeket
rendez s a derült ünnepi hangulat ruháját ölti
magára, ahelyett, hogy gyászba ö tözne és sima
pusztulása felett.
A sötét, viharos tengeren hazai ev. egyhá
zunk hajója sülyedóben van.
...S . O. S ....
A napokban Zsidón, Domony fii a ában vé
geztem istentiszteletet, mint a régó a kó.há/ban
fekvő lelkész helyettese. Azaz nem tudom, hogy
helyettes vagyok-e, mert csak a család kért tói
a helyettesitesre s egyházi hatóságom a többhét
tel ezelőtt benyújtott bejelentést még nem vette
tudomásul. Nem baj. Ev. egyházunk egyik kar
dinális hibája a bürokratizmus tultengése s ha
tovább is ezen az utón haladunk, annál előbb
és annál biztosabban jó el a vég.
Zsidón két hónappal ezelőtt egyszerre 48
evangél kus ember fordított hátat egyházának s
leti baptistává! Úgy, hogy a még néhány évvel
ezelőtt virágzó s erős hitéletet tanúsító fiiiában
a baptisták száma a 30—35<>/o ot megüti. A kór
fjedig terjed föltartóztathatatlanul, lopva lepi
meg a legbuzgóbbakat is. Félelem és csüggedés
uralkodik a tettek felett, a szemekben riadt ag
godalom ii! a bizonytalan jövő miatt. A kis, tisz
tán tartott templom zsúfolás g m egtjll a refor
máció ünnepén, de a kis nyáj énekében volt
valami, ami az ember szivét összeszoritotta s
mé£ az »Erős vár;, is úgy hangzott, mint valami
gyaszének. A legmódosabb gazdák öntötték ki
szivük keservét: »Nem tudjuk, kérem, mi lesz
velünk. Nem tudjuk, mit csináljunk. A templo
munkat kellene tatarozni. Orgonánk rossz, újat
kellene beszerezni. De akármit hozunk elő, mind
járt akad egy csomó ember, aki azt mondja,
hogy rögtön baptistává lesz, mihelyt kiadást csi
nálunk. S rezignáitan fejezték be panaszukat:
»A vége az lesz, hogy mindnyájan baptisták
leszünk.« S a csodálatos jelenség az, hogy mi
helyt híveink baptistákká lettek, ott a legna
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gyobb áldozatkészséget tanúsítják s készek lo
vat, tehenet eladni, hogy iinaházat építhesse
nek.« Itt valahol hiba van.
...S . O. S ....
Zsidón a baptizmus körülbelül 18 évvel ez
előtt ütötte föl a fejét, Legelőször egy férfi lett
azzá, kit 1Vs évi hazas élet után a felesége el
hagyott, állítólag azzal az indokolással, hogy
»asszonnyal nem akarok élni.« A férfi contemplativ lélek volt s mindenféle könyvet olva
sott össze-vissza, ami a kezébe került s igy is
merkedett meg a baptizmus tanaival. Néhány
évvel később a Fischer-féle urada ómba Békés
csabáról baptista munkások kerültek, akikkel
nevezett férfi érintkezést talált. A propaganda
megindult, de a legnagyobb erőfeszítés uacára
sem sikerült 4 —5 ;nivo«-nél többet szerezni. Az
ügy igy állt évekig. Ekkor lehetett volna az
egész mozgalmat elnyomni s ártalmad inná tenni
De a baptizmus terjedésének első időszakában
az voh az á talános nézet: »Hadd haljon a fér
gese!« s a lelki vezetők fölényesen, ö be tett
kézzel nézték a »férgese hullását«. Nem vették
figyelembe az ana ogiával kapcsolatban, hogy
lia a féiges gyümölcs fáját nem gondozom, nem
tisztogatom, nem ápolom, lassan-lassan egész
termésem férges lesz s akár a fát is kivágha
tom, mert minden gyümölcsöm kárba megy.
S a legszomorubb az a dologban, hogy ma
sincs még kidolgozott védelmi es támadó ter
vünk a szekták terjeszkedése ellen, amelyek las
san, de következetesen elönyomulnak. Sót a
vezetők a terjeszkedés okaival sincsenek tisztá
ban s úgy látszik még most is a régi kényelmes
álláspont az uralkodó: »Hulljon a férgese!«
Zsidóra vonatkozólag az. ev. eg> háztó! való
elhidegülés okát sikerült megtudnom fuvarosom
tól, aki a baptista prédikátor unokaöccse s aki
ószintén tárta fel lelkét, mint még evangélikus
ember.
— Kérem, mi sokat faggattuk nagybátyán
kat, mondja meg, miért hozta ránk ezt a szé
gyent, miért lett baptistává, ö csak annyit mon
dott, hogy »a t a n í t á s mi a t t . « Hát ez az
kérem: a t a n í t á s ! Nem a tin , a dogma! Egy
szerű embert a dogma nem igen izgat, sót in
telligens ember lelkét sem. Hanem a tanítás,
a bibliai igazságok köz'ése, a lelkekbe való átületetése — ez az, amit az Ige igazsága után
éhező lélek megkíván. S a mi szószé*einkről
mindent inkább hirdettünk, csak áhítatot, buzgóságot, lelki épülést nem. Inkább maga olvassa
és magyarázza magának egyszerű, de hivő fel
fogásával az igét, mely üdv után sóvárgó le1két kielégíti, de a ini szószékeink elvilagiasodott bölcsességét hallgatni többé nem akarja.
A bibliához s a bibliából táplálkozó hivő, isten
félő élethez való ragaszkodásban, egy jobb, is
tenfélőbb sóvárgásban látom én igen sok hívünk
áttérésének okát. Mert a mi egyhazunk az utóbbi
években a közigazgatási jelleg erős hangsúlyo
zása s egyéb okok miatt is az evangélium hit-
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építő, üdvmunkáló, építő szellemébő1, sokat ve
szített — híveinknek pedig nem a jog egy
háza kel’, hanem: az áhítat, az üdv egyháza.
A baptista ugyanazt a bibliát használja, mint
mi, de az egyház neki a mai alakjábin nem kell.
Azonban hazai evangélikus egyházunk ün
nepélyeket rendez, amikhez gondtalan derült lé
lek szükséges s rendezi a pusztu ás közepette;
konferenciákat tart, melyeknek határoz tai soha
sem hajtatnak végre; a közigazgatási költsé
gek oly mértékben terhelik a gyülekezeteket,
amelyek saját szükségleteiket is alig-alig bírják
előteremteni, hogy az opponálás azok ellen min
den órában kitörhet; építő iratokra, a Schmidt
kolléga átal helyesen követelt hitvédeimi ira
tokra (és n y o m d á r a ! A korrektor.) nincs
pénz akkor, midőn felesleges módon, ál
lítólag sok milliós költséggé! »külügyit képvi
seleteket tartunk fenn, mint valami hallatlanul
gazdag szuverén, holott a külföldi kapcsolato
kat sokkal kisebb költségekkel is fenn lehetne
tartani, aminthogy a régi időben is fenn tartot
ták. És kérem most ne ünnepeljünk, :nert a
halál áll az ev. egyház ajtaja előtt. Ne ünnepi
programmokat nyújtsanak nekünk, de kérünk
egy kimentő, egyhazépitő, küt-lezően végrhajtandó m u n k a p r o g r a m m o t . Mert ha sze
gény egyházunk vergődését még soká nézzük
ölhetett kezekkel s a vezetők magukra hagyják a
pásztorokat nyájaikkal, a sok ünneplés, meddő
iconferenciázás alatt kicsúszik az a lábaink alól.
...S. O. S....
Mayer Pál
ev. lelkész.

(a magyarhoni e. e. e. gyámintézet debreceni gyű
lése alkalmával tartott előadás 1926. X/23.)

I.
Am Tői az alábbiakban szólni szeretnék, azt
ama rövid címben fog’aitam össze: aktív, gya
korlat: k:re:z yénség, mondhatnám ál alános bban is: aktiv vallásosság, de mive' nem akár
miféle vallásosságró akarok szólni, hanem arról,
amelyet egyedül nevezhetünk teljes joggal val
lásnak, a keresztyén válás ó , azért szűk tettem
meg a témát e formában. Aktív kereszlyénség.
Hogyan é;tsük ezt?
Az egyes kér. egyházak akkor ismerik fel
cé'jukat és igy akkor tejesünk feladatukat, ha
ráeszmélnek a kor szükségleteire, a kor kíván
ságaira, a műveltség, kultúra vagy tömegszervezettség által felszínre hozott uj problémákra
és ezen uj problémákat az örök próbakő, az
evangélium alapján igyekeznek mego d ini. Nincs
léljogosu tiága anna•: az egyháznak, amely nem
eszméi rá ezen végtelenül fontos hivatására s
igy nélkülözheted m munkakörire. Mert az ilyen
egyház lényegéről feledkezik meg, legfőbb köte
lességét mn. aszí ja, m égném értésből, kényelem
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szeretetből érintetlenül halad el az embermilliók
melleit, ahelyett, hogy lehajolna hozzájuk s fel
emelné őket az evangéliom világába.
Ez á feladat az idők folyamán különböző
kötelességeket rótt az egyházra.
Az ókori, ő:keresztyénség legfontosabb fel
adata kétségkívül 'az volt, hogy az evangáliomot
miközben az kovászként működött, a külső és
belső veszedelmektől megóvja. Ezért e kor hitvédőit, apologétáit, apologétikai irányban mű
ködő apostoli s egyházi atyáit alig értékelhet
jük túl. Gigászi munkát végeztek, mert nem áll
hatták mások vállaira, nem támaszkodhattak elő
deik, tudományos munkáira, hanem maguknak
kellett az evangéliom alapján a keresztyénség
hit és életfelfogását megrajzolni s igazolni.
Azután jött a középkori keresztyénség a
maga kontemplativ szemlélődő, világtól elvo
nuló vallásosságával. Igaztalanok volnánk, ha
a zárdába visszahúzódó és a kolostorok falai
közt a magasabb vallásosságot és erkö csiséget
kereső ezen középkori ke rés ztyéns égben is
észre ne vennők azt a törekvést, amely az Is
ten előtti igazságra irányult. Assisi Ferenc, Aquinói Tamás, Nurziai Benedek példája mutatja,
ekkor is virágozhatott s nemes gyümölcsöket is
teremhetett a keresztyénség fája.
Ismeretes előttünk a reformáció korának,
a reformáció-korabdi kere.z yéns 'gnek felad ta
is. A biblia, mint az isteni kijelentés okmánya és
az egyházi hagyomány, mint emberi hozzátéte
lek gyűjteménye, a kettőnek egymáshoz való
viszonya s jelentőségének kérdése foglalkoz
tatta a sziveket és elméket. És e kor prófétái
és apostoli lelkű vezérei, nagy reformátoraink,
világosan látták saját feladatukat: az evangéliom
világát minél fényesebben ragyogtatni és annak
fénye mellett eltakarítani azt, ami múlandó em
beri bölcsesség műve volt az örökkévaló evan
géliom fundamentumán. És nagyon figyelemre
méltó tény, hogy a reformáció kortörténeti szük
ségességét még 'elfogulatlan róm. kath. részről
is elismerik; aminthogy tisztitó hatással volt a
középkori keresztyénség felfogására is.
És mi az ú j k o r l e l k i s z ü k s é g l e t e ?
A reformáció tanát konzerváló, de lüktető ele
venségét lekötő protestáns orthodoxia korát fel
válna a felvilágosodás, a racionalizmus kora,
amely a »józan ész« trónját állítja fel és innét
proklama ja az emberi értelem által megrajzolt
élet és vi ágképet legfőbb igazság gyanánt. Ne
héz harcok után helyet követet magának a ki
sebb közösségekbe tömörülő pietlzmus. jött a
technikai fejlődés nyomán megszületett gyár
ipari munkásság tömegmozgalma, a lelkületét
megmérgező s amellett diktatórikus hatalomra
törő szociál-kommunizmus; felbukkantak s
gombamódra szaporodtak a történeti egyházak
ban lelkiszükségleteiket kielégítve nem látó szek
ták, amelyek helytelenül érte mezett bibliai sza
kaszok alapján rajzolják meg a maguk rajongó
eschatológiai felfogását; s jöttek s jönnek egyre
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nagyobb számban az élet hajótöröttéi, akik meghasonolva lelkivilágukban e hugyiák a keresz
tyénség vigaszát, lelki támaszát, s az é et könynyelmü elvetésével akarják e’hibázott életük
számadását rendezni. És emellett kisért egyre
veszedelmesebben a felekezeti békétlenség és
egyenetlenség réme is.
Ez az adott helyzet. Tények, amelyekkel
számolni kell. Gigantikus nagyságú de diámétrális ellentétü szellemi tényezők állanak egymás
sal szemben. Folyik az örök harc az ember lei
kéért. S bár vér nem hull e harcban, s sebesül
tek nem borítják a küzdő-porondot, mégis ezernyi-ezercn vesznek el benne, mint á'.uozatai a
felettük tomboló viharnak. A keresztyénség ősi
igazságát birtokoló, de nehézkes egyházak, fél
igazságokat hirdető, de fürge szekták, az örök
tagadás diabolikus Lucifer-szel eme s a Jeenések könyvének kürtölő angyalai állanak szem
ben. Ha valamiképen megjeleníthetnék ezt a
testi szemekkel nem látható küzdelmet, ha ér
zékelhetővé tehetnék ezt a szellemi téren folyó
tusát, akkor válnék csak világossá valamenynyiünk előtt az emberi lélek jelentősége, ame
lyért ez az élet-halál h$rc folyik.
*Hogyan állhat meg ilyen körülmények közt
az egyház, helyesebben szólva hogyan te jesitheti a maga szent feladatát? Ezt keresik min
denfelé, lázas nyugtalansággal. Keresik l. az el
méleti hitw'delem utján, 2. po’eznizáló támadási
törekvésekkel, 3. visszahúzódva a keresztyénség
nagy közösségéből, 4. incghódolva a korszel
lemnek s kultúrát, tudományt, művészetet
nyújtva vallás helyett.
Nézzük sorba e különböző lehetőségeket
s megváltási törekvéseket.
Megái hat-e az egyház sikerrel, ha a rátá
madó ellenfelekkel szemben pusztán elméleti
utón hadakozik. Igaztalanok lennénk, ha a ke
resztyén apolog'tkának jel.ntőségét napjaink
ban is, kétségbe vonnánk. Ennek az évszázadok,
sőt már közel két évezred használtában ki
fényesedett fegyvereivel siker sen védhetik meg
m a g u k a t a hívők a kívülről jövő támadásokkal
szemben s erősíthetik is hitüket. Sok sok kereső
lélek nyerte már vissza hite szilárdságát s vált
újból egyházának élő tagjává az elméleti hitvé
delem oldaáról nyert erősítések következtében.
De vájjon használ e a hitetlen világgal szem
ben, amely egészében tagadja azt, aminek vé
delmére mi érveinket felsorakoztatjuk? íme az
Uiat megtagadó írástudók és farizeusok szive
még az ő csodáinak láttára sem engedett fel
és a sokaságot ámulatba ejtő gyógyítások láttára
hitetlenségükben megkeményedve mondták: A
Belzebub segítségével űzi ki az ördögöket. Amit
a s z í v nem akar, azt a fő a kézzelfogható
bizonyságok ellenére sem fogadja el, s mindig
talál magyarázatot elutasító á! áspontjának iga
zolására. A keresztyénség é l e t s az élet nem
a kísérleti laboratóriumban keletkezik. Az »Em
ber tragédiájáénak tudósa kezében akkor pattan
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szét a sustorgó lombik, amikor már figyelő
szemmel várta a hoinunkulus megszületését. Az
élet létrejövetelét váltási téren is az organikus
eredetet jelző s z ü l e t é s , ú j j á s z ü l e t é s fo
galmával jelölhetjük meg.
í>e tán, gondolhatnod a polémia támadó
fegyvereinek igénybevételével juthatunk ered
ményre, érhetünk cl sikereket. Hiszen tapaszta
latilag igazolt tény, hogy a támadónak legalább
is helyzet előnye van a pusztán védekezésre szo
rulóval szemben. És ha éppen napjainkban lá
tunk a tulo’dalról ilyen irányú tevekenykedést,
könnyen kisértetbe jöhetnénk hasonló eszközök
alkalmazása tekintetében. Azonban a hitvitázó
idők mozgalmas korszaka elmúlt már. A maga
idejében meg volt az ezirányu tevékenységnek
is a történeti szüksége, de napjainkban, a szük
séges előfeltételek híján, — hiszen az em uit
időkben elmondták az e tekintetben elmondhatókat — sikert, eredményt nem várhatunk
tőle. Ezért szinte a gátszakitás bűnének tűnik
fel az ilyen kísérlet, amely a védelmi müveket
rontja le s a hitfekkezeti különbség nélkül vesz
tünkre törő hitetlenség szennyes hullámait en
gedné közénk. Bármilyen öntudat s saját hitigazságairól való erős meggyőződés töltse is el
az ‘embert: a világháború mutatta meg, hogy
eposzi hősiesség is haszontalan, ha a i. átkaro’ás
veszedelme fenyeget; s ne feledjük: hosszabb
a támadó front, hogv sem e g y felekezet magá
ban véve azt feltartóztatni tudná. A közös vé
delmi müveket ingatja meg s magát is az át
karolás, bekerítés veszedelme f nyeg ti, ha a
közös és mindig éber ellenség szemmeltartása
helyett a bclviszály s egyenetlenség konkolymagvát hinti el saját soraiban. A polémia min
dig n e g a t i v u m és sohisem pozitívum és épí
teni csak a p o z i t í v u m m a l lehet.
(Folytatjuk.)
A Bethlen G ábor-K ör december 12-én ün
nepelte fennállásának 25-il: évfordulóját. Az ün
nepélyen megjelentek a többek között Raffay
Sándor és Soltész Elemér püspökök. Az ünne
pélyt Raffay püspök imája nyitotta meg. Karsiy
Zoltán elnöki megnyitója után Miklós Elemér, a
Kör első elnöke tartott beszédet, Filep Géza
tb. elnök pedig a Kör tevékenységétől számolt
be. Hegedűs Lóránt ny. miniszter »Olvassátok
a bibliát« c. előadása volt az ünnepség fény
pontja. Olvassátok a bib i á t mo n d o t t a többek
közt, »hu azt akarjátok, hogv megteljetek Jézus
szeretetével, ha meg akarjatok érni Magyaror
szág feltámadásáV< Hangsúlyozta, hogy a vrilág
igazi nagyhatalmasságai — Ang ia, Amerika,
Németország, — ezek a protestáns országok
csak akkor érdeklődhetnek őszintén a magyar
sors iránt, ha Magyarország a protestáns ha
gyományokhoz hü marad. Utána az ifjúsági
egyesületek szónokai üdvözölték a jubiláló kört.
A közgyűlést hangverseny követte.
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Szent Karácsonyra!
Fel a szivekkel! Büszkén, daccal
Ránk nem végződhetik kudarccal
Trianonnak bús, zord meséje,
Hogy jött nemzetünk gyászos éje!
Fel a szivekkel! Magyar hévvel!
A láng, a tűz nem hamvadt még el
De annál jobban perzsel, éget
S befényli a nagy mindenségiét!
Fel a szivekkel! A Hit benne,
Csak győzelemrő'-győzelemre
Vezet, mint hazánk éber őre,
Ha hangzik majd e szó: »Előre!«
Fel a szivekkel! Kapjon dalra,
E kerek föld minden magyarja!
S reménnyel egyre jobban, szebben
A tricolor magasan lengjen!
Fel a szivekkel! Nincs ok semmi,
Bármit is a lelkünkre venni!
Sorsunk nem földi, hanem égi,
Nagy lesz hazánk, mint volt a régi!
Fel a szivekkel! Angyal szárnyon,
A Jézus lelke szerte szálljon!...
S fennen hirdesse, hogy az Eszme,
Nem volt, nincs s nem lesz eltemetve!
Dr. Liszkay Miklós.

H Í R E K .
Terényi János halála. Folyó hó 3-án hunyt
el 56' éves korában Tápiószentmártonban hoszszas betegség után Raffay Sándor utódja, Terérényi János lelkész. Temetése folyó hó 4-én volt.
A gyászistentiszteleten, amelyen Viczián J. ny.
államtitkár, a Kubinyi Szentkirályi és MagyaryKossa-család is megjelent, ravatala fölött az ol
tárról, volt eperjesi professzora, dr. Szlávik Má
tyás, a szószékről Bódy Pál esperes tartotta a
beszédet. Lelkésztársai közül a temetőbe Doleschall L., Povázsay E., Mágócs K. és Zólyomi
P. kisérte, ahol régi barátja, Törte i Lajos ceg
lédi lelkész könnyekig megható beszéddel búcsú
zott el tőle özvegye és nagyszámú rokonsága
nevében. 35 évig volt lelkész, ebből 30 évet
Szentmártonban töltött. Szül. Szarvason, tanult
szülőhelyén, Pozsonyban és Eperjesen. Káplán
volt Eperjesen és Sárkány püspök o’da’án Pili
sen. Özvegyén, öreg édesanyján és több nővé
rén kívül nagyszámú rokonság gyászolja
Szarvason, a fővárosban és Szentmárton vidé
kén. Gazdag és értékes könyvtárának egyházi
és tud. theol. részét hálás gyülekezetére hagyta.
Rokonszenves egyénisége általános tiszteletnek
és szeretetnek örvendett. Szeretete és kedélyt éle
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tének gazdagsága kisérte életutján. Szentmár
ton és vidékének közönsége igen nagy számmal
és részvéttel kisérte el utolsó útjára. Egyházközsége külön gyászjelentést adott ki.— Vájjon
ki lesz az ő mé.tó utódja?!
A soproni theol. fakultás első évi Tan
rendjében a következő főbb előadásokat talál
juk: Dr. Deák János: Zsoltárok könyve (irásmagyarázat), Prófétai könyvek (szeminárium);
dr. Kiss Jenő: Római levél (irásmagyarázat) és
Újszövetségi bevezetés; D. dr. Prőhle Károly:
Hittan, Enciklopédia és Fi ozóíia-történet; Payr
Sándor: ó-kor, A pietizmus és felvilágosodás
korának egyháztörténete, Symbolika; Stráner
Vilmos: Katechetika és Belmisszió; dr. Kovács
Sándor: Magyar prot. egyháztörténet és Egyház
jog; dr. Karner F. Károly: Kér. nevelés-tudo
mány, a galáciai levél magyarázata, Újszövetségi
görög nyelv.
Az evangélikus papnék konferenciáján
tartott előadások megjelennek a Fébé diako
nissza-egylet kiadásában. A könyv megrendel
hető Blatni'czky Páiné főesperes nejénél Ciukotán (Pest-m.).
Lengyelország. A lengyelországi evang.
egyházak az utóbbi években meghasonlottak
egymással. Lengyelországban van Lengyel Lu
theránus Egyház, amelynek szuperintendense
Bursche, a Német Egyesült Egyház, amelynek
szuperintendense a poseni Blau, a sziléziai
Evangélikus Egyház, az Ágostai hitv. Evang.
Egyház, a Helvét hitv. Egyház és két Reformá
tus Egyház. Ezek az egyházak november 11-én
Vilmában szövetségre léptek. A hat egyházat a
szövetségben tizenhat tag képviseli. Ezen a hat
egyházon kívül vannak még Lengyelországban
más csoportok is, morva testvérek, baptisták,
methodisták, ukrán evangélikusok, evangéliomi
szövetségesek. Az uj lengyel államban az evan
gélikus egyházak helyzete még nincs törvényileg
rendezve. Például a galíciai evangélikus egyház
közigazgatása még mindig a régi osztrák tör
vény szerint történik, amely nem engedte meg
a független ukrán evang. egyház megalakulását.
Az ukrán mozgalomnak tehát a galíciai evang.
egyházhoz kellett csatlakoznia. A svédek és a
World Alliance többször megpróbálkoztak a kü
lönböző egyházak egyesitéséve1, azonban ily irá
nyú törekvéseik eddig kudarcot vallottak a nem
zetiségi és felekezeti ellentétek miatt. Most végre
létrejött a szövetkezés, és a lengyel kormány ezt
hivatalosan elismerte. Az uj szövetségre az a
nagy feladat vár, hogy a lengyel protestántizmus
érdekeit megvédelmezze és megoldja azokat a
feladatokat, amelyek e’é a 15. században Lasky
reformátor vezetése alatt olyan nagy reményekkel kecsegtető lengyel protestántízmust a jelien
idők állítják.
Pótlás. Lapunk múlt számában megjelent
»Zsédenyi István hitvallása« c. költemény szer
zője Nagy Lajos esperes.
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A kelenföldi evang. egyházközség terüle
Salgótarjánban kedves ünnepe volt az Ev.
Nó- és Leánvegyletnek dec. 4-én, amikor dr. tén az iinnpek alatt a következő helyen és idő
Sztranyavszky Sándor államtitkár, mint megvá ben lesznek az istentisztel.t.k: 1926 dec. 25-én,
lasztott salgótarjáni képviselő a többi helyi I. ünnepen, d. e. 9 órakor: Budafokon, Szüts
egyesületek során e’ső helyen a mi egyesületein Gábor, úrvacsora osztás; d. e. 11 órakor: Horthy
ket látogatta meg. Dr. Kovács Józserné üdvözlő M.-ut 27, Szüts G., urvacsoraosztás; d. e. 11
szavaira adott válasz után fesztelen kedves órakor: Nagytétényben, Petrovics Pál, urvacso
együttlét keretében érdeklődött az államtitkár raosztás; d. u. 3 órakor Kelen völgyben, Petro
ur az egyesületek munkássága felől. A máso vics Pál, urvacsoraosztás. 26 án, Karácsony IIdik adventi estélyünkön dr. Czirbusz Endre fő- ünnepén, d. e. 9 órakor: Budafokon, Petrovics
gimn. tanár tartott egy nagyszabású felolvasást Pál, urvacsoraosztás; 11 órakor: Horthy M.-ut
Kulturális életünk sebeim’, ame'ynek során igen 27, Tomcsányi L., 11 órakor: Törökbálinton,
súlyos gondolatokkal teli előadásában magyar Petrovics P., urvacsoraosztás; d. u. 3 órakor:
kultúránk minden fogyatékosságára rámutatott Budatétény: Tomcsányi L., urvacsoraosztás;
és azokra a kísérletekre^ amik a jelenben is 31-én, ö-év utolsó napján, d. u. 5 órakor, Buda
folynak e sebek eltüntetésére. Az estélyen kí fokon: Petrovics Pál, d. u. 5 órakor Horthy
vüle Vilezsál Richárd, Kovács Géza, Zelenka M.-ut 27, Szüts Gábor. 1927, január 1-én, Újév
Panny, Zatron Nellv, Tuba Ilonka, a Prot. Ének napján, d. e. 9 órakor: Budafokon, Szüts Gá
kar és dr. Csengöcfv L. lelkész működtek közre. bor, úrvacsora; 11 órakor: H orthy. M.-ut 27,
Papos Sámuel, a mezöhegyesi állami mé Szüts Gábor, uivacsoraosztás; 2-án, Újév utáni
nesbirtok kiváló tanítója s a mezöhegyesi evang. vasárnapon: d. e. 9 órakor: Budafokon, Petro
leányegyház kántora, aki hivatását közel négy vics Pál, d. e. 11 órakor: Horthy M.-ut 27, Tom
évtizeden át élte fogytáig példás buzgósággal s csányi L., d. e. 11 órakor: Nagytétény Petro
hű kötelességtudással végezte, folyo évi dec. vics Pál; 1927 január 6 án, Vizlcereszt napján
3-án, életének 59-ik évében m eghalt A ménes d. e. 9 órakor: Budafokon, Petrovics Pál; 11
intézet tiszti és tisztviselői karanak, az egyház órakor: Horthy M.-ut 27., Tomcsányi L.
híveinek és tanítványai sokaságának részvéte kí
A D eák-téri polgári leányiskola 4. és 5-cn
sérte ki végső nyugalomra helyére, a hitbuzgó este Jeszenszky Ilona tanár és önképzőköre ren
s példás életű tanférfiut.
dezésében nagysikerű jótékonycélu előadást ren
A pesti Veres Pálné-intézet december 7 én dezett. Jeszenszkyné, T. Irén: »Balaton mesél«
szülői értekezletet rendezett. Ezen dr. Szelényi c. 6 képből álló nemes célú, hazafias, költői
Ödön tanár a magyar protestáns nőnevelés út darabját adták dr. Bóhm Dezső igazgató zené
törőiről, dr. Láng Marcit tanár a tanulók ott jével. A szép díszleteket Hock Klara tanár fes
honi elfoglaltságáról értekezett. Utóbbi elő tette. Az előadás öt ven szereplőjének üdesége,
adást a szülői értekezleteken — sajnos — szo éneke, játéka és tánca mély hatást gyakorolt
katlan, élénk eszmecsere követte, melynek so a jelen volt előkelő közönségre, melynek so 
rán sok tanulságos gondolat merült fel. így a raiban D. Raffay S. püspök, Zsigmondy kör
szülői ház és iskola összemüködésére hasznos felügyelő, Haberern és Németh iskolüfcliigyelépés vo’t ez összejövetel, melyen a fenntartó lók, Landgrafí mgy. egy. télügyelő, Broschko
egyházat dr. Zsigmondy Jenő, dr. Haberem J. esperes s még sokan elökélőségünk közül jelen
Pál és Rátz László képviselték.
voltak.
O rosháza. Az orosházi Evangélikus Ifjú
A gazdasági szaktanítók orsz. egyesületé
sági Egy let, amely nem régen alakult meg, első nek választmánya dec. 4 én tartott üléséből azt
nyilvános estélyét december 5-én rendezte az a javaslatot terjeszti az illetékes minisztérium elé,
Alföld-szálló nagytermében. Ez alka ómmal a hogy a nyolc évig tartó tankötelezettség első
szegedi Egyetemi Luther-Szövetség gárdáját felt négy elemire, második fele négy éves gaz
látta vendégül. A szegedi szereplők adták a dasági népiskolára essen. A gazdasági szakok
műsor minden egyes számát. Paulovits Tibor, tatásnak ilyen mérvű kiterjesztését és átalánosiLiszt-rapszodiája után Pazár Dénes az E. L. Sz. tását sem a tanügy érdekében, sem pedig a
alelnöke megnyitó beszédet mondott. Darvas foglalkozási statisztika adatai alapján nem tart
Andor elszavalta Ábrányi: Keresem az Isten c. juk indokoltnak.
versét. Kuglis Zuzska hegedüszámát követte
ozábó Im re: „Mi A tyánk“. Tiz meditáció.
Tátrai Károly szegedi h. lelkész előadása, az
erkölcsről/ Szántóné Ladányi Mária ének- 80 oldal. Ára 15.000 K. Kapható az >Egyházi
művésznő dalii után Patay Mária szavalta el Értesítő« kiadóhivatalában, Bpest, IX., KalvinSajó Sándor »Magyar Ének 1919-ből« c. költemé tér 8. — Külföldi egyházakban gyakori szokás,
nyét, végezetül dr. Weisz Tivadar irredenta da Magyarországon azonban a legutóbbi időkig
lokkal ért ei nagy hatást. Az estélyre zsúfolásig csak a Diákszövetség alkalmazta konferenciáin
megtelt a terem és szabad adakozásból több a közös imádkozásnak azt a formáját, hogy a
mint egymillió korona jutott a Szegedi Egyetemi lelkipásztor nem egyfolytában mondja el az
Luther-Szövetségnek. Az orosházi családok ven imádságot, hanem megnevezi az imádság tár
gyait, utána eyy kis szünetet tart s a beállott
dégszeretete minden dicséretet megérdemel.
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csendben a résztvevők maguk imádkoznak. Ezt
az áldottnak bizonyult, imádkozásra nevelő imádkozási formát ez évben a ref. hetében tartott
sorozatos estéken gyülekezetíleg is kipróbálta a
budapesti fasori ref. egyház. A közös imádkozás
előtt' a Mi Atyánkról tartott sorozatos igehirde
tési a gyülekezet lelkésze, Szabó Imre. Az es
ték oly nagy érdeklődést váltottak ki, hogy
most könyv alakjában is megjelentek az Ur
imádságáról tartott meditációk s a közös imád
ságoknak hozzájuk kapcsolódó tárgyai. A me
ditációk egész közel hozzák a modern ember lei
kéhez s tartalommal töltik meg a Mi Atyánk
megszokott szavait. Mindenütt kimutatja, hogy
mikép illusztrálja Jézus élete az egyes kéré
seket s hogy mikép lesz a mi életünk is az Ur
imádságának illusztrációja. Számunkra különö
sen is jól esik, hogy oly gyakran s oly elismerő
leg idézi Lutherünket. A könyv igen alkalmatos
erős imádkozok nevelésére.
Tyn.
Tárnokréti egyházközség dec. 5-én tar
totta hősihalottai emléktáblájának leleplezési ün
nepélyét. Az ünnepi beszédet Jós. 22, 26—27
alapján Kovács Zsígmond tartotta. Imát mondott
s szent leckét olvasott Nagy Gyula íábcakapi
lelkész. Az ünnepélyen resztvettek a szomszéd
községek valláskülönbség nélkül. Ugyanakkor
tartotta a politikai község is a 17 hősi halott
emlékére emelt táblának leleplezési ünnepélyét.
Képviseltette magát mindkét ünnepélyen a vitézi
szék s az egyes községi elöljáróságok.
Adomány. Dr. Ostffy Lajos egy a pécsi
egyetemmel kapcsolatos internátus létesítésére
a pécsi evang. gyülekezetnek 500.000 K-t adott.
Külmissziő. S c h o l t z Ödön esperes, a
Misszióegyesület elnöke, körlevelet intézett az
egyesületi tanácstagokhoz. Leveléből idézzük az
alábbiakat: »Tegyen meg gyülekezetében, esperességében, ismerősei között és az evangéli
kus sajtóban is minden tőle telhetőt, hogy a
misszió iránti érdeklődés és áldozatkész szeretet
az egész vonalon felkeltessék. Nevezetesen Igye
kezzék mindenki közülünk a misszióegyesület
nek ui tagokat szerezni s odahatni, hogy min
őén gyülekezetben tartassák e tél folyamán
missziói istentisztelet, missziói estély s hogy
úgy magunk, mint vezetésünk alatt híveink és
hitsorsosaink is buzgóan imádkozzunk Isten or
szága terjesztésének szent ügyéért, a misszióért.«
Az Evang. Lapja szívesen ad helyet a külmisszió
ügyeit tárgyaló cikkeknek.
Helyreigazítás. Az Evangélikusok Lapja f.
évi november hó 14-én megjelent 46. számában
a veszprémi ev. egyházmegye lelkészegyesület
október hó 27-én tartott értekezletéről szóló köz
leményre vonatkozólag — a tényleges valóság
nak megfelelő leg — ki kell jelentenem, hogy
Hanzmann Károly főszámvevő hozzám baráti
hangon irt levelében nem komolyan, hanem tré
fás hangon emlegette a »fegyelmit«. Én is ezt
nem felháborodva, vagy halálos komolysággal,
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hanem mosolyogva, tréfásan említettem meg,
amit a nekem háttal ülő jegyző nem vett észre.
Pápa; 1926 dec. 6. M e s t e r h á z y László, ev.
lelkész.
A Vatikán Marlborough hercegnek Van
derbilt Consueloval való házasságát érvényte
lennek nyilvánította azon a címen, hogy a nőt
egy nagyravágyó atya és anya kény szeritette
egy herceggel való házasságkötésre, tehát er
kölcsileg a házasságkötéshez nem járult hozzá.
Erre persze csak most, egynegyed század eltel
tével jöttek rá! A pápás házasságjog szerint ti
los uj házasságkötés még elválás esetén is, amig
a korábbi feleség életben van. Tudjuk jó], hogy
minden szabály alól van kivétel. Csak azt nem
szeretjük, ha kivételeket a gazdagokkal és ha
talmasokkal tesznek.
Rőm. kath. templomépités. A budapesti
»Árpádházi Boldog Margit Egyházközséginek
27.000 hívője van, de temploma nincs. Most
templomot épít. A templom-épités a felhívás
szerint országos érdek. A 27.000 hivő a templo
mot a székesfőváros által felajánlott telken a
saját erejéből felépíteni nem bírja, tehát Pestmegye és Budapest területén gyűjtést indit! A
győri evang. egyházmegyében nincs 20.000
evang hivő és tizenhat anyaegyházat tart fenn
tizennyolc templommal, tizenhét lelkésszel, hu
szonegy iskolával, negyvenkét tanítóval. S az
evangélikus hívők amellett másoknak is adnak
(Gyámintézet stb.). Ez az egyenlőség és viszo
nosság.
Az Evang. Gazdasági Központ, amelyet
a bányai egyházkerületi Luther-Szövetség léte
sített, bemutatta első negyedévi számadását. A
tiszta haszon 89 millió korona. A központ ed
digi fa- és szénakciója mellé felveszi a textil
akciót is.
Az Evangélikus Népiskola cimü folyóirat
nov.-dec. száma hozza a nyolc osztályú evang.
elemi iskola tantervét, amelyet Krug Lajos,
Grieszhaber E. H., Baier J., Knabel V. és Vágó
József szerkesztettek. A tantervet jövő számunk
ban ismertetjük.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Németül tudó intelligens 25—40 éves nőt
keresek két 8—9 éves gyermekem mellé, aki
varrni tud és háztartásban is segít. Cim a kiadóhivatalban.
A német nyelvet tökéletesen beszélő, gyer
mekszerető, megbízható, intel igens leányt ke
resek 8 és 3 éves gyermekeim mellé. Dr. Pánczél József né Gyula, Békés-megye.
B-Iistás vagy állásnélküli ev. tanítónőt
keresünk falusi iskolába 10—12 tanuló mellé.
Szép lakás, megfelelő fizetés. — Bővebb felvilá
gosítást a kiadóhivatal ad.
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alapította : DR. RAFFITSÉNDORpüspök. Mailelenlk betonként egyszer. vasárnap.
Fiatlzotásl ár: Egész évre 80. félévre 40
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nogioPévre 20. egves szám 2 ezer 1
N É M E T H K Á R O L T « « p e r» .
Hirdetési árak megegyezés szerint

Karácsony.
• Nem vala nékik helyók a vendég
fogadó háznál«. Luk. 2, 7.

A keresztyén művészet és a hívőknek áhí
tata a bethlehemi istállót, amelyben a világ Meg
váltója megszületett, hogy szolgai formát véve
magára, közöttünk lakozzék, nyájas és kedves
hellyé tette. Az evangéliomi elbeszélés szerint
azonban a galileai Názáretbő! Juda városába
fáradtan érkező József és Mária kényelmesebb
és nyugodtabb helyen alarták k pihenni az uta
zás viszontagságait. Az istálló szükségs/állás volt
csupán, amellyel jobb hijján be kellett émiök.
Kérdés, vájjon a mi világunkban, a mi szivünk
ben a Megváltó megkapja-e azt a helyet, amelyre
igényt tart, amelyet elfog alni akar, vagy a vi
lágvárosi sokadalomban most is, nálunk is kény
telen beérni egy szükségszállással, egy sötét
zuggal? Bizony, a keresztyén világ állapotát
nézve, mintha még ma is azt hallanánk: Nincs
néki helye a vendégfogadó háznál.
Úgy látszik, mintha az emberiség mindig
találna ürügyet arra, hogy Jézus igényeit és
követeléseit kijátssza, félretolja, felhígítsa és
meghamisítsa. A krisztusi életeszmény eltorzítá
sában az egymást követő keresztyén korszakok
nagy mesterek voltak s a reformációknak és
reformtörekvéseknek meg nem szűnő sorozata
arra vezethető vissza, hogy Krisztus újból és
újból az istállóba szorult, amelyet ugyan itt-ott
márványból faragtak szép oszlopokkal és szinarany díszítésekkel, de mégis csak istálló volt.
Jézus azért jött, hogy önmagában meglát
tassa Istent. Hogy elvezéreljen bennünket Isten
tökéletes és tiszta ismeretére és ezáltal önma
gunknak és szükségleteinknek megismerésére.
És elmondható, hogy ebben a tekintetben élete
és tanítása teljesen világos és egyszerű. Azt le
hetne mondani, hogy félremagyarázhatatlan. És
mégis, nemcsak érezzük, hanem látjuk és tapasz
taljuk, hogy a keresztyén világ élete nem egye

zik meg az evangéliom mai. Az emberek meg
kerülik Jézus tanitását és életpcldáját. Istennek
fiát istállóba teszik, a vendégfogadó házba pe
dig a maguk szivének indulatait és törekvéseit
száljáso’ják, békülékenységet elutasítják maguk
tól, mert nagyon jól tudják, hogy ezek a köve
telmények úgy egyéni, mint állami és társa
dalmi életberendezésüket gyökerükben felfor
gatnák és ettől fáznak. Mit tesznek tehát, hogy
mégis keresztyéneknek nevezhessék magukat?
A dicsőség királyát, az életnek fejedelmét felöl
töztetik a nyájas szavú, szelíd szivü názáreti
rabbi köntösébe, aki, mint a bűnösök és a társada'ombó. ki ököttek barátja,íigyd mjremé tó in
élt és szomorú véget ért, de természetesen
igényt nem támaszthat arra, hogy az emberiség
életének kormányosa és újjászervezője legyen.
Erre a politikusok és államférfiak, a diploma
ták és a szociológusok vannak hivatva. Neki
nincs helye a vendégfogadó háznál. Az a ke
resztyén életeszmény, amely hajdan a remeték
ben és a szerzetesekben a világtól való félrevonultságban kereste a megvalósulást (a mai
remeték és szerzetesek már benne vannak a vi
lág forgatagában!) uj és uj alakban jelentkezik
a keresztyénség történetében s ma is él, mint
a világ lármájától elhúzódó egyháziasság vagy
csendesen éldegélő és szemlélődő egyéni ke
resztyénség (die Stillen im Lande). Hogy emel
lett a társadalmi és politikai élet a pogányság
nak legkirívóbb bűneit ölti magára, azzal ők,
a maguk önteltségében nem törődnek. Zsinati
bizottságunk törvényileg akarja megfosztani az
evangéliom szolgáit és hirdetőit attó', hogy
országgyűlési képviselők lehessenek. Ez mutatja
legjobban, hogy az egyházi életet és hivatalt
mennyire el akarják különíteni az élettől, s hogy
Jézusnak milyen másodrendű helyet jelölnek ki.
Más a politika és más a hitvallás, más a keresz
ténység és más az élet. Az evangéliom a temp
lomba való, a fórumon másé a szó és a hata
lom. Nincs helye a vendégfogadó háznál. Mi ezt
törvényileg is ki fogjuk mondani és az isteni
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igét annak hirdetőivel együtt a templomba szo
rítjuk be, ott hallgathatja, akinek jól esik.
Egyéni életünkben is nagyon hajlandók va
gyunk Jézus számára csak az istállót bocsátani
rendelkezésére. Milyen bátrak, hangosak, szó
kimondók vagyunk, amikor meggyőződéseink
ről kell vallást tennünk. Csak akkor kezdünk
el dadogni és akkor áll el a szavunk, amikor
vallásos meggyőződéseinkre kerül a sor. Ma
ugiyan hallani imitt-amott a közéletben is, hogy
valaki vallást tesz hitéről, keresztyén voltáról.
Örülünk neki. Azonban általában véve mégis
igaz marad, hogy vallástételünkben még mindig
túlságosan tartózkodók vagyunk. Irodalmi, ze
nei, festészeti Ízlésünkről, politikai, szociológiai
nézeteinkről, meggyőződéseinkről nem átallunk
beszélni. Krisztusról hallgatunk. Tudom, hogy
van ennek a dolognak egy nemes és szép oka
is: lelkünk legmélyebb érzelmeit nem akarjuk
feltárni a vi.ág előtt. Maga Jézus is beszél disz
nók elé szórt gyöngyökről. De csak ne legyen
azután ez a némaság elhallgatása annak, ami
nincs is meg. Mert Jézus arról is beszél, hogy
róla vallást kell tennünk az emberek előtt.
Gondoskodj róla, hogy Jézusnak legyen he
lye a vendégfogadó háznál. Az övé legyen az
első hely. Szivedben, családodban, népednek
életében.

fl mai Bethlehem.
Csodaszép lehet Karácsony-este a bethlehemi dombokon. Csodaszép lehet nézni a napszálltát; nézni, amint az árnyak lopóznak fel a
völgyekben; figyelni, mikor a csillagok kigyulnak a kis város felett.
Az Égből nézve, Bethlehem alacsonyan fek
szik, de a földön magasra épült egy szeilekjárta
horgason, amely bukdácsolva háromezer lábat
zuhan alá vad szakadékokban a húsz mérföldnyi távolságban levő Holt-tengerbe. A pásztorok
nem hegynek alá szaladtak Bethlehcmbe. Felfelé
néztek pásztortüzük mellől a városra és sziklá
kon és mészkő-táblákon kapaszkodtak fel. A
napkeleti bölcsek, hasonlóan mindazokhoz, akik
a legmélyebb bölcsességet keresik, először le
szálltak a völgybe, azután megint felmentek a
hegyre. Bethlehem magasabban fekszik, mint
Jeruzsálem s Heródes és katonái ziháló lovai
kon kénytelenek voltak magasabbra feltörtetni,
mint a jeruzsálemi királyi palota legmagasabb
tornya, mert a legalacsonyabb is magasabban
van, mint a legmagasabb.
Bethlehem nem sokat változott. Mikor a
keresztes hadak előnyomulóban voltak, az ara
bok le akarták rombolni, de a város erősebb
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volt nálukná! és a frankok újból felépítették.
Száz évre rá Kisázsiából vad törzsek csaptak
le rá, de keresztülszelte az áradatot. A modern
idők nem fosztották ki; nincs modern komfort
tal berendezett szál ódája, sem olcsó színháza;
nincs villamos, nincs vasút. Egyszerű kis városka
a dombon.
Megmaradt évszázadokon keresztül keresz
tyénnek. Jeruzsálem lakosainak kétharmad része
zsidó, Názárethnek fele mohamedán, ellenben
Bethlehem ma úgyszólván teljesen keresztyén.
Kemény nép. Saul és Dávid és hadvezéreik ezek
ből a hegyekből támadtak, ma pedig a lakosság
n}mgat felé, Kanadába és Amerikába vándorol.
De megint hazatérnek s házat építenek a dom
bon, mert aki Bethlehemben születik, Bethiehemben akar meghalni is; egyetlen más hely
nek sincs olyan hosszú karja és olyan vonzó
ereje, mint ennek.
Jeruzsálemtől körülbelül kilenc kilométerre
van. Kilépve a Jaffa-kapun, mély völgybe keli
lemenni. Ettől tiz percre van Gecsemáné. Jézus
születési helyétől nyolc kilométer távolságban
halt meg. Az ut felfelé visz a völgyben egy
pupos dombon át és ott az ut mellett van egy
forrás. Azt mondják, hogy Mária és József en
nél a forrásnál megpihentek. Máriának bizonyára
kellett ez a pihenés, mert azokban a napokban
kegyetlen utazás esett Názárethből odáig. Az
ut valószínűleg csak teve-csapás volt, amely
völgynek le, hegynek föl kanyarog. Akkoriban
nem volt vonat, vagy autó, csak egy, a laza
köveken meg-megbotló szamár. A napkeleti böl
csek a hagyomány szerint másnap éjjel jöttek
és ugyanannál a forrásnál itatták meg tevéiket
s amikor a forrás vize fölé hajoltak, annak
tükrében meglátták a csillagot. Á régi forrás
ma is megvan és onnan egy másik völgy tárul
elénk és azon túl a dombon van Bethlehem.
Lefelé megyünk kiálló mészkősziklák között,
csípős a levegő, fuj a szél. A keskeny ut fel
felé cikcakkol, a régi várfalban van egy kapu,
azon keresztül jutunk Bethlehem kövezett ut
cáiba. A házak és üzletek tiszták; élénkszinre
festett ajtók, virágok. Kedves kis hely. ‘
Felfelé megyünk az utcában, amig egy tá
gas és meglehetős üres térre érünk és annak
a végében van a Születési-templom, azon hely
felett, ahol állítólag Jézus született. Igen ala^
csony bejárata van. Egyszerre csak egy ember
fér el az ajtóban s a gyermekeket kivéve min
denkinek meg kell hajtani a fejét. A hagyo
mány úgy tudja, hogy hamarosan Krisztus ha
lála után épült itt egy kicsiny keresztyén temp
lom. Az első keresztyénüidözések idejében el
pusztult és némelyek azt mondják, hogy Had
rianus császár annak romjai fölé Adonisznak
építtetett templomot. Jött azonban Konstantin,
az első keresztyén római császár és ő építette
a jelenlegi templomot. Egyike a világ legré
gibb keresztyén templomainak és nemes egysze
rűséggel áll magas tetejével és vöröses mészkő
ből faragott hatalmas, sima oszlopaival.
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A templom keleti végében meggyujtott
gyertyát adnak kezünkbe és egy csigalépcső
nek tizenöt-tizenhat fokán lemegyünk egy hoszszu, alacsony barlangba, amelyről azt tartják,
hogy hajdanában a régi vendégfogadónak is
tállója volt. A barlang keleti végében oltár áll;
az oltár alatt, márványba helyezve egy ezüst
csillag jelzi a helyet, ahol a hagyomány szerint
Jézus megszületett.
Eloltottam a gyertyámat és figyeltem, mert
a lépcsőkön gyertyájuktól megvilágított arccal
jött le az egesz világ. Amerikaiak és angolok,
egy francia tiszt, két német diák, kínaiak és
oroszok, japánok és indiaiak, arabok és len
gyelek, nehány tibeti zarándok, afrikai négerek.
Körülbelül egy óra hosszatt figyeltem és azok
jöttek véget nem érő sorban. Mikor a csillaghoz
értek, gy ertyájukat átadták társuknak és leterdepelvc megcsókolták a csillag közepét. Gazdagok
és szegények, fiatalok és öregek, nők és gyer
mekek, feketék és fehérek, sárgák és barnák:
kivétel nélkül, valamennyien. Azután egy pilla
natra mindegyik megállt há ákat adni és azután
végig menve a hehiségen, valamely szemközti
lépcsőn felmentek, miközben gyertyájuk fénybe
vonta fejüket és arcukat. így jön napról-napra
a világ Bethlehembe és nincsen o'yan éjszaka,
amelyben a világ minden szegletéből ne indulna
valaki útnak afelé a kis város felé.
Bethlehem legszebb éjjel. Két amerikai és
én egy estén kimentünk a városból, botokkal
felfegyverkezve, mert beduinokról és vad ku
tyákról hallottunk. A sötétben leültünk a forrás
nál és letekintettünk a vö gybe és fel a gyéren
világított városra, amely fő é a csillagok vontak
ragyogó fátyolt. Nagy csendesség vett bennün
ket körül és hátunk mögül e^y tevekaraván jött
a sötétben, a hajcsárok lámpával kezükben men
tek tevéik előtt. Jöttek lefelé a keskeny, kigyózó
utón. Két perc múlva elvonultak mellettünk és
újból elnyelte őket a sötétség s csak a tevék
csengőinek hangját hallottuk. Bethlehembe men
tek. Akárcsak ketezer év előtt a napkeleti böl
csek.
Me. E. Lawson.

Rádió az „Ige“ hirdetésének szolgálatában.
»És monda nekik: Elmenvén e szé
les világra hirdessétek az Evangéliomol
minden teremtésnek«. (Márk Evangélioma 16. fej. 15. vers.)

A tanítványok megfogadták a parancsot,
elszéledtek és hirdették az Evangéliomot. Hir
dették szóval, hirdették, mint Pál, Jakab, Péter
és János apostolok, levelekben is, — s az »Ige«
elterjedt.
A könyvnyomtatás feltalálása után a nyom
tató gép is kivette részét az Isten igéje terjesz
téséből s ennek a célnak szo'gálataban áll ma
is a »Britt és Külföldi Bibiatárs ulat« s az egész
egyházi irodalom és sajtó. De ugyanezt a célt
segíti elő a képzőművészet, a festészet, a szob-
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Iászát, az építőművészet és az egyházi zene,
mely művészetek,
mindegyik a maga nyel
vén hirdeti az Evangéliumot. Sőt az Assisi S^ent
Ferenc vándorlása közben nem átallotta még
a halaknak is prédikálni, annyira szó szerint
értelmezte a Megváltó fenti parancsát. Az Evan
gélium hirdetése nincs sem helyhez, sem időhöz,
sem valamely különleges formához kötve s ezért
a kultúra fejlődése nyomán minden eszköz
igénybeveheto, amely máskülönben a kultúra
terjesztését elősegiti. E cél érdekében a római
katholikus egyház még a mozgófényképészetet
is igénybeveszi, amint ezt a legutóbbi amerikai
eucharisztikus kongresszus mozgóién yképfelvételei igazolják. De nem zárkózik el sem a ró
mai katholikus, sem pedig a református egy
ház, sót a németországi ág. hitv. ev. egyház
sem, az Isten igéjének a legmodernebb propa
gáló eszközön, a rádión való továbbítása elöl.
A rom. kath. egyház csupán azt jelenti ki,
hogy hívei az istentiszteletnek rádión való hall
gatása által még nem tettek eleget templombajárási kötelezettségüknek, s csupán a masfelekezetü istentiszteletnek hallgatásától tiltja el híveit.
Az idei egyetemes közgyűlés azonban oly
határozatot hozott, mely az evangélikus ige
hirdetésnek rádión való továbbítását ad Graecas
Calendas elodázza, s végeredményben semmi si
kerrel nem kecsegtet. Lehetetlen azt feltételezni,
hogy a trianoni láncokban nyögő Csonkamagyarország maroknyi evangélikus híveinek fel
hívására, az egész világ Kádióközpontja alig
mindenkire kötelező nemzetközi jogszabályt al
kosson, mely szerint vasárnap este 7 óráig a
rádión csupán vallási tárgyak legyenek továb
bíthatók. Ötletszerű ez a határozat, mert nem
volt előkészítve, nem volt sem az egyházme
gyékhez, sem az egyházkerületekhez tárgyalás
céljából leküldve, s mert a magyar ág. hitv.
evangélikus egyetemes egyház szempontjából
egy ily fontos propagativ eszköznek mellőzése
avagy felhasználása nem intézhető el ily meg
lepetésszerűen, hanem beható tárgyalást és meg
fontolást igényel.
Röviden rá óhajtok világítani azokra a szem
pontokra, melyek fe fogásom szerint a rádiónak
az ág. hitv. evangélikus egyház á ta való igény
bevételét indokolják.
A legelső és a legtermészetesebb ok a rá
dió felhasználására az, hogy ennek megtétele
jogunkban áll, már pedig a joggal való élés
nek elmulasztása sokszor a jog elhomál^ositására, elévülésére, esetleg a mai frazeológiával
élve, a »számarányra« való korlátozásra vezet.
A második igen fontos ok a rádió igénybevé
telére, hogy a mai gyors tempóban élő vi'ágban a rádió mellőzése esetén a magyar ág. hitv.
evangélikus egyház létezésének tudata a világ
ban lassanként elmosódik, s csupán a rom. kath.
és az ev. ref. egyházak létezésének tudata marad
meg. Nem hagyható figyelmen kívül az sem,
hogy a rádióhullám haladását a trianoni hatá
rok nem korlátozzák, s a szikra szárnyán szár-
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nyaló Ige eljut o!y helyekre is, ahol a megszálló
hatalmak önkénye a magyar szót az Isten házá
ban is elnémította. Itt valósul meg igazán a
bevezetésül felhívott szent Ige, »hirdessétek az
Evangéliomot széles e világon.« Ezt teszi 'is
dr. Ravasz László ref. püspök ur, aki a szószé
kéről azokhoz intézi szózatát, akik azt 'távol,
a világ bármely sarkában epedve várják.
Ezzel szemben a magyar ág. hitv. evangéli
kus hivő hátrányos helyzetbe kerül, mert míg a
róm. kath., a református és a német anyanyelvű
ág. hitv. evangélikus a világ bármely részében
anyanyelvén hallgathatja hivatott lelkipásztorát,
addig a magyar ág. hitv. evangélikus hívek el
szórtan élő nyája pásztor nélkül maradván, a
farkasok martalékául esik, nemcsak hitében, de
nyelvében is. Még egy szempont ugyancsak kí
vánatossá teszi a rádió igénybevételét s ez a
szektáriánusság elleni védekezés. A szektáriánus
mozgalom többnyire a protestántizmus berkei
ben s jött üti fel a fejét, ahol megfelelő előképzéttséggel nem biró á!próféták, kellő szakértelem
nélkül kontárkodnak bele az Evangéliom magya
rázatába. Már most mentői több alkalom nyílik
arra, hogy az Evangéliom hivatott hirdetők ut
ján propagáltassék, annál inkább csökken az a
veszély, amelyet az álpróféták fellépése előidéz.
De gondoljunk a betegekre, az öregekre, a
szórványokra, kik épp ez okból nem látogathat
ják az Isten házát, milyen áldás ezekre a rádió.
Végezetül még arra is felhívom a figyelmet,
hogy a rádión elérhető nagyobb nyilvánosság
már magában véve serkentő eszköz az illető
lelkészre, hogy mentői magasabb színvonalú be
szédet tartson, mert tudja azt, hogy szavát temp
loma szűk korlátain kívül az egész világon hall
ják, nemcsak saját hívei, de más felekezetűek is,
kik szigorúbb kritikusok. Amit a rádió ellenzői
felhoznak, hogy akik az Igét rádión hallgatják,
az Ige hirdetésiét könnyen profanizálhatják, hogy
közben dohányoznak, vagy táplálkoznak. Ez a
kifogás teljesen komolytalan és helyt nem álló,
s ellentétben áll a protestántizmus alapelvével,
mely szerint lélekben kell1, hogy imádjuk az
Istent, nem pedig külsőségekben. Teljesen mel
lékes az, hogy valaki ünneplő ruhában hallgatja
az Igét, vagy pedig hálóköntösben, mert az a
lényeg, hogy ne engedje füle mellett elsuhanni,
hanem leikébe fogadja azt be.
Felszólalásom tehát feiebbezés a rosszul in
formált pápától a jól informált pápához, óhajtandónak tartom, hogy e kérdés fontosságát
felismerve, mások is hozzászóljanak s mielőbb
adjuk meg a módot a mi lelkészeinknek is arra,
hogy az igehirdetés nemes törekvésében a más
felekezetek lelkészeivel is felvehessék a versényt,
s bebizonyítsák azt, hogy a magyar evangélikus
lelkipásztorok lelkében még él' Luther bátor
lelke, mely nem riadt vissza a birodalmi gyűlés
nagy nyilvánosságától sem.
Krayzell Miklós.

1936.

Aktív keresztyénség.
(a magyarhoni e. e. e. gyámintézet debreceni gyű
lése alkalmával tartott előadás 1926. X/23.)

II.
(Folytatás és vége.)
Látunk azután embereket, akik tudatában a
hitéletet fenyegető veszedelemnek, kézbe vették a hitetlenség, közöny és tévhit ellen egy
aránt használható evangéliom fegyverét, de el
húzódnak a keresztyénség nagy közösségétől.
Még ha nem is szakítanak az egyházzal a ve
szedelmesen elharapódzó szekták példájaként,
de visszahúzódnak annak életétől s a maguk
zárt körén belül élik intenzív vallási életüket.
Vájjon ez a gyógyulás útja? Elszigetelt,
helyi javulást hozhat létre, de organikus, az
egész szervezetre kiható gyógyulást nem. Le
hetnek, vannak is nem kis számban hibák a na
gyobb egyházközségek, egyházak, hitfelekezetek Életében. De helyes eljárás-e az, hogy hibái
láttára felfordulnak tőle, miként a pap s lévita
a jerichói utón holt elevenen fekvő utastól? Ez
a Könnyebb oldala a dolognak, de tartós javu
lást, organikus gyógyulást nem eredményezhet,
sőt azáltal, hogy a hitéet iránt érzékeny lelkű,
fogékony Szivü tagokat vonja e szükebb kö
zösségekbe a teljes gyülekezeti életből, — 'azt
még jobban megüresiti, úgy, hogy belső erejé
től megfosztva még kevésbbé tud ellenállni a
rátörő veszedelemnek. Bizony ez sem a gyó
gyulás útja!
De tán úgy férünk közelebb a mai ember
hez, friondhatná valaki, ha az ő nyelvén, szájaize^ szerint, ideológiájának megfelelően szólunk.
Korszerű evangéliomot, mondhatnák röviden.
Lehet, Sőt valószínű, hogy az a törekvés,
amely nem csak a mai ember nyelvén, hanem
szájaize szerint a kultúra, tudomány, művészet
szellemi termékeit vonja be a vál ás mázával,
tetszésre talál és tapsolni fogják azt a szónokot,
aki ilyen szellemi táplálékot kínál nekik. De
vájjon fezt kivánja-e a küzdelmeiben kifáradt,
reményeiben csalódott sorscsapásai által sújtott
lélek? Es tapsol-e ilyen tápláléknak a »belső«
ember, aki az evangéliom után eped. »Mert ket
tős gonoszságot követett el az én népem: el
hagytak engem az élő vizek forrását, hogy ku
takat ássanak maguknak; és repedezett kutakat
ástak, amelyek nem tartják a vizet« (Jer. 2. 13.)
sir fel a próféta panaszos szava. És a nagy apos
tol is, Pál, aki a vallás legszentebb kérdéseit
taglalva ritkán haszná ja az irónia és gúny fegy
verét, éles lesz a szarkazmusig, amikor ezt a
világi bölcsességgel felhigitott »evangéliomot«
akarják Korinthusban az igazi evangéliom he
lyébe állítani: »Mi erőtelenek, ti erősek« (2,13,9)
»okosak tévén örömest e tűritek az eszteleneket«
(2, 11-19) »ha azért bolondok vagyunk is, Isten
é r t . . . (2 5-13) És nem akar köztük másról tudni,
csak Krisztusról, és pedig mint megfeszitettról.
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Kultuni, tudomány, művészet az emberi
szellem szép és értékes gyümölcsei. Senki se
velje, hogy a tudás szolgálatára elkötelezett
munkás létemre vonom kétségbe jelentőségüket.
De a tudás, kultúra, művészet gyümölcsei e
világból valók s a lélek az örökkévalóság után
áhítozik. Széppé tehetik, könnyebbé, kényelme
sebbé ezt az életet, de a meggyötört emberi
szívből feltörő egyetemes sóhajtásra: mit cse
lekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, telelni
nem tudnak.
Mit cselekedjünk hát, hogy az örök életet
elnyerjük? Mit cselekedjenek a hívek, mit cse
lekedjék az egyház?
A negatívumról a pozitívra térve át, enged
jék meg, hogy két példával illusztrá hassam ezt.
A régi világból való az egyik; a jelen, szépeket
összekeverő fergetegéból a másik.
Amikor 79-ben Kr. u. a Vezúv kitörése ál
tal elpusztított Pompei városát a múlt század
folyamán feltárták, a sok értékes kő s márvány
emlék Közt az ásatást vezető tudósok egyike
egy sajátos alakú, az emberi test körvonalait
feltüntető lávamasszát tálát, amelynek kopog
tatásra ádott kongó hangja elárulta, hogy üre
ges belsejü. A tudós megfelelő gyurmával töl
tötte kí az üreget s amikor néhány nap inuUa
lefejtették a külső lávaréteget, a körüláUók nem
kis ámulatára egy őrtál'.ó katonának az alakja
vált láthatóvá. Egy órtá ló katonáé, aki íme a
város végítéletének idején, amikor a föld mé
lyének Teláncolt erői kitörve börtönükből So
dorna és Gomorra sorsára juttatták a várost,
amikor, mint erre ugyancsak az ásatások fel
tárt leletei szolgáltatnak bizonyságot, fejétvesztve, kétségbeesetten futkosoti, menekül-,
viaskodott az eletösztön hatása alatt embertár
sával Közel százezer ember: nem hagyta el a
számára Kijelölt órhe'yet és figyelő állásban né
zett szembe a halállal várva a ráhul.ó tüzes
hamu s lávaréteg hozta sírját.
íme egy őrtálló vitéz, aki megáll, kitart,
bár ég és föld ömöljék is rá. Kapott-e ezen az
alvilág Küldte tüzes koporsóban önmagának s
a kötelességteljesitésnek emléket állító névte
len hős az utókor részéről a világháború név
telen hőseihez hasonlóan legalább szimbolikus
elismerést, nem tudom; de azt tudom, hogy
példája most is világit, amint izzott, világított
a páncél ruháját körülzáró s annak formáját
felvevő lávaréteg.
Világit és mutatja a kötél ességteljesités út
ját a mi korunknak is.
íme ez a kép legyen mintaképe a mai kor
hivő emberének, az egyházak egyes tagjainak.
Megállani az élet küzdelmei, nehézségei, ve
szedelmei és szenvedései közt. Megállni, mint
amaz ökori hős, tántorithatatlanul. Megá lni a
kijelölt helyen még az élet árát sem nagynak
tartó hűséggel a haza s egyház javára. Nem
gőgös visszavonulás a kényelmes magányba,
vagy szükebb közösségekbe; nem kacérkodás a
vallás Külső mázával bevont, világi bölcsesség
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gél, nem kétfelé sántikálás s kétfelé fülelés,
hogy a próféta szavával éljünk, nem megfele
zett élet vasárnap s a munka napjain, kettős
arc a templomba és az életben, nem pusztán
vasárnapi keresztyénség, hanem élő, eleven, ál
landó, oiblikus keresztyénség: ez a mai keresz
tyén ember ideálja, eszménye, kötelessége. Igv
válik keresztyénsége aktívvá, gyakorlativá.
A másik képet egyházunkra, annak munká
jára szeretném alkalmazni. A nyár folyamán tör
tént Sopronban, hogy a helyi lapok egy a maga
nemében páratlan esetre hívtak fel a figyel
met. A nagy orosz pusztaságból érkezett oda
egy roskatag, fáradt vándor; egy törékeny testű
asszony, é d e s a n y a , aki már évek óta utón
van s állandóan járja’ a volt központi hatalmak
katona-temetőit $ betüzgeti könnytől elhomá
lyosult szemmme', a szuette fakeresztek kopott
feliratait, hogy m egtaálja egyiken annak nevét,
aki szivéről szakadt le, és mégis szivéhez nőtt:
a világháború gyilkos fergetege által elsodort
hősi-halott, katona-fiát.
íme, egy erőtlen asszony, aki tán sohasem
volt előbb túl lakhelye határain, akit alig bír
nak el lábai, aki nem érti az idegen népek nyel
vét, írását is csak annyira, hogy fia nevét kibetüzhesse s aki mégis járja-járja már évek óta
éhség, fáradtság s nélkülözések árán a világ
háború szomorú gyümölcsös kertjeit, a katonatemetőket, hogy megkeresse azt, aki elveszett,
s ha rátalál raboru’.va behorpadt sírjára elsírja
utolsó Könnyeit a fájó szülői szívnek, amely
nek keservét tán a sírban porladó halott is, de
az egek-egébe távozott lélek bizonyára meg
hallja.
íme ebben, ha kell a siron tu! érő szerétéi
ben látom egyházaink, közelebbről evangélikus
egyházunknak is legnemesebb, legszentebb fel
adatát. Megkeresni, s megmenteni azt, ami el
veszett, a háború szomorú temetőit járó édes
anya, az elveszett drachmát, juhot kereső, a
tékozló fiút újból szeretetébe fogadó bibliai pél
dakép alapján.
Ez az az aktiv gyakorlati keresztyénség,
amelyre szükség van. A hitbeli igazságot az
életben inegbizonyitó munkásságra, mivel e vi
lág nem az e v a n g é l i u m bó' , hanem az evangéliomi hívek é l e t é b ő l tanulmányozza nap
jainkban a keresztyénséget. Az az egyház, az
az egyházi munkás, aki egy jeles theológusnak
(Ravasz László) szavai szerint végezve látja fel
adatát a számára fizikai emóciónál sokszor töb
bet bem jelentő vasárnapi igehirdetésben, el
vesztette a játszmát az emberi lélekéit folyó
nagy küzdelemben, az előre fe'adta a 'harcot,
letette a fegyvert. A gyakorlati keresztyén sze
retet munkájában magát megbizonyitó egyház
állhat csak fenn, tarthatja együtt híveit s nyújt
hatja nékik azt, ami után vágyódnak: az élet
nek italát.
•
»Az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.
Vájjon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtoijánról fügét?« (Mt. 7, 16.)

i
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A theoria ruganyos tételei igazolhatják a
racionalista-liberális egyházi felfogás veit helyes
ségét, de a kér. szeretetintézmények, Gusztáv
Adolf-egylet, gyámintézet, diakonissza anyahá
zak, bétheli, kaiserswerthi, tényékbe lefektetett
keresztyén Szeretet példáit csak a biblia alapján
álló pozitív gyakorlati keresztyónség tudja fel
mutatni.
Minél gazdagabb valamely egyház a szere
tet munkáiban, annál életteljesebb. Minél többet
áldoz ezekre, annál több marad neki. Nem az a
szegény egyház, amely sokat áldoz, hanem az,
amely Semmit sem áldoz. A holt egyház leg
találóbb képe a pókhálóval bevont missziói vagy
mondjuk gyámintézeti persely. A felkereső, meg
mentő, megsegítő, megtartó szeretet szolgála
tában álló egyház a jövő egyháza, amelynek
munkája nyomán, mint Ezekiel próféta látomásá
ban a templom alapjából kiáradó vizek nyomán,
meggyógyul beteg lelkünk, társadalmunk, né
pünk, hazánk.
Mindennek elmondásával én a könnyebb
részt választottam; nehezebb az elmondottak
követése: eredj el s te is hasonlóképpen csele
kedjél. Egyházunk szórvány-jellege ismeretes.
Alig néhány helyen élnek nagyobb tömegben
hívei, de viszont alig van hely, ahol ne volná
nak. Mondhatjuk ezt szomorú ténynek a múlthoz
viszonyítva, amikor három főúri család s hozzá
tartozóik kivételével az egész haza protestáns
volt, de ha egyházunk, mint az aktiv, gyakor
lati Keresztyénség egyháza hivatásánák magas
latán áll, lehetetten, hogy észre ne vegyük ebis Isten célját. Mert mit jelentene1egész hazánk
szempontjából, annak vallás-erkölcsi megújulása
szempontjából, ha egyházunk szétszóródott gyü
lekezetei, tagjai tiszta keresztyén életükkel fák
lya gyanánt belevilágítanának a magyar éjsza
kába; Isten s emberes,zeretet melegét vive a
kihűlt, fagyos szivekbe, mint pionirek raknák
!e a megújult Nagymagyarország alapjait?
A cél előttünk, a perspektíva gyönyörű;
maga az Ur hiv. Ki ne engedelmeskedne neki?
Előre s felfelé az Ö nevében!
Kapi püspök könyve. A karácsonyi könyv
piac értékes művel gazdagodott. Kapi Béla püs
pök : »B i z o n y s á g t e v é s« cím alatt 304 ol
dalt kitevő kötetben beszédgyüjteményt adott
ki. A szép kiállítású könyv a kiváló iró és egy
házi szónok jeles alkotásait tartalmazza. Megszeszerezhető a Studium könyvesboltnál, Buda
pest, Muzeumkörut 21, és a Luther Társaság
könyvkereskedésénél (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51.), továbbá a Harangszó kiadóhivata
lánál Szentgotthárdon. A könyv ára portóval
együtt 130.000 korona.
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A magyarhoni e. e. e. gyámintézet évi
jelentéséből.
Az év vége felé, mikor az embereket némi
számadási hangulat szál ja meg, különösen meg
érdemli a figyelmünket egy csendesen, áldáso
sán működő intézményünk, melyről évközben
nem sok szó esik, az Egyetemes Gyámintézet..
Ráillenek erre is Jézus szavai: »ti vagytok a
földnek savai.« Egyházi életünk szinte láthatat
lanul működő értékes szerve ez, mely szint ad
sok halványuló gyülekezeti életnek, konzerváló
erő, hol anyagi bajok miatt bomlás fenyegeti
a hitéletet. Október 24-én Debrecenben tartotta
évi közgyűlését báró F e i 1i t z s c h Berthold vi
lági és Z i e r m a n n Lajos egyházi elnök veze
tése mellett az egész országból összesereglett
egyháznagyojk s a debreceni és vidéki evangélikusság részvétele mellett. Az ünnepi hangula
tot, mely az egész közgyűlés a'att elfogta a lel
keket, méltán készített elő S z ű c s Gábor kelen
földi lelkésznek a templomban tartott nagysza
bású szent beszéde.
A világi elnök tartalmas megnyitója, G e d u l y püspök és F a r k a s Győző debreceni lel
kész üdvözlése után Ziermann Lajos terjesztette
elő évi jelentését. Ez a jelentés nem olyan sab
lonos jelentés, szürke statisztikai adatoknak, szá
moknak a felsorolása, hanem hatalmas bizony
ságtevés a szeretetben csudákattevő hit erejé
ről, de egyben megragadó ébresztő szó, vagy
ha úgy tetszik — r i a s z t ó , mely súlyos hely
zetünkre mutat és komoly épitőmunkára köte
lez. A trianoni igazságtalanság után szinte diasz
pórává zsugorított evangélikus egyházunk hely
zete felette nehéz. »Ha nem akarjuk -r- mondja
a jelentés —, hogy a magyar evangéliumi egy
ház sok apró szigetével együtt végkép megszűn
jön, akkor kell, hogy mindannyian ott legyünk
a gáton s az egyházunkat védő, mentő szeretetmunkásságból, a gyámintézet munkájából ki
vegyük a részünket!«
Példát lehet és kell vennünk a németországi
G u s z t á v A d o 1f egyesülettől, mely a súlyos
viszonyok miatt ugyan megcsappant erővel, de
hűségesen támogatja most is az egész világ
küzdő evangélikusait, közöttük a mi megcsonkí
tott egyházunkat is. Gyüliekezeteiinket, iskoláin
kat, intézményeinket, theotógusainkat felvette az
állandóan segélyezettek sorába. Mintegy gyors
segélyt adott a múlt évben Kelenföldnek 500
Márkát, Sopronbánfalvának 600 M-t, Budafok
nak urvacsorai edényeket. Hét theológusnak fejenkint és személyenkint 300—300 M-t adott. —
Zulauf Henrik lelkésznek 500, Kiss és Bódy
valjástanároknak 300—300 Márkát juttatott né
metországi tanulmányújukra. Egy beteg lelkész
nek 150 Márka gyógysegélyt szavazott meg.
A soproni képezdét 525 Márkával, több növen
déket 525 Márkával támogatta. Legújabban is
olyan tekintélyes adományokat küidött ez az
áldott intézet, hogy a múlt évi küldeményével
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cgviitt 230 millió korona, a Gottes Kasten se
gélyével pedig 264 millió koronát tesz ki a/
onnét kapott segélyösszeg. Ennek a nagy öszszegnek igazi értéke azonban az a meleg hittestvéri szeretet, méllyé irántunk és sorsunk
iránt állandóan viseltetnek s ott tanuló testvé
reinket elhaimozzák. Mi ezt a sok szeretetet csak
10 milliós adománnyal és Kapi püspök ur szí
vességéből a németországi szorványhiveknek
juttatott énekeskönyvekkel tudtuk viszonozni,
amit ők megértő lélekkel fogadtak. A jó Isten
kegyelme áldia a sokaktól áldott intézetet ezután
is! Ügy hiszem, gyámintézeteink az egész vona
lon készségesen elfogadják azt az egyet, gyám
intézet közgyűlésén e hangzott indítványt, hogy
e. e. e. Gyám intézetünket ezentúl »Magyarhoni
Gusztáv Adolf Gyám intézettnek nevezzük el
s nagy szeretettel fogjuk fogadni a G. A. egylet
képviselőit, ha a jövő évi Grátzban tartandó köz
gyűlésük után hozzánk Sopronba is ellátogat
nak.
De Istennek legyen hála, itthon se hiányoz
nak azok az áldozatkész lelkek, akik a »jobb
adni, mint venni« hatása alatt Gyámintézetünket
támogatták. A Thebusz testvérek néhai édes
atyjuk emlékére tett 3 milliós alapítványukat
1Ö millióra, Laszkáry Gyula 10 milliós adomá
nyát 1000 Pengőre egészítették ki. Mihály Ist
ván győri gyámint. elnök 300 kg. rozsot, Kéler Zoltán 1 millió koronát adott, Krayzell Mik
lós nyomdaszámlát fizetett ki. Nyíregyházán el
halt Palicz Lajosné, sz. Benes Mária 700.000 K
értékű takarékpénztári részvényt hagyományo
zott a Gyámintézetnek. Az egyházkerületi gyám
intézetek összesen 155,778.557 koronát adtak be
a központi pénztárba. Kb. ennyi lehetett a köz
vetlenül kiosztott segélyek összege is. Úgy, hogy
a G^’ámintézet forgalma a Bognár Endre ala
pítvány ez évben ki nem osztott jövedelmét és
a G. Á. egyleti segélyeket is számítva, 630 mil
lió körül jár.
A Gyámintézet iránti érdeklődés fokozására
az egyet, egyházi elnök lelkes fe.hívást, iskolai
olvasókönyvekbe, naptárokba ismertető cikke
ket irt, felolvasásokat tartott. Hasonló ismerte
tések történtek Körmenden, Veszprémben, Tabon, Balfon, Sopronban, Szentgotthárdon, Bobán és a somogyi egyházmegye gyülekezetei
ben. Hálás elismerést érdemel* ez a nemes igye
kezet. A jövőben való intenzív munka kifejté
sére több lelkes indítványt fogadtak el a köz
gyűlésen, melyeket a rendes utón közölni fog
nak az alsóbbfoku gyám intézetekkel.
Szükség is van arra, hogy buzgó híveink
a gyámintezetet lelkesen támogassák, mert a
segélykérők száma egyre növekedik. Ez évben
103 kérvény érkezett be. A folyamodóknak ezt a
nagy tömegét látva, méltán sürgeti az e. Gyámintézet vezetősége, hogy az egyházközségek ne
menjenek bele erőiket túlhaladó építkezésekbe,
azon reményben, hogy majd a Gyámintézet se
gít s ne várjanak lehetetlenségeket! A rendelke
zésre álló összegből kaptak: Gyula a nagy sze
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rt tetadományt, 35 millió K, Gyón, Szúpatak.
Szekszárd es Hernádvécse 3 3 millió K-t,
Tápiószele, Óbuda, Galgagyörk, Győri diako
nisszaképző, Keszthely, Csögie, Szécsény, Luczfalva, Satoraljaujhe y, Tokaj 1—1 millió K-t. A
sopioni Theol. Otthon 2.681,000 K. Mezőtúr,
Tápiószele, Kispest, Vác és Mende egyenkint
2.500.000 K-t, Pesterzsébet, Zalaegerszeg, Nagy
kanizsa, Veszprém, Gindi-csa ad, Kaposvár, Tés,
Tarros, Pusztaszcntlászló, Keszthely, Somogydöröcske, Nagyvázsony, Nagyatád, 1 1 inihió
K-t, Alsódörgicse 1.500,000 K, Zalaegerszeg
500.000 K. Sámsonháza 3 m., Székesfehérvár 2
in., Vérteskéthely 2 m., Ipolyvecse 1 m., Szend
1 m., Abaujszántó 2 m., Kisvárda 2 m., Diósgyörvasgyár,
Hernádvécse,
Sátoraljaújhely,
Tállya és Tokaj 1—1 m. K-t. A serleggyiijtés
1.797.000 K eredményét az aszódi leánynevelő
intézet kapta.
A közgyűlés hálás köszönetét szavazott a/
egyet, egyház elnökségének, hogy a központi
költségekre és németországi utazásokra közel
12 millió koronát adott.
Kegyelettel emlékeztek meg a Gyámintézet
nagy halottjáról, G y ó r y Lórantró!, aki a bánvakerületi elnöki székben tett értékes szobaia
tokat s a munkatérről visszavonult dunántúli
egyhker. elnökről, a nemes lelkű, buzgó K ár o I y i Endréről. Biza'ommal köszöntötte az el
hívott uj vezéreket: dr. P e s t h v Pál ön agyméltóságát a bányakerületi elnöki székben, Bé
késben K á l m á n Rezsőt, a pesti középegyház
megyében C s a b a Gyulát, b. K a a s Andort,
Fchérkomáromban b. I v á n k a Gézát, a külső
somogyi egyházmegyében T e k e Dénest.
A lelkes szeretetmunkának ezen felemelő bi
zonyságairól bizonyára örömmel értesül ev. egy
házunk minden tagja. De valamire kötelez is ez
a jelentés. Arra, hogy szivünk egész szeretetével
álljunk a Gyámintézet munkásai k ö z é... A
gyámintézet perselye mellett ott áll a templom
ajtónál az Ur Jézus s a szeretet ünnepén nézi,
amint a kimenők pénzt vetnek abba! Te meny
nyit tettél bele testvérem? Annyit e, m in ta gaz
dag, vagy annyit, mint a szegény asszony?
Pálmai Lajos.

HÍREK.

Hetvényi Lajos 1869—1926.
A soproni ev. líceumnak mély gyásza van:
H e t v c n y i Lajos vallástanár december 16-án
elhunyt. Ebben a gyászban osztozik az. őáltala
teremtett Líceumi Diákszövetség, s osztozik
mindenki, aki a Luther Naptáron át érintkezett
az ő lobogó leikével. Hetvényi egyike volt azok
nak a mind ritkábbá váló ideális lelkeknek, akik
tiszta nemes eszmékért fanatikus hévvel tudnak
lelkesedni s érettük egész é eten át önzetlenül
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dolgozni. Neki mindig volt valami eszméje,
amely egész valóját hatalmába kerítette, amely
ben egészen felolvadt. Hivatásérzete, amely
egész lényéből kisugárzott, adott neki erőt még
akkor is, ha teste gyenge volt, ez vitte, ez ra
gadta magával lelkét minden akadályon keresz
tül. Az utóbbi időben sokat foglalkozott az »al
kotó embertipus«-sal, — önmagában ezt a tí
pust igazán megvalósította. Alkotásai beszélnek
idealizmusáról, törhetetlen hitéről, akadályokat
nem ismerő munkaszeretetéről, s z í v ó s kitartásá
ról. Alkotásai között ott van mindenekelőtt a
Luther Naptár, amelynek most jelent meg a
XV-ik évfolyama. Akik bepillantást nyerhettek a
naptár szerkesztésébe, tudják, hogy milyen bá
mulatos körültekintéssel, hozzáértéssel intézett
mindent s a legkisebb cikkre is milyen gondot
fordított. Minden cikknek bele kellett illeszkedni
abba a szellembe, mondhatnám alapeszmébe,
amelyet minden egyes Luther Naptár hirdet.
Munkásságának meg is lett az eredménye, a
Luther Naptár messze kiemelkedik a naptárok
sorából s magas irodalmi színvonalát mindenütt
elismerték, a szoros értelemben vett egyházi
körökön kivül is. Az evangélikus öntudatnak
a mélységes hazaszeretetnek, nemes ízlésnek
táklyavivője ez a naptár szerte a hazában. —
Egyéb irodalmi alkotásai sorából kiemeljük kö
zépiskolai tankönyveit. A Luther Naptar meliett a Líceumi Diákszövetségnek szentelte ere
jét. Kiemelendőnek tartjuk, hogy a soproni ev.
líceum volt az első az ország középiskolái kö
zött, amely éppen Hetvényi lelkes agitálására
1917-ben megalakította a volt líceumi tanulók
szövetségét. A Líceumi Diákszövetség mintá
jára alakultak a többi diákszövetségek. Hetvé
nyi ennek a szövetségnek tudott eszményi célt
kitűzni: diákotthon létesítését a líceummal kap
csolatban, amely diákotthonban nevelődnének a
jövő generáció vezéregyéniségei, akik elvezetik
majd a nemzetet a boldog magyar jövőbe. Éle
tének utolsó szakát ez a gondolatkör töltötte
ki, a diákotthon alapításáért töprengett, fárado
zott, lelkesített, kért, s mélyen bántotta, hogy a
diákotthon ügye nem haladt olyan gyorsan előre,
mint szerette volna. Ebbe a gondolatkörbe il
lesztette bele a cserkészetet, mint előkészületet
a diákotthonra. Mindent, amit tett, elvek sze
rint, magas erkölcsi célok érdekében tette s
ezek szolgálatába illesztette be a Luther Nap
tárt, a Diákszövetséget, a Diákotthont, a cser
készetetet.
Árván maradt a Luther Naptár, árván ma
radt a Diákotthon! Helyét betölteni nehéz lesz,
ha nem lesz lehetetlen. Egy igaz embert siratunk
benne, aki »híven tékozolta erejét.«
Hetvényi Lajos 1869-ben született Győrött,
rheológiai tanulmányait Sopronban és Jénában
végezte. A soproni ev. líceumban kezdte műkö
dését s itt működött 1896-tól haláláig.
Áldott legyen emlékezete.
—n.

Lelkészavatás. Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök folyó hó 16-án a budapesti
deáktéri templomban Chován József és Liska
Ferenc papjelölteket lelkészekké avatta. Az Ur
kegyelme és áldása kisérje a fiatal lelíkésztestvéreket működésűkben!
Lelkésziktatások. A tési gyülekezet uj lel
készét, Pohánka Ödönt, Takács Elek, a vesz
prémi egyházmegye esperese; Lang János kismányoki lelkészt Schöll Lajos, a tolina-baranyasomogyi egyházmegye főesperese hivatalukba
beiktatta.
A Prot. Irodalmi Társaság Mezőtúron iro
dalmi estélyt rendezett. Ravasz László dr. tar
tott előadást.
A kelenföldi nő- és leányegyesület dec.
19-én a szegény gyermekek karácsonyfája javára
vallásos estélyt rendezett. D. dr. Prőhle Károly
dékán tartott előadást, Bancsóné Kovách M. ope
raénekesnő énekelt.
A salgótarjáni nő- és leányegylet kará
csonyi vásárt rendezett, melynek tiszta jöve
delme nyolcmillió korona volt árvák és özve
gyek javára. — Az advent 3. vasárnapi vallásos
estén dr. dem entis Kálmán városi tiszti főor
vos tartott előadást »Közerkölcsünk sebei« cím
mel.
Szerkesztői üzenetek.
A. Ózd. Az értekezletre a nagy hóvihar
miatt legnagyobb sajnálatomra nem mehettem le
Pestre. A szerdai napra eső képviselőválasztás
tól való elmaradást sem kockáztathattam meg.
Remélem megbocsát. — D. M. Bp. A körleve
let azért nem közöltem a lapban, mert annak
semmi jelentőséget nem tulaj do nitottam, és most
sem tulajdonítok. Ön fontosnak tartja. Kérem.
Tudomást is szerzett róla! (Test assez. — D.
L. M. Ebből a számból sajnálatomra kiszorult.
Jövő számban jön. Abszolúte nem értünkegyet.
Üdv! — Olvasóinknak boldog karácsonyi ün
nepeket és boldog ujesztendőt kívánok.
PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY!

Segédlelkészt keres az ózdi evang. egyházközség. J a v a d a l m a : készpénzben havi 2 mil
lió 200.000 K, természetben lakás, fűtés, világí
tás. Az állás januárban elfoglalandó. Jelentkezé
sek a lelkészi hivatalhoz intézendők özd (Bor
sod-megye).
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