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kell azonban, hogy az emberiség élete a termé
szet életének, az emberiség történelme a világ
•Ha valaki Krisztusban van. uj
mindenség történelmének csak egy kis szelvé
teremtés az; u régiek elmúltak,
nye lévén, az emberi szellem, bármilyen ma
íme újjá lett minden Mindez pe 
gasra
értékeljük és emeljük is azt, a vi'ágmindig Istentől van 2 Kor 5. 17 18
denséget,
annak életét és történelmét hordozni
A keresztyén kultúrának diadalmas ereje
képtelen.
A
humanisztikus kultúra saját fejlődé
jórészt abban is található, hogy az emberiség
sének terhe alatt roppanna össze, a haladása
nek páratlan magasan álló szempontokat ád a
folyamán összegyűjtött ismeretkincse zúzná ősztörténelem esem (Ínyei nek értékelésére. Amilyen
sze és vinné meddő agnoszticizmusba, avagy
kétségtelen az, hogy történelembölcselet nélkül
tehetetlen szkepticizmusba, ha az ^mber szel
nincsen történelem, éppen olyan bizonyos a/
lemi életet nem tudná belekapcsolni egy még
is, hogy a történelem-filozófia nem táplálkoz
átiogóbb, még magasabbrendü abszolút és tö
h a t az adott tények felhasználásából, hanem
kéletes szellemi életbe, amely az egész világ
azokat a szellemi élet realitásainak alapján kell
mindenségnek láthatatlan alkotója, fenntartója és
feldolgoznia. Ezek a realitások adnak a/ ese
kormányzója. A humanisztikus kultúra vagy elményeknek értelmet s több, mint immanens c.k
vtzet Istenhez, vagy csődbe megy. S az európai
és okozati összefüggést. S a kultúra éppen en
kultúra eljutott arra a pontra, ame’yen ez a
nek az értelemnek és ennek az összefüggésnek
vagy-vagy elutasithatatlanul felvetődött. Vagy
a felderítése és elsajátítása.
összeroppan a saját súlya alatt, vagy pedig be
Korunk zűrzavarában, fejetlenségében ezek
leilleszkedik benső és tiszta istenhitbe.
nélkül a legmagasabb, a keresztyénség által
Félreismerhetetlen jelei vannak, hogy az
nyújtott szempontok nélkül felfedezhetjük a vi európai kultúra embere, ha csak humanisztikus
lágháborúból előálló következményeket, bajaink szellemiségre van utalva, a saját kultúrájával
áradatát visszavihetjük erre a forrásra, de sem és civilizációjával tanácstalanul és tehetetlenül
miképpen nem juthatunk el annak a felismeré-, áll szemben. Elveszti életbátorságát és intuí
sért, hogy mindez nem puszta következmény, ciója, amely minden teremtő erőnek, minden al
nem merő okozat, hanem ennél több, tudni kotó munkának forrása, összezsugorodik, elsor
illik egy uj korszaknak vajúdása.
vad. Élete sablonossá, mechanikussá vánnyad.
Keresztyén hitünk tanit meg, hogy vissza- Az ember statiszta lesz és statisztikai adat. Az
vigyük a történelemben megnyilvánuló romboló újat hajszolja és erőszakolja, de az újat nem
és rontó erőket nem az emberen kívül, meg önmagának megújulásában, hanem az adottsá
változtathatatlan tényezőkre, hanem a történe goknak uj kombinációjában keresi. Világa ka
lem alanyában, az emberben, s itt is az ember leidoszkóp lesz, amellyel kíváncsisága játszik,
szellemi életében megtalálható tényezőre, a de amelyből hiányzik a személyes élet odaszenbűnre. Keresztyén hitünk tanit meg arra is, hogy
telésére való felhívás. Életenergiája kifelé hat,
ne a materiális, az anyagi civilizációban, hanem de rájön, hogy a világmindenségben minden
ugyancsak magában az. emberben, az embernek energiája elenyészik, s ennek felismerése pesszi
szellemi életében keressük a gyógyulást.
mizmusba kergető.
Mindazok, akik az európai kultúrát, s mind
Ez a történelem-szemlélet, amelyet alapjá
ban véve humanisztikusnak nevezhetnénk, az em  azt, ami ebben nagy és maradandó értékű, is
beriség előtt a lehetőségek széles skáláját, a merik és szeretik, tudják azt is, hogy ez a kul
perspektívák végtelenségét nyitja meg. Ereznünk túra olyan stádiumba jutott, hogy meg kell
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Kezdeményezés vagy kérelem e célból a pro
testánsok részéről sohasem indult ki, sőt az
1867. évi református konvent azon jogi meg
győződésének adott kifejezést, hogy a főrendi
házban az egyházi rendnek helye nincs. Amikor
Tisza Kálmán 1884. okt. 24-én benyújtotta fő
rendiházi javaslatát, amely mint 1885: VII. t.-c.
lépett törvényerőre, ellene a már régebben jo
gosított felekezetek részéről egy árva hang sem
szólalt fel. Ellenben maguk a protestánsok na
gyon különböző állást foglaltak el az egyházi
főtisztviselők tagsága kérdésében s voltak, akik
tiltakoztak ellene. Végül a Tisza-féille javaslatot
csekély módosítással mégis e fogadták s a pro
testáns egyházi főtisztviselők helyet kaptak,
mint »egyháznagyok« a főrendiházban.
A felsőházi javaslat 1922. évi, eredeti ter
vezete érintetlenül hagyta az 1885: VII. t.-c.-ben
biztosított jogainkat. Ellenben az 1926. március
6-án a nemzetgyűlés elé terjesztett törvényja
vaslat a püspökök és egyházkerületi felügyelők
közül egyet-egyet a felsőházi tagok sorából ki
hagyott. Báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő már március 17-én felterjesztéssel for
dult a miniszterelnökhöz a status quo fentartását kérve. A felterjesztés különösen elvi szem
Az 1926: XXII. t.-c. 4. §-ának az a rendel pontból mutatta ki az egyházunkat ért sérel
kezése, mely szerint a felsőháznak tagja »az met, de pozitív eredménnyel nem járt, mert
ágostai hitvallású evangélikus egyháznak hiva a javaslat tárgyalására kiküldött nemzetgyűlési
talban legidősebb két püspöke, továbbá egye bizottság csupán annyi változtatást tett a javas
temes felügyelője és hivatalban legidősebb ke lat idevágó részén, hogy két taggal az izraeli
rületi felügyelője«, amikor a negyven évet meg táknak is helyet óhajtott adni. A felsőházi ja
haladó jogfolytonosság megszakításával a hat vaslat tárgyalását a nemzetgyűlés 1926. október
ág. hitv. evang. egyházi főtisztviselő helyett 20-án kezdte meg; előadója Illés József volt.
csak négynek adja meg a felsőházi tagságot, Többen a vallásfelekezetek felsőházi képvise
jogfosztást tartalmaz. Báró Radvánszky Albert lete ellen foglaltak állást. Kaas Albert báró az
egyetemes felügyelő az 1926. nov. 11-i köz egyházunkat ért sérelem reparációját kérte s a
gyűlésen elnöki megnyitójában e jogfosztó tör részletes tárgyalásnál konkrét javaslatot tett.
vényről igy nyilatkozott: »A javaslatnak nyil Elvi, közjogi alapon kívánta a status quo fenn
vánosságra történt hozatala óta eltelt elég hosz- tartását. Elvi ál áspontja általános helyesléssel
szu idő alatt minden kedvező eredményre re találkozott, de sok felszólaló junktimot kívánt
ményt joggal nyújtó alkalmat felhasználtunk a római katholikus egyháziak számával. Az evan
Egyházunk vezetőivel arra, hogy egyházunk e gélikusok kívánságának jogosságát és méltá
téren fennálló jogál ományát biztosítsuk. A tör nyosságát egy hang sem vonta kétségbe. Annál
vényjavaslatnak immár kétségtelenül törvény nagyobb feltűnést keltett a miniszterelnök
erőre emelkedő határozata elett a törvénynek ki beszéde, amely egyházunk sérelmével fog
járó köteles tiszteletté, bár, de nem a lélek derűs lalkozó részében azt mondja: »Ezen (a négy
megnyugvásával, meg kell hajolnunk.« A köz felsőházi tagságon) már igazán nem lehet tulgyűlés fe.hivta az egyház vezetőségét, hogy a menni, annyival kevésbbé, mert anélkül, hogy
serelem orvoslása érdekében illetékes helyen kritikát kívánnék gyakorolni a lutheránus egyház
minden lehetőt kövessen el.
szervezeti beosztása felett, mégis meg kell je
A közgyűlési határozatból kitűnik, hogy gyeznem, hogy annak a nagyszámú egyházme
egyházunk az ügyet nem tekinti végleg elinté- gyének a fenntartása, amely a lutheránus egy
zettnek. Nincs tudomásom arról, hogy az egy házban ma megvan Magyarországon, talán az
ház vezetősége tett-e már lépéseket a sérelem egyház érdekeinek sem felel meg teljes mérték
oivoslására, de előttem fekszik dr. Z s e d é n y i
ben.« Ezzel a kérdés sorsa eldőlt.
Bélának 44 oldalas, világosan, józan logikával,
Munkájának történeti része után dr. Zseminden felhevült szenvedélyességtől mentesen dényi B. foglalkozik az evangélikusok kívánsá
megírt munkáság amé ynek me g rásával a szerző, gának jogszerűségével s különösen hangsú
kiadásával a je es jogakadémia minden elisme lyozza azt, hogy sem az 1885: VII. t.-c., sem
résre méltó nagy szó gá atot tett egyházunknak. az 1926: XXII. t.-c. intenciója nem a vallásfele
Ismerteti a szerző a protestáns egyházi fő kezeteknek, mint ilyeneknek az érdekképviseltetisztviselők főrendiházi tagságának történetét, tése, hanem az amúgy i« tekintélyt és súlyt je-

menteni. Nem az immár a feladat, hogy meg
tartsuk, meg kell menteni. Ennek pedig csak
egy módja és egy lehetősége van. Nem ment
hető meg sem úgy, hogy az európai embert be
állítjuk egy mind jobban és részletesebben meg
ismert világmindenségbe, mert ez őt elnyeli;
sem úgy, hogy a saját szellemiségének felisme
résére elvezetjük. Vagyis nem menthető meg
sem a materializmus, sem a humanizmus által.
Az európai kultúrát csak a vallás, az Istennek
ismerete és tisztelete mentheti meg. Az a hit,
amely vallja: Mindez pedig Istentől van. Amely
meglátja az emberben az uj teremtést, amit
Kiisztus Lelke munkál. Ez a hit az anyagot és a
szellemet, a mindenséget és az embert felöleli
és felemeli a Teremtőhöz, akitől és akiben és
aki által van minden, aki teremt és teremtve
ujit.

Egyházunk főtisztviselőinek felsőházi tagsága.
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lentó egyházi méltóságok vagy hivata'ok bekap
csolása volt. A törvény vétkes hibájának nevezi,
hogy mig a többi felekezetek részére területvisszacsatolás esetén minden utat nyitva hagy
a régi iogokhoz, az ev. egyház fótisztviselóit e
jogokból örök időkre kirekeszti: »Nyilvánvaló,
nogy ha a felsőház a jogfolytonosság jegyében
akarja elkezdeni a működést, e sérelem sürgős
revíziója nem mellőzhető.«
Végül az ötödik, utolsó részben foglalko
zik az arányszámokkal részletesen, szabatosan,
áttekinthetően.
Dr. Zsedényi Béla jeles munkája nélkülöz
hetetlen forrásmunka mindazok számára, akik a
kérdést tanulmányozni kívánják, a bőséges jegy
zetek is nagyon értékes anyagot tartalmaznak;
egyúttal kitűnő tájékoztató mindazok számára,
akik a kérdés iránt érdeklődnek. A kiadvány
ára nincs megjelölve, de úgy vélem a miskolci
evang. jogakadérnia dékáni hivatalánál megren
delhető.

»Medio Tutissimus Ibis!«
(A középút a legbiztosabb.)

Nem kis aggodalommal tölti e! lelkemet az
a közlemény, mely az Ev. Lapjában: »Javaslat
vasárnapi és ünnepi főistentiszteleteink liturgiá
jának gazdagítása, bővítése tárgyában« címen
megjelent.
Sajnálom, hogy a javaslatnak első része nem
került kezeim közzé s igv nem alkothatok ma
gamnak egységes képet felőle. Elolvasva azon
ban a dec. 12-iki számban közölt folytatását,
az a határozott válasz adódik lelkem mélyéből:
istentiszteleteinknek azon keretek között kell
fennmaradnia, mint amely keretek a legteljesebb
mértékben zálogai voltak, lesznek és maradnak
az evangélium alapján fundált »Lutheri-hit« életrekeltö és életet adó örök erejének. Úgy kell
maradnia mindennek, mint apáinknál volt, mert
ök a lelki élet külső megnyilvánulásait a leg
biztosabb középuton építették fel, nagyon vi
gyázva arra, hogy a külszin ne csorbíthassa s
ne bonthassa reszekre a benső érzelmeket, a
lényeget.
Ha minden arc Rómával sir és nevet is e
földön, a mi arcvonásainknak a réginek kell
maradni. S ha minden ut Rómához vezet is,
nekünk el kell kerülnünk azt s még összekötő,
keskeny ösvény sem lehetünk a különböző utak
között.
Aki felületesen bírálja el az említett javas
latot, az látszólag nem talál semmi olyat, ami
az istentiszteletek lényegét károsan befolyásol
hatná, de tovább nézve a puszta javaslaton, már
bontogatja szárnyát az abban rejlő veszedelem.
Történetesen s ismétlem, nem a javaslat, a
forma az, ami veszedelmeket rejt, hanem annak
a lelkek re gyakorolt ellenállhatatlan ereje, a
külső keret bensőt ölő mérge. Elvitathatatlan
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tény az, hogy a változott külső körülmények, ke
retek mindig átformálják a változást átélő benső
embert s igaz, hogy ez történik sokszor jobb,
de többször balfele.
Eklatáns példa erre az, hogy mig népünk
háziszóttes, vagy legalább is egyszerűbb ru
hákban járt, másként érzett, gondolkodott és
cselekedett, mint amióta a ciíranyomoruságos
selymet és bársonyt öltötte magára. És amilyen
igaz ez, oly bizonyosan igaz az is, hogy amint
külsőleg uj palástba burko'ják lelkét, más ér
zelmek fogla ják el a régi helyét.
A protestántizmusnak örökös kritikát kell
gyakorolnia önmaga fe'ett, hogy a kor haladá
sával mind nagyobb erővel tudja Istenhez fűzni
a lelkeket, át kell hidalnia az eget a földdel,
felruházva a tiszta értelmet, a gondolkodó 'el
mét az evangéliumnak, a Krisztusba vetett hit
nek, a Mindenséget átszelő szárnyaival. Ez a
mi feladatunk s haladásunk céja is csak ez le
het. Uhuiknak kiinduló pontja a Kriszlus evan
géliuma, ez mindeneknek az alfája, ez isteni.
E/ a lényeg, ez a benső tartalom s hogy ez
külsőképpen is kifejezésre jusson, hirdettessék,
szivekbe oltassék, mindenekelőtt nyilvánvalóvá
tetessék, vagyis mindezek elvégzésére helyet,
alkalmat ad é< időt jeiöl ki a templom, az istentisztelet.
Tagadhatatlan, hogy ennek a helynek von
zónak s a keretnek a mindennapi életen felülemelkedónek kell lennie. De kérdem: nem igy
volHe a mi^tban s nem igy van-e a jelenben is?
Hiányzik talán valami? Ä bensőhöz nincs mit
hozzátenni, nem is lehet, ez isteni. A külső pe
dig teljesen összefüggésben van a bensővel,
hozzá alkalmazkodik és fölibe nem kerü.t és ne
is kerüljön sohasem. Alázatra és tiszteletre kész
tet, a világ vásári zajától elkülönít, nemes ér
zelmekre indit hely és keret egyaránt: Ének és
imádság felemelő ereje az eggyétett és egybefüzött lelkek közös háláját, köszönetét Istenhez
küldi, — s a Krisztusi-i üzenet, az evangélium,
az ige szava pedig, mint az élet sava, — erőt
ad az Istenért, a hit, remény és szeretetért. az
örökélet elnyeréséért, az üdvért folytatott földi
küzdelmekhez.
S azt az istentiszteletet, mely ennyire töké
letes, — átformá ni, idegen, nem szokott alkotó
részekkel túlzsúfolni — megszokottságából ki
forgatni, részekre bontani a teljes egészet, ez
nem kívánatos és a legkevésbbé sem lehet elő
nyös.
»Est deus in nobis, agitante calescimus illo!«
S ez magyarul ép oly szépen és igazán szól:
»Istent rejt keblünk, az ösztönöz a hevülésre!«
Igen! — vallásosság, egyházszeretet, hithüség,
hit, bizodalom, igaz imádság, üdvösség remény
sége, örökélet, emberszeretet, Isten félelme és
imádása és végül templombajárás azért volt,
van és lesz, mert »Istent rejt keblünk és ö és
az Ö Lelke hevít és kell, hogy egyedül hevítsen,
ösztönözzön minket mindarra, ami szent és ne
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keressünk formát, külsőségiét többet, mint ami
van. mert az mindezekre elég s mert nem az
a lényeg.
A javaslat szerint a Miatyánk elmondása
megosztanék a lelkész és a gyülekezet között.
»Miért?« És ismét: »Miért?« És lenne imaharang!
Es ez is »Miért?« Csak azért talán, hogy. ne
tudjuk olyan igaz odaadássá', átérzésse! elimád
kozni, közösen, egy szívvel, minden zavaró
forma nélkü1, mint eddig?! Az ilyen szereposz
tás sohasem lehet célravezető és nem lehet a
protestantizmus lényegével egyező!
És miért maradna el az istentiszteletet be
fejező ének? Nem volt az eddig sem hiábavaló,
sőt anélkül teljesen befejezetlen az istentisztelet.
És végül a kérdések befejezéseképen csak
arra volnék még kiváncsi, hogy miért kell az
egesz istentiszteletet szinte párbeszédekre bon
tani? Hogy minél kevesebb maradjon meg abból
az Isten házából távozó lelkekben?
A javaslat e szavakkal nyer befejezést: »Az
istentisztelet a gyülekezeti életnek a szive, ápo
lására meg ke1! történni mindennek.«
Ez valójában igaz, efölött nem lehet vitat
kozni. De mert igaz és mert az istentisztelet a
gyülekezeti élet szive, éppen ezért ügyeljünk
arra, hogy ennek a szívnek a dobbanása olyan
legyen, mint volt, mert ha másként dobban,
úgy akkor »beteg« az!
Ne ott keressük a sebet, ahol nincsen. Is
tentiszteleti rendünk nem egységes ugyan, de
nem is beteg és ne tegyük azzá! Inkább beteg
az általános egyházi életünk, a gyülekezeti élet
s ennek pezsdülését, újjáéledését, mig a formá
val megöljük,
a lényeggel azonban a közeli
jövőben már el is érhetjük.
Istent rejt keblünk s ö t nem elrejteni, de
életre kell hívni önmagunkban és embertársaink
ban.
A mi erőnk csak az lehet, ami volt: »Est
deus in nobis!«
Kemény Gábor
ev. lelkész.
Gyóni Géza halálának tízéves évfordu
lója közeledik. Nem régen közöltük az Orsz.
Ev. Tanáregyesület közgyűléséről adott hiradásunkban, hogy az egyesület kívánatosnak tartja
középiskoláinkban Gyóni-emlékünnepek tartását.
Most vesszük a hírét, hogy az Uránia-szinház
dec. 9—14-ig minden előadását Gyóni emléké
nek szentelte, amennyiben a »Lángbaborult vi
lág« c. nagy amerikai film előtt »Fekete szilvesz
ter« cimen megrázó, Gyóni-versekből összeál
lított, fogolyjelenetet játszottak. Szóval a tár
sadalom is megmozdult, irodalmi részről pedig
két protestáns iró könyve hagyja el rövidesen
a sajtót. Az egyik Balogh István iró (Bpest
VII., Peterdi-u.- 29.) »Gyóni Géza szibériai élet
rajza«, ára 50.000 K. A másik: dr. Boross Ist
ván mezőtúri ref. gimn. tanár »Gyóni Géza«
c. tanulmánya, ára 25.003 K. Ajánljuk olvasóink
nak. Megrendelhetők a szerzőknél.
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Kérelem az elárvult Luther-Naptár ügyében.
Hetvcnyi Lajos halálával több jó ügy mel
lett elárvult a Luther-Naptár is, munkás életének
ez a kiváló alkotása, buzgó lelkének ez a sze
retve féltett gyermeke. Ágybadőlte előtt még
az utolsó estén is egy rövid felhívást fogalma
zott, hogy az evang. testvérek ne engedjék ki
múlni a Luther-Naptárt. De ezt már nem küld
hette be a lapoknak.
Ezek a sorai mintegy a végrendelet erejével
kötelezik egyházunkat, hogy a Naptár gondját
vegye fel. Ismeretes, mivé fejlődött ez a már
nem is naptár, hanem egyházi évkönyv 15 év
alatt. Szerkesztésében Hetvényi nemcsak a sok,
fáradságos szellemi munkát végezte nagy kitar
tással és hozzáértéssé1, hanem évenként sok mil
liónyi anyagi kockázatot is vállalt magára, mi
dőn a soproni pénzintézettől, legutóbb pedig
a rokonoktól felvett kölcsönnel és kamatfize
téssel előlegezte a kiadás tetemes költségeit.
Nagyon tévednek, akik a naptár kiadását nagy
népszerűsége mellett is valami jól jövedelmező
vállalatnak képzelik. Hetvényi ugyanis nem a
maga hasznát nézte, hanem az írók és festő
művészek díjazására, pályázatok hirdetésére for
dította a jövedelem jó részét.
A nagymunkának és áldozatkészségnek meg
is lett a fényes sikere. Az összes hazai'naptárak
közűi Hetvényié küzdötte fel magát az első
helyre. Ezt nemcsak a Prot. Szemle bírálója is
merte el, hanem a Pesti Hírlap szakembere is
a hazai naptárakról szóló cikkében nyi tan be
vallotta. A boldogult szerkesztő méltán volt
büszke arra is, hogy Pintér Jenő, az irodalomtörténet egyik elsőrendű tekintélye évenként kü
lön levélben fejezte ki elismerését.
Amire egyházirodalmi társulataink nem vál
lalkoztak, azt ime meg valósította az egyszerű
tanárember a maga kiváló talentumával és ál
dozatkészségével. A Luther-Naptárt, mely immár
másfél évtizeden át becsülettel és ily fényes
eredménnyel szolgálta egyházunkat, vétek volna
elejteni és magára hagyni. Hetvényi szép alko
tásának fenn kell maradni. És legközelebb most
az utolsó évfolyamot, az 1927. évi Luther-Nap
tárt kell megmentenünk. Nem engedhetjük, hogy
az apának nagyértékü munkájáért jutalom he
lyett adósság terhe szálljon örökségül a gyer
mekeire.
Hetvényi Lajos fentebbi utolsó felhívásá
nak értelmében a következő kéréseket inté
zem a Luther-Naptár terjesztőihez és olvasói
hoz:
1. Azok a lelkészek és tanítók, akik LutherNaptárt kaptak bizonmányba, árusítsák el lehe
tőleg az összes példányokat. Mert az idei dí
szes és bőtartalmu naptárnak felette olcsó ár
szabása csak oly számítással volt lehetséges,
hogy az összes példányok elkelnek.
2. A szétküldött példányokon kívül Sop
ronban még mintegy 1000 példány van készlet-
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ben. óhajtandó volna, hogy újabb megrendelők
ezeket is megvásárolják.
3. Ahol a küldött példányok eddig inég el
nem keltek, azokat a bizományosok egyelőre
ne küldjék vissza Sopronba. Ezeknek hovaszállitásáról később fogunk intézkedni.
4. A pénzösszegeket a bizományosok a régi
csekklapokkal küldjék be. Az elszámolások ózv.
Hetvényi Lajosné nevére (Sopron, Paprét 2. sz.)
küldendők.
Sopron, 1Q26. december 22.
Kiváló tiszte’ettel
Payr Sándor
az elhunytnak és a Luther-Naptárnak
jó barátja.

A 8 osztályú evans, elemi iskola tantervéről.
Az Evangélikus Népiskola múlt évi utolsó
szama közli a létesítendő 8 osztályú ev. elemi
iskola tantervét, mely az Országos Evangélikus
Tanítóegyesületnek e feladatra küldött bizott
ságában készült s amely az egyetemes tanügyi
bizottság határozata szerint a szaklapban véle
ményezés végett került a nyilvánosság elé.
Az ui evangélikus magyar népiskola m eg\a
lósitását cé'zó mindenféle tervezet (intézményes
sztivezet, munkamegosztás, tananyag, tanmenet,
módszeres foglalkoztatás és az egész iskola
üzem tervei) valódi értékének az első ismertető
jele
mint minden tervez tnek
az eredetiség,
melyet az alkotó itt is csak úgy biztosíthat,
hogy megőrzi egyéni intencióját, ha bármeny
nyire füti is a szellemét idegen termékekkel.
A tervezett iskola tanítási tervének a megszer
kesztéséhez is természetesen szükséges, hogy
köreinkbe vonjuk a Handel-féle tantervet, a régi,
jó, Berzevicz^y-féle és a legújabb ál ami tanter
vűnket, azutan szükséges megemésztenünk leg
alább 3 4 kulturorszag többfée tervezetét is,
dt végül a figyelmünket a magvar nemzet és a
magyar evangélikus nép életének te jes egé
szére kell ismét rátüznünk és az »újat« az ide
gen szellemek társaságában és közreműködésé
vel ugyan, de itthon, magunknak kell megte
remtenünk.
Minthogy a közzétett terv az illetékes té
nyezők észrevételeivel e eve számolt és min
denkép alapvető jellegű, métán azzal a vára
kozással lehet tanulmányozni, hogy meg kell
közelítenie az abszolút értéket. Azonban a ter
vezők jóhiszeműségből túlnyomóan az osztrákok
ui tanterve alapján dolgoztik. E terv kétségte
lenül igen jó, de talán akkor sem volna sza
bad az alkalmazott mértékben u ánozni*, ha töké
letes volna. Saját magunknak tartozunk azzal,
hogy a lehető magas fokú és makulátlan szel* Egész szakaszok szóról-szőru vannak lefor
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leim teljesítményre kényszeritsük magunkat.
Nem az osztrák terv használata ellen van ki
fogásunk, hanem az idegennek használata ellen,
mint amely igy feleslegessé teszi felfelé törek
vésünket.
A terv ilyen alakban nem is érthető tisztán.
Az egyes tárgyaknál külön szakaszok közük
ugyan a tanítás célját, az alapelveket és a meg
jegyzéseket. Mégis a tanulmányozásnál még
ii anyel veket is aiig lehet találni a véleménye
zéshez. Ez utasítást pótló szakaszok egészen
idegenek. Vagy maradtak volna el, hogy’ min
denki szabadon és saját szemüvegével tekintsen
az ismeretanyagra, vagy jelentek volna meg jó
val bővebben, hogy műiden tekintetben bő és
a mai feladatokhoz szükséges utasításunk lett
volna ehhez a tantervhez.
A tantervben a vallástan 0 tárgyra oszlik.
Az ismeretanyag mennyiségére épp úgy vár
hatjuk azt az ítéletet, hogy kevés, mint azt.
hogy sok. Ha arra gondolunk, hogy 10 perc
alatt olyan megragadó történetet lehe. elmesélni,
melyet a gyermekek késő vénségükig megtart
hatnak úgynevezett emlézés nélkül, akkor ked
vünk kerekedik a kb. 200 tanítási napon évente
200 színes bibliai képet festeni a gyermekietek
boltiveire. Ha viszont a nehezebb fejű gyerekek
korlátolt beszélőképességét vesszük szemügyre,
akkor 10 12 történet elegendőnek látszik ahhoz,
hogy a növendékek egy réíze előtt magát a
vallást is gyűlöletessé tegyük. Tehát itt a tan
anyag megválasztásának és kiszabásának kor
szerű szempontjait szükséges lett volna közölni.
Akkor a tananyag felöl is lehetne véleményünk.
Még a tananyag lajstrom felsorolásánál is fon
tosabb egyébként az, hogy a tervezők a tan
tételeknek a tanmenetben való csoportosulásait
szemléltessék. Erre volna szükségük a tankönyvíróknak és a tanerőknek egyaránt.
Például a tanmenetben a 7) vallási tárgy
egyetlen egy tárggyá lehet, úgy, hogy az óra
rendben s a gyermekek előtt csak vallás szere
pel. Minthogy a főanyag a bibliatörténet, az
kínálkozik egyetlen tantárgynak még a VII.,
Vili. osztályban is. A gyermek vallásos fejlődé
sét eléggé biztosítjuk, ha 8 éven át mindenképp
a bibliát toljuk a figyelini körébe. Hogy tan
könyvből, vagy közvetlenül ismerjék-e meg a
bibliát, az másodrendű kérdés. Az sem volna el
vetendő dolog, ha az egész isko ázás alatt mai
nyelvezetű, gyermeki stílussal fordított, képek
kel illusztrált gyermekbibliát alkalmazhatnánk,
hogy a gyermek egyedül hű és igaz jóakarójával
összenőhessen. Akkor a biblia mellett szereplő
tgycb könyvek, segédkönyvek, a biblia törté
neteken kívüli tárgyak ebbe beolvasztott tár
gyak lehelnének. A káté a bibliai történetekbő'
mcriteít nélkülözhetetlen fogalmak tömörítése,
gyöngyfüzér. Csak mellékes szempontok szakít
hatják el a bibliától, mint külön tantárgyat. Az
egyháztörténet sem lehet külön tárgy, ha van
külön világi történet. Tudunk-e hamarjában
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olyan világi történeti ismeretanyagot az elemi
iskolákban túlnyomóan tárgyalt közép- és új
korból felmutatni, amely ne volna egyháztörtenéti vonatkozású. A világháború, boísevizmus,
holland és belga gyermekmentési akciók? —

Jeg y zetek .
Dr. Zsedényi Bélának a felsőházi törvény
nyel foglalkozó munkájában igen értékes adato
kat találunk a hazánkban élő különböző felekezetek műveltségi és kriminalitási arányszámairói. Az irni-olvasni tudás elterjedése az egyes
hittelekezetek szerint 1910-ben a következő
arányszámok szerint mutatkozik: róm. kath. 60.9,
gör. kath. 27.8, ref. 68.9, evangélikus 73.3, gör.
kel. 34.8, unitárius 63.2 és izr. 74.9 o/o. Ha pedig
az irni-olvasni tudók számát felekezetenként a
hat éven felüli népességhez viszonyítjuk, úgy
azt látjuk, hogy a 66.7 o/0-nyi átlagot jelentékeny
mértékben három felekezet haladja meg. Az
izraeliták vezetnek 86.9 o/o-kai, az evangélikusok
arányszáma 85.8, a reformátusoké pedig 80.2
o/o. Figyelemre méltó az is, hogy ha korcsopor
tok szerint vesszük az arányszámokat, akkor az
Ötven éven aluli csoportokban már nem az izra
eliták, hanem az evangélikusok vezetnek.
A kriminalitási viszonyokat tekintve az
evangélikusok, kik a népesség arányában az
1910. évi adatok alapján 7.3 o/o-kial voltak képvi
selve, a bűntett és vétség miatt elítéltek között
csak 4.8 o/o-kai részesedtek, holott pé'dául a katholikusok,^ akik a népességben 48.7 o/o-kai és a
reformátusok, akik 14.6 o/0-kal voltak képviselve,
a bűntett és vétség miatt elitéltek között 48.1,
illetve 14.1 o/o..kai szerepelnek. Az átlaghoz vi
szonyítva, az evangélikusok arányszáma nagy
jában egyformáddal, 33.3 o/04cal áll az átlag
alatt. A többi keresztyén egyházak arányszáma
ezt az arányszámot meg sem közelíti.
*
Egy;k olvasónk felhívja figyelmemet arra,
hogy a főhercegi lakájok kedvezményes vasúti
utazásra tarthatnak igényt. A figyelmeztetést kö
szönöm. Mert nem tudtam róla. Azonban, ha ez
a figyelmeztetés azért történt, hogy eszembe
juttassa, hogy az evangélikus lelkészek viszont
nem kapnak vasúti kedvezményt, akkor kényte
len vagyok felhívni a szives figyelmeztető fi
gyelmét arra, hogy ebben az irányban hiányzik
a tertium comparationis. Mert az evangélikus
lelkészek nem főhercegi lakájok.
*
A lapok közölnek szemelvényeket József
ki,r. herceg »Világháború« címen megjelent há
borús naplójából. Feltűnést keltettek különösen
a naplónak azon részei, amelyekben a kir. her
ceg 1 ersztyánszky lovassági tábornokkal, a ne
gyedik hadtest parancsnokával foglalkozik. Ret
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tenetes alaknak nevezi Tersztyánszkyt, a bruta
litások apjának, aki ilyen parancsokat ád: »An
griff mit brutalsten Mitteln erzwingen« stb. Ér
dekes, hogy a lapok ezeket az intimitásokat mi
ként kommentálják. Nem a háborút Ítélik el,
hanem Tersztyánszkyt. Holott nyilvánvaló, hogy
liliomszálat kezükben tartó szenteket nem igen
lehet háborúban hadvezért teendőkkel meg
bízni. A brutalitások apja a háború. A háború
démonja oszt parancsokat, nem törődve azzal,
hogy az emberek a parancs teljesítésébe »beledöglenek«. Azt a tízegynéhány millió halottat
nem Tersztyánszky tábornok küldte a halálba.
Azt hiszem, Vilmos császár is beszélt valami
olyast, hogy: Bis zum letzten Blut von Ross
und Mann. És minden hadvezér célja csak az
lehet, hogy megnyerje a háborút, nem pedig az,
hogy a hadseregnek népjóléti minisztere legyen.
Azt gondolná az ember, hogy ezt egy évekig
tartó világháború után mindenki tudja s tudja
azt is, hogy ha Tersztyánszky szive ellágyul,
félrelökik és keresnek másikat, keményebb kö
tésű legényt. De az emberek, úgy látszik, hamar
felednek és keveset tanulnak. Milyen jó, ha egyegy Tersztyánszkyban oda lehet állítani a Há
borús brutalitások apját és azt lehet elhitetni,
hogy minden máskép lett volna, a katonák ké
nyelmes ágyakban aihattak és jól táplálkozhat
tak volna, épkézláb tértek volna haza, ha nem
Tersztyánszky tábornok vezérkedik, hanem va
laki más.
*
v Szerény véleményem szerint gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter urnák, aki
kántortanitóink életkedvét a kántori fizetésnek
tanítói fizetésbe való beszámitásával fokozza és
gyülekezeteinket a békebeli tanítói nyugdijjáruléknak nem tudom hirtellenében hányszorosval boldogítja, meg lehet bocsátani azt, hogy
mikor egy a Pesti Naplóba irt vezércikkében
a megcsonkított magyar nemzet elé célul tűzi
ki a környező nemzeti kultúrák fölé toronyma
gasságba emelkedő magyar nemzeti kultúrát,
és a fennkölt cél megvalósithatásának alátámasz
tásául a magas kultúrájú kis nemzetek példáit
idézi, Athén és Firenze után mindjárt a Wittelsbachok Bajorországa jut eszébe és a centrumpárt kedvéért méltóztatik megfeledkezni arról,
hogy a Wittelsbachok Bajorországa mögött többé-kevésbbé mégis jelentős Hinterlandként ott
volt és olt van kb. kiiencvenmillió német, el jenben
a rokontalan magyar szintén többé-kevésbbé
jelentős Hinterlandjak ént a németek, horvátok,
szerbek, románok, rutének, tótok, lengyelek, cse
hek szerepelnek. S egy olyan ország közoktatásügyi miniszterének, amelyben á protestánsok
arányszáma kedvezőtlen és ahol Pospisil Ignác
nevű favágóm a népjóléti miniszter szerint ró
mai katholikus hitének erejénél fogva a primhegedüt játszhatja, amely szerint nekem, kis
aianyszámu lutheránusnak táncolnom kell, hol
ott a Pospisil apja napszámosnak jött be Mór-
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vából, nekem pedig már a dédöregapám is ma
gyar nemes volt, mondom, ilyen országban nem
lehet rossz néven venni, ha a közoktatásügyi mi
niszter, kis nemzetek kultúrájáról lévén szó.
megfeledkezik a dánokról, svédekről, norvégek
ről, finnekről, s a centrum-párt kedvéért a Wittebbachok Bajorországát, tehát jegyezzük meg:
nem ä Jugend, a Fliegende Blätter és a Bür
gerbräu Bajorországát hozza fel. Tout comprendre, e’est tout pardonner, mondja a müveit
és szinkatholikus, de a Vatikán szempontjából
nem egészen megbízható francia. Én a közokta
tásügyi minisztert megértem. Ellenben nem ér
tek vele teljesen egyet, amikor ó a nemzeti kul
túra toronymagasságu fölényét iskolák utján
véli elérhetőnek. Kerem ezeknek az uradalmi
cselédeknek a gyermekei úgy járnak, mint az a
lány, aki hosszú évekig úri házaknál szolgált és
végűi férjhezment egy részeges zsákhordóhoz.
Szerény véleményem szerint, ha a kultúrát akar
juk, akkor arról is gondoskodnunk kel’ene, hogy
a kiiskolázott polgártárs bizonyos fokú kulturéletet élhessen. És én, aki egynémely külorszá
got már láttam, s itt a nyugati határszélen élve,
eg.yetmást innen a szomszédból áthallok, ugv
nézem a dolgokat, hogy iskolákon kivü! nekünk
még igen sok minden hiányzik ahhoz, hogy a
kultúra zászlóhordozói legyünk. De viszont meg
tudom érteni azt is, hogy' miután evangélikus
tanintézeteink fenntartási tőkéit és ösztöndíj ala
pítványi tőkéit elvitte a hadikölcsön, az állami
tanintézetek pedig nagyrészt a klerikálizmus me
legágyaivá lettek, a közoktatásügyi miniszter
lángbuzgalommal veti magát isko ak és külföldi
ösztöndiiak létesítésére. Ezzel fog majd Wittelsbachi Bajorországot teremteni Magyarországból,
amelyben az arányszámok kellően kidomborod
nak, miután a protestánsokba belefojtották a
szuszt, a klerikálizmus hajóját pedig a nagy
vagyon mellett még az arányszámnak megfelelő
állami szubvenciókká: is fütik. Harminc év múlva
olyan kulturáltam leszünk, hogy a mexikói cent
rum-párt idezarándokol tanulmányútra.
Hazánk fővárosának egy szép terén, a Sza
badság-téren, állanak azok a szobrok, amelyek
az ország testéről leszakított részeket vannak hi
vatva jelképezni. Nem lévén ezeknek a szobrok
nak felekezeti jellege, s lévén ez Csonkamagyarországon öreg hiba, »lelkes csoportok mozgal
mat indítottak meg«, hogy a Gellérthegy déli
oldalán emelendő Magyar Kálvária emlékeztes
sen a »nemzet golgotájára«, és felekezeti jelle
gével talán arra is, hogy a protestánsoknak a
csonka hazában külön kálvária jár ki. Herczeg
Ferenc, a Gyurkovits Fiuk és Gyurkovits Leá
nyok és egyéb andalító mesék szerzője a Magyai Kálvária bizottságának ülésén tartott nagy
hatású beszédében felvetette a kérdést: »Ilyen
szegény országnak, mint a mienk, szabad-e olyan
nagy összeget, mint amilyenbe ez a terv kerül,
művészi célra fordítania?« A Magyar Kálvária
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bizottságnak ülésén a kérdés természetesen csak
szónoki formulaszámba mehet. A választ már
élőié tudja a hallgatóság. De Herczeg Ferenc,
mint jeles szónok, a kérdést egyúttal indokolásra
való felhívásnak is tekinti, és indokol. Megálla
pítja, hogy itt a művészeti szempont mellett és
azon felül, magyar propagandát akarnak csinálni,
íme, Krisztus kálváriájának egyik legújabb stá
ciója: a Golgotha, mint a magyar propaganda
művészi eszköze Herczeg Ferenc azonban nem
feledkezett meg azokról a »po gártársai ró!« sem,
akik arányszámuknál, vagy felekezeti hovatartozandóságukná! fogva nem tarthatnak igényt a
magyar hazában a primhegedüre. A kiváló ma
gyar iró aki minden tekintetben 100 %-os ma
gyar, szóla imigyen: »Hiszem, hogy protestáns
és zsidó polgártársainkat is megnyerjük e terv
nek. A Golgota keresztjében lássák a mind
nyájunk közös szenvedését és fájdalmát, Szűz
Máriában pedig a legnagyobb emberi, anyai fáj
dalom megtestesülését. Az öt szentben pedig
(az öt Árpadházi szentre céloz a szónok) az öt
legnagyobb család képviselőjét. Én ugyan nem
vagyok hivatva arra, hogy a protestánsok nevé
ben válaszoljak Herczeg Ferenc római katho
likus vallásu polgártársamnak, de a magam ne
vében kijelenthetem neki, hogy hitében mély
ségesen csalódik. Én semmiféle propagandago!
gotában nem tudom meglátni nemzetem szén ve
dését. Ezt az egész klerikál-artisztikus propa
ganda Kálváriát a Golgota profanizálásának tar
tóm, amely ellen keresztyénsegem és Ízlésem
tiltakozik. Krisztus nem azért halt meg, hogy
egy kizsarolt ország pénzén az ó keresztfájával
csináljanak propagandát. És ez a propaganda
Herczeg Ferenc szónoklatának kíséretében nem
válik javára nemzetünknek a müveit keresztvén
világban.

H Í R E K .
Felügyelő-iktatás. Dr. Horváth Károly gö
3döl|ói ügyvédet december 19-én iktatta a rákos
ul csabai gyülekezet felügyelői hivatalába Chugvik
1' Pál esperes.
Pettkő-Szandtner Aladár népjóléti államI titkárt a népjóléti miniszter miniszteri biztosnak
küldte ki a Stefánia Szövetséghez, amelynek elCnöksége lemondott.
Az országgyűlési képviselők között 11
járóm, katholikus és 3 református lelkész van;
BJevangélikus egy sincs.
E ljegyzés. P á l m a i Lajosnak és nejének
S B u t h y Paulának leányát E r z s é b e t e t elieSgyezte B o ó r Aladár urad. intéző Kámaházan.
Orgonaavatás. A szegedi ev. egyház öröm■ ünnepet ült december 19-én, amikor uj orgonáEját felavathatta. A délelőtti istentiszteleten a/
g avatási szertartást Saguly János esperes vé-
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gezte, akinek megáldó szavai után megszólalt iskoláinkról, tanítóképzőinkről, az elemi isko
az uj orgona. Az Ev. Vegyeskár énekét és a lákról, a diákjóléti intézményekről, árvaházak
gyülekezet közénekét követte Tátrai Károly h. ról, kórházakról, irodalmi és belmissziói egye
lelkész szószéki beszéde az orgona hivatásáról. sületekről, lapok ró', nyomdákról, könyvkereske
Istentisztelet végeztével díszközgyűlést tartott az désekről és a Gazdasági Központról. Megér
egyház, amelyen megörökítette az orgonabeszer- demlik az áttekintést az evangélikus cégeknek
zés történetét. Az istentiszteleten megjelentek a hirdetései is. Az Evangélikus Útmutatót a leg
különböző egyházak és hatóságok kiküldöttei. melegebben ajánljuk egyházunk tagjainak. Ára
Délután 5 órakor orgonahangverseny volt az nincs feltüntetve; az sem, hogy hol kapható. Ez
ev. templomban a következő műsorral: 1. Bach: az egy hibája megvan. tud+iM-'
Prae ludium és Fuga. König: Szonáta. Orgonán
karácsonyi jutalmazásának kér
játszotta König Péter orgonamüvész. 2. Kirch désétTanítók
az országos tanitóegyesületek vezérlőbi
ner: Religioso. Előadta gordonkán Fiedler Wal zottságának
19-i ülése szerint helyes érté
ter gordonkaművész König Péter orgonakisé- keléssel megdec.
kell
oldani, mert nem méltányos,
retével. 3. Händel: Largho. Énekelte Szántóné hogy csak egyes tisztviselői
ágazatok kapjanak
Ladányi Mária énekművésznő, Fichtner Sándor karácsonyi segélyt.
orgonakiséretével. 4. Hubay Jenő: Brautzug.
Pótlás. A lapunk múlt évi 51. és 52. szá
Hegedűn játszotta Perényi Pál hegedűművész,
Fichtner Sándor orgona kíséretével. 5. Erős vá mában megjelent »Aktiv keresztyénség« c. cikk
runk c. lutheri éneket előadta az Ev. Férfikar. írója dr. Kiss Jenő theol. tanár.
6. Stradella: Ima. Énekelte Fodor László ének
Vizkereszti offertórium a külmisszióra.
művész Fichtner Sándor orgonakiiséretével. Be A Misszió-Egyesület 1926. évi közgyűlése azzal
fejezésül a Himnuszt énekelte el a templomot a kéréssel fordult a gyülekezetekhez, hogy Vizszorongásig megtöltő közönség:. Az ui orgona kereszt ünnepén tartsanak offer tóriumot a külbeszerzése egy nagy állomás a gyülekezet fej misszió javára. Amikor olvasóink figyelmét erre
lődésében.
a kérelemre felhívjuk, egyúttal közöljük, hogy
Makó. Az Evangélikus Nöegylet december a Misszió-Egyesület pénztárosa Broschko G.
12-én a templomban adventi délutánt rendezett. Adolí esperes, akinek ríme: Budapest, IV., Deák
Közének után Draskóczy Ede lelkész imádko tér 4, I. Minden evangélikus embernek szent
zott és bibliát olvasott. Gera Böske és Ács Ju kötelessége, hogy Krisztus egyházát támogassa
liska »Ezrek ajkan« c. egyházi eneket adták elő abban a munkájában, amelybe Krisztus állította:
duettben. Patay Mária egyetemi hallgató »Ma hirdessétek az evangéliomot minden teremt
gyar ének 1919-ből« c. Sajó Sándof-féle költe ménynek és tanítsatok meg minden népet Isten
ményt szavalta nagy hatással. Az Ev. Vegyes- nek igaz ismeretére.
kar Beethoven: »Isten dicsősége« c. szerzemé
Templomavatások. A mezőtúri uj templo
nyét énekelte Borsodi Kálmán kántor-tanitó ve mot dr. Raffay Sándor püspök december 11-én
zetésével. Tátrai Károly szegedi h. lelkész »A avatta fel. Az ünnepélyen Kovács Andor főkeresztyénség és a család« cimen tartott elő esperes, orosházi lelkész is közreműködött.
adást. ima és közének fejezte be a jól sikerült A pesterzsébeti templomot december 26-án
templomi ünnepséget.
avatta fel ugyancsak dr. Raffay Sándor püspök.
Barcsai Károly: Költők, írók jellem 
Evangélikus gyermeklap. Az olvasó talán
rajza. Győr, 1926. Ünnepi évfordulókon tartott azt gondolja, hogy a gyermeklap csak a gyer
nyolc beszédét foglalta össze egy 50 oldalas mekeknek való. Nem úgy van. A gyermeklapok
kötetbe Barcsai Károly győri tanár. Arany, Pe ból igen-igen sokat tanulhatnak mindazok,
tőfi, Tompa, Vörösmarty, Madách. Jókai, Szé akikre gyermekek gondozása, nevelése bízatott,
chenyi, Eötvös József br.: a magyar irodalom tehát szülők, tanítók, lelkészek, stb. Egy jó gyer
nak és művelődésnek eme kiválóságai szere meklap nagy segitségükre van munkájukban.
pelnek a munkában. Méltatásukban a pedagó Örömmel tudatom tehát olvasóinkkal, hogy a
giai vonások élesednek ki. A munkát beszer- a »Fébé« diakonissza nőegylet január 1-től két
önyvtá raknak.
hetenként megjelenő gyermeklapot ád ki »Kis
Harang« néven. Szerkesztője Trauschenfels Elza.
..... Evangélikus Útmutató. Szerkesztette: Dr.
Varsányi Mátyás ev. lelkész. Budapest, 1927. A megjelent első számban van egy kis mese az
Az Útmutató érdemes szerkesztője helyesen ál esőcsöppről, amely engem nagyon felüditett. A
lapítja meg előszavában, hogy munkája régóta többi kis történet, vers is szép. Ezt az uj gyer
érzett hiányt van hivatva pótolni. A Névtár, meklapot melegen ajánlom terjesztésre; az irat
amelynek megjelenésére már esztendők óta missziót az iskolában is végezni kell, a gyerme
hiába várunk s amelynek meg nem jelenése él kek között. Előfizetési ára egy évre 120 fillér,
hetetlenségünknek egyik bizonyitéka, ezt az Út csoportos küldéssel 1 pengő. Cim: Pilisldotildmutatót nem fogja nélkülözhetővé tenni. Dr. liget, Béthel, u. p. Piüscsaba, Pest-m.
Varsányi ügyesen összeállított munkájában tá
jékoztat az egyetemes egyházi, egyházkerületi
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
és egyházmegyei elnökségeikről, fó- és közép
N yostf tott &
Nyosaztott
a Győri
G fJri Htri&c
Hírfap Dvomdai
nyondai « täiaU iti tfvartaiiU
g y o riu jtó jia Gyér, Baroaa-ut 36, iz Aid. — TeUfoa 239. — 6187

Kelenföldi Evang. leik. hivatal
t , Villányi-ut 1.
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Sirktutéiért IcUlét

N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Ö ntudat.
„P&l, Jézus Krisztusnak szol
gája, elhívott apostol, elválasztva
Isten evangeliomának hirdeté
sére.“ Róm. 1. 1.

A híres római levélnek ez az első verse egy
emberi lélek ébredésének, megtérésének, újjá
születésének dokumentoma. K jelentése annak,
hogy egy ember uj öntudatra ébredt, uj útra
tért, gyökerestől átalakult. A régó embert Saul
nak hívták, az uj Pálnak nevezi magát. A régi
ember másokat megkötözött és tömlöcbe hur
colt, az uj maga hordja a szo'gaság bilincseit.
A régi az emberiség megrontóját látta a Názereti Jézusban, az uj Krisztusnak és urának
vallja. A régi Benjámin törzséből való farizeus
volt, aki a zsidó törvények legszigorúbb betar
tására tudta magát elhivottnak és elválasziottnak (farizeus annyi mint elkülönített, elválasz
tott). az uj ember pedig úgy tudja, hogy ő az
Isten evangyéüomának hirdetésére van elvá
lasztva és pedig anyjának méhétól fogva (Gál.
ÍS 15.).
A versnek majdnem minden szava tehát
arról tanúskodik, hogy itt egy olyan ember szól
hozzánk, aki annyira megváltozott, hogy mi
ként egy más helyen mondja, másokat, magát
Jézus Krisztust sem úgy akarja ismerni, mint
ahogyan azelőtt ismerte. Vagyis vele együtt át
alakult viága is.
Az apostolnak jel’emátalakitó meggyőző
dése az, hogy akkor találta meg igazi énjét,
akkor ismerte fel rendeltetését, amikor Krisz
tus megtalálta őt és váasztott eszközévé tette,
hogy azt a nevet, amely által kell nékünk megtaitatnunk, hordozza a pogányok és királyok és
Izrael fiai előtt (Ap. Csel. 9, 13.).
A keresztyén embernek öntudata tehát azzal
kezdődik, hogy, miként Luther olyan szépen
mondja a harmadik hitágazat magyarázatában,
a Szentlélek az evangéliom által elhívja, aján
dékaival megvüágositja és az igaz hitben meg'-

Mepielenik hetenként egvszor. vasárnap.
ElBliittésI ir: Egész évre 6 P. 40 fül., félévre 3 P.
20 fill., negyedévre 1 P. 60IIIL, Egy szén 18fill.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

S7cnteli. A keresztyén öntudat ébresztésének
eszközei tehát az esedezés és az evangéliom.
Krisztus szolgájának ezek az eszközök állanak
lendeücezésére, amikor embe eket akar térieni.
Manapság sokszor emlegetik az evangélikus
öntudatot, ennek az öntudatnak ébresztését, ápo
lását, erősítését. Általában az evangé ikus egy
házhoz való ragaszkodást, az egyháznak m eg
becsülését értik öntudat alatt. Ez az értelme
zés nem helytelen. De a Krisztus egyházához
való hűséget és ragaszkodást csak akkor éb
reszthetjük fel egyházunk tagjaiban, ha először
is öntudatunknak átformálását tüzzük ki célú’,
vagyis a Krisztushoz való térést, a megtérés
az újjászületést és az uj éetet. És ezen célna
felismerése vez.t el a célravezető eszközökhöz.
A másokért való könyörgéshez és az Ige hir
detéséhez. Ezen cél és ezen eszközök mellett
az egyházi öntudatra való nevelés nem lesz
a felekezeti gőgnek és felekezeti torzsalkodás
nak szitója, amire hazánkban annyi vészes példa
van, hanem a Krisztushoz vezérlő kalauz. Ne
velők és növendékek egyaránt át lesznek hatva
annak tudatától, hogy ők nem emberek felett
való uralkodásra, hanem Krisztusnak szogálatára hivattak el és arra rendeltettek, hogy Is
tennek kegyelmét és békességét hirdessék, mun
kálják a világban (Róm. 1, 7.).
Álljanak itt a keresztyén öntudat jellem
zéséin a kiváló labradori misszionáriusnak, Gren
fell Vilmosnak szavai: »Hitem megtartásában
első segítségem az az e határozásom volt, hogy
hitemet megtartom. Elhatároztam, hogy abban
az esetben, ha intellektuális nehézségeim tá
madnak, várok addig, amíg, Drummond Henrik
válasz nélkül maradt leveleihez hasonlóan, ön
maguk válaszolnak. És ha sohasem válaszolnak,
akkor várok addig, amíg magának az életnek
misztériuma megoldódik. Ezt az e vet követve,
úgy tapasztaltam, hogy egy-két hét alatt tel
jesen megfeledkeztem ezekről a nehézségekről.
El voltam halmozva orvosi munkával. Isten irá
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nyában a hit feltétlen bizalmat és alárendelést
jelent. Az emberek irályában azt jelenti, hogy
szüntessünk meg minden érvelést és vitatko
zást és kezdjük el vissza sugározni azt a szeretetet, amelyet maga Krisztus tanúsított minden
ember, jók, gonoszok és közönyösek iránt. Aki
legjobban szeret, az szolgál legjobban és leg
hajlandóbb arra, hogy az ellene művelt gonoszt
ne vegye tekintetbe. A Mester nem mások té
vedéseinek kiszimatolásával és mások bűneinek
kiteregetésével volt elfoglalva. A Mester ke
mény hangon beszélt a képmutatásról és sokat
beszélt a hit fogyatékosságáról, de igen keve
set Magdalénáról és arról az emberről, aki el
lopta testvérének örökségét.«

Magyar Phalan$zter:?
Az a bizonyos „számarány.“
Róma egyháza rna-napság hatalmas hely
zeti energiához jutott: a forradalmi lázban el
gyengült, erejét vesztett népünk quietumokat
szomjazó lelke e'bágyadtan dőlt ölébe. Tekin‘ytisztelet, engedelmesség kell ma s ezt, mint
Idagógiai értéket nyújtja is ez az egyház.
Elfogulatlan lélekkel meg is lehetne állapitani, hogy napjaink óramutatója azokra a szol
galatokra mutat, melyek Róma egyházától vár
hatók. A mi egyházunk forradalmi erőkből táp
lálkozott: a haeresis jogát és kötelességét álla
pította uneg, midőn L. után ismétli azt a ha
talmas '"»nem«-et a nagyképü bálványok enge
delmességre intő felhívásának ellenében s örök
érvényre emelte az egyén, az individuum jogát,
a lelkiismeret abszolút tekintélyét s ezzel a meg
győződés érthetetlenségét.
De: Roma locuta e s t... És az mindig rejt
magában valami bántót, sértőt, leszólót... Hir
dette itt, hogy a forradalmak tüzének fajtatója
az individualizmus és a liberálizmus volt. Ez a
két ördög gyújtotta alánk a pokoli tüzet.
Nézzünk csak a szemükbe: vájjon ezek-é a
mi ellenségeink?
Az individualizmus egyházunk egyik alap
elve, mely szerint semmiféle intézmény, törvény
nem szerezheti meg bűnös lelkem üdvösségét,
egyedül az Isten kegyelme s az én hitem, az
én bünbánatom, az én megtérésem, mert a golgothai halál nem az emberiség, nem a világ,
még csak nem is az egyház, sőt még az evan
gélikus egyház váltságát sem szerezte meg, ha
nem az én váltságomat. Ez a mi individualiz
musunk. Ezt a szót mi patentiroztuk. Róma
szabadalmat sért, amikor ezt használja és e szó
val, a mi dogmatikánk által »szentté« avatott
szóval bélyegezte meg a lázadást, a fegyelem
ből, a rendből kioldózódást.
Tiltakoznunk kell ez ellen. A másik »ördög«
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is csak neki ördög. Mert a liberálizmus, melyet
mi hirdetünk, az evangélium és a misszió szent
szeretet-munkájának áldott liberalizmusa, az
Ap. csel, 10, 34. és 35. liberálizmusa: »Bizonynyaí látom, hogy Isten nem személy válogató,
hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki
Istent féli és igazságot cselekszik...«
A zsidó-kérdés azért oly gonosz és ártalmas,
mert Róma kezébe került, holott, ha a mi halk
és tiszta szavunkat meghallgatta volna nemze
tünk, ez a kérdés — m i s s z i ó i kérdés lett
volna és semmi más. Ma romlás és rontás, gyű
lölet és izgalom, sebek és vesztességek az ered
mény, melyet e kérdés és ennek Róma recipéje
szerint való t ü r e l m e t l e n kezelése termelt
számunkra. Uj hivatása támadt egyházunknak:
kimenteni az evangélium szellemét, a tiszta, az
igaz keresztyénséget, a vonzó, meleg és meg
térítő szeretet lelkét a gumibotos, a fenyegető,
a gyilkolásra izgató és a pogrom véres árnyé
kát a magyar horizontra mázolgató klerikálisfajvédő kezekből. Jó. A fajok harca, sőt az
egyének harca természeti szükség és természeti
törvény, de a keresztyén gondolat e harcból ki
mentendő, mert a keresztyén eszmény itt van
e szent szavakban: »Szeressétek ellenségeiteteket... Ki követeli felső ruhádat, add oda az
alsót i s..., Ki egy futamatra kényszerít, menj
kettőre.«
Faj védelem és evangélium nem egyeztet
hető össze. Mienk a szent hivatás: az evangé
lium érvényre emelése!
És az a tény is figyelemreméltó, hogy az
ébredő magyarok táborában a kath. káplánok
mind ott vannak és kiáltoztatják: üsd a zsidót!
de csak azért, hogy az Egyház tárt kapuin át
menedéket találjanak a — keresztelő medencécénél. Riasztotta őket, hogy belé fussanak.
Mi meg, mint Saul a próféták között, s z é 
pen t á n c o l u n k R ó ma f u v o l á z á s á r a
c s m e g s z é d ü l t ü n k . Megszédültünk anynylra, hogy elalé its águnkban elvesztettük öntu
datunkat. El. Teljesen.
Annyira, hogy pl. a »numerus klauzusz« el
len, amely pedig lelki ismeretet érintő sérelem,
Egyházunk — a n u m e r u s z k l a u z u s z o s 
t o r c s a p á s a i n a k n y o m a i t m é g ma is
t e s t é n v i s e l ő Egyházunk — elfelejtett ellen^egy halk szócskát is emelni. Lutheránusok!
Avagy elfeledtétek az 1523. budai és 1525. rákosi végzéseket: a »luthéráni comburantur«-t?
És elfeledtétek az 1680. évi XXV. és XXVI.
t.-c.-t, mely ugyan ám erős numerusz klauzuszt
alkalmazott ellenünk az a r t i k u l á r i s helyek
kel?
Mi valami gonosz álomkórba szédültünk.
Nem hallom e feltámadásért imádkozó és fel
támadásra készülő nemzet felfohászkodásában
és fogadkozásában a mi hangunkat: nem hal
lom a bünbánat, a felelősség, az áldozatkész
ség, a tehervállalás, a lelkiismeret férfias evan
gélikus szavát. Nem látom, hogy a megalázódó,
de Isten kezébe fogózó lélek a g o n d v i s e l é s
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hitéhez jutna és abban találna enyhülést és erőt.
Bizony
testvéreim —, elástuk a mi tabutuinunkat, a mi egyházunk géniuszát nem szólallaltattuk meg s idegen szellemiség, idegen
psziché lett úrrá lelkünk felett.
Avagy nem veszitek és^re, hogy elvesztet
tük önmagunkat és még nem is keressük, nem
is akarjuk Hamletként keresni önm agunkat?...
A mi népünk is beleszédült a türdmetlenseg, a kizárólagosság, az egy nemzet-testet is
pusztitó fajgyűlölet gonosz álomkórjába s el
jutott oda, nogy a magyar hazifiság megnyi
latkozásául ezt az ékes felszólítást fogadja el
és használja: »üsd a zsidót! . . .« Mintha soha se
hallott volna a térítés, a meggyőzés, a min
denkiben halhatatlan lelket Látó, tehát minden
kit Isten gyermekeként értékelő evangélium
k ö t e l e z ő parancsairól.
Csak egy pár jelenetet... Hallottam, hogy
a/, egyik »ébredő magyarok« egyesületének
zászlóavatásán, amikor mindenki, akit Isten ke
gyelme olyan társadalmi magaslatra helyezett,
hogy abba a zászlóba szöget verhetett, valami
szép, felemelő, lelkesen buzdító jelmondat kí
séretében veri be a zászlószöget, az egyik kath.
pap nem átaliotta e szavak ka', csapni rá az ara
nyozott szögre: üsd a zsidót! é s . . . és óriási
taps viharzott fel e kedves keresztyéni szellem
től átmelegített felhívásra. . . E v a n g é l i k u 
s ok is t a p s o l t a k ! . . .
Más . . . Városunkban történt. . . Valami
babona azt tartja, hogy aki papot lát, ha va
lami szerencsétlenséget el akar kerülni, meg
kell fognia kabátgombját. .. Egy suhanc-gyerek találkozik a kath. pappa! s nevetve mondja:
nyomd meg a gom bot!. . .« A Krisztus szol
gája, annak a Krisztusnak állítólagos vélt szol
gája, ki arculverést szenvedett, ki ellenségért
imádkozott, hatalmas pofokkal verte a pajkos
gyerm eket... És a z u t c a h e l y e s e l t!*
Má s . . . Ez évi országos leíkészegyesületi
gyűlésünkön történ t... Mikor a numerusz klauzusz ellen, mint egy kulturellenes és lélekjogokat elvonó szellemiség — mentalitás — meg
nyilvánulása ellen sorompóba hívtam a gondolatszabadság, a lelkiismeret és az evangéliumi
lé lek egyenlőség elveinek f e l e s k ü d ö t t kator
náit, az evangélikus lelkészeket, valami mély
és hideg szakadék tátongott felém, sok szem
ben fellobbant valami tűz, mely éppen nem a
Luther tiszta lelkének, az ö halhatatlan szelle
mének volt a fellobogása.
Avagy nem láttok feleim?... A numerusz
klauzusz egy magyar Phalanszter-t akar csinálni.
Már rátette kezét, azt a holt, merev, mégis cse
lekvő kezét a reakció szelem e a mi nehéz küzde
lemmel kiharcolt jogállományunkra és elvett be
lőle két főrendiházi tagságot a — s z á m a r á n y
jogcímén.
Megálljatok, fogtok ti még ámuló és szo
morú csodálkozással feleszmélni!
Avagy nem halljátok lépten-nyomon, hogy:
;a/ evangélikusok számarányukon felül vesz-
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ntk részt a főiskolai oktatásban, a parlament
ben, a közhivatalokban!??«
Nem zsidóvédelem az én célom, bár azt
is vállalom. Senkit vallásáért hátrányba juttatni
nem szabad. Senkit a magyar á'lampoígársaggal
együtt járó jogok élvezetétől, de kötelességek
teljesítésétől sem elütni, sem felmenteni nem
lehet
vallása miatt. Ez a zsidók mellett és
ellen és a fegyvert nem fogó szekták ellen szó!.
De föltétlenül mellettünk szól. Ha a numerusz klauzuszt az egész közéletben irányitó
elvül elfogadjuk, akkor vonjuk le annak nem
csak reánk is jogfosztó, de kényelemadó követ
kezményeit. .
Mi boldog büszkeséggel mutattunk rá,
hogy a hősi halottaink glórias seregében s z á ma r á ii y u n k o n f e l ü I vannak hittestvéreink, to
vábbá, hogy vallásunk evangéliumi szelleménél
fogva kulturaképcsségünk a legnagyobb, vala
mint rámutattunk, hogy e felekezet számará
nyunkat meghaladó mértékben járul a közok
tatás, a nemzeti népnevelés terén az áldozat
oltárához.
Ezután másként lesz ez is. A tériteknél, a
kötelességeknél hivatkozni fogunk a szám
ai ányra. Jó! Nem katonáskodunk, nem adózunk,
nem megyünk az első rajvonalba, mert — szám
ai ányunk szerint nekünk hátrább a helyünk.
Téboly ez! . . . Az. Gonosz és sötét, rontó
és pusztitó, mint a méreg.
Halkan felemelem szavam: egyházam, ki'
történeted dicsőségével és szenvedésével, glóIiáddal és töviskoszoruddal az emberiség géniu
szának meghajlását érdemelted ki, vigyázz ősi
tiizedre, erre a Veszta-lángra, vigyázz a tiszta,
nemes 1ibér álizmus tüzére, mely világosságot
hint amerre jársz, vigyázz, mert e tűz ellobbanása azt jelenti reád, amit Rómára a Vesztaláng hunvása, a
finist.
Szóltam.
Duszik Lajos.
A szerkesztő m egjegyzése: A cikk írója
helyet kért lapunkban arra, hogy elmondhassa
mondanivalóját. A MELE közgyűlésén elhang
zott szavai a sajtóban elég nagy port vertek fel
ahhoz, hogy a helyet ne tagadjam meg a cikk
től, bár azzal egyetérteni nem tudok. Először
is ki kell jelentenem, hogy tudtommal a róm.
kath. káplánok korántsem minden vannak ott
az ébredő magyarok táborában. Másodszor tud
tommal az ébredő magyarok egyesülete nem
felekezeti, még kevésbbé róm. kath. egyesület,
mert például maga Gömbös is evangélikus em
ber. Harmadszor a numerus clausus törvény
felett lehet disputá m, de véleményem szerint
annak megtárgyalása nem tartozik az evang..
lelkészegyesület elé s érthető, hogy annak ot
tani felvetése idegenkedést ébresztett; mond
hatom, nekem a szemem-szám elállt, amikor
hirtelen-váratlan elibém vágódott a numerus
clausus problémája. Negyedszer: aki engem is
mer, tudja, hogy nem vagyok antiszemita, de
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azért nagyon távol állok attól, hogy a tekinté
lyes sajtóval rendelkező zsidóságnak védelmére
e lapban hasábokat nyissak; azt hiszem ezt sem
a zsidók, sem a numerus clausus liberális gon
dolkodású ellenségei nem várják tőleg; szerénydolkodásu ellenségei nem ,várják tőlem; szerényötödször: a numerus clausus törvényről maga
a kormány elismeri, hogy rendkívüli és átme
neti intézkedés; ilyen jogsértő rendkívüli tör
vény, rendelet, intézkedés, mulasztás rendkívüli
és átmeneti állapotunkban van sok; hogy miért
pont a nlumei us clausus ellen kellene, evang. egy
házunknak keresztes hadjáratot indítani, az —
őszintén bevaliom — túlhaladja az én értelmi
képességeimet. Hatodszor: azt a nyomást, amely
a jelenlegi klerikális éra alatt a magyarországi
protestantizmusra hivatalos, félhivata os és nem
hivatalos oldalról nehezül, a numerus clausus
törvény eltörlése nem szünteti meg, nem is
könnyiebbiti; a klerikálizmusnak csak egy ellen
szere van: a protestánsok hithüsége, öntudatos
sága és összetartása, főleg pedig annak szemelőtt tartása, hogy a protestántizmus keresztyénség, vagyis vallás. Ha nem tirtanék attól,
hogy csak a bajokat növelem, anélkül, hogy
a helyzeten segítenék, már régen rámutattam
volna egyházi életünknek egypár olyan nyitott
sebére, amelyeken keresztül a magunk hibájá
ból elvérzünk. Elvégre, ha va’aki mindenáron le
fekszik és feküdni akar, igen nehéz volna talpra
állítani. A klerikal izmus erejét nem törjük meg
azzal, ha egypár lelkes emberünk a fórumon
felemeli szavát. Az erős klenikálizmussal' erős
protestántizmust kell szembeállítani tudni. E nél
kül a nekirugaszkodásaink, akár a kötél- és inszakadásig is, nem sokat érnek. Végül: a libe
ralizmus politikai értelemben és a protestántizmus két külön lapra tartoznak; Magyarorszá
gon modern értelemben vett liberalizmus a ki
egyezés óta nem volt és belátható időn belül
nem lesz. A harc most egészen más fronton fo
lyik, ezt a katholiiicizmus nagyon jói tudja, ne
künk persze sejtelmünk sincs rója. Aki egyhá
zunk helyzetét ismeri, annak csak egy kérése
lehet: ne csiná junk pol itikát frázisok kedvéért,
s ne csináljunk egyházpolitikát a zsidók ked
véért. A politikában legyünk magyarok, az egy
házpolitikában lutheránusok.

B ú csú szó
Hetényi Lajos soproni evang. üceumi tanár sírjánál.
E mondotta: Hollós János igazgató.

Gyászoló Gyülekezet! Az a férfiú, kinek
véjgtisztesség tétel éré itt e nyír ott sírnál össze
gyülekeztünk, hogy mielőtt kihűlt porait átad
juk az anyaföld ölének, Tőle végső búcsút ve
gyünk, — Hetvényi, Lajos kartársunk több, sok
kal több volt egyszerű tanárnál. Hetvényi Lajos
pályatársai között is »égő és világos szövétne|K vala« (Ján. 5, 35.), lobogó lánggal égő
szövőinek, mely világosságát, sőt melegségét

1927.

is messze túl hintette szét annak a szűk kör
nek határain, amelybe az isteni gondviselés be
lehelyezte. Harminc esztendőve! ezelőtt fog
lalta el intézetünkben az akkor ujjonnan szerve
zett vallástanári állást, azt az állást, melynek be
töltése nemcsak sok tudást, hanem különösen
sok szivet kiván, sok-sok szeretetet hivatása és a
gondjaira bízott ifjúság iránt, melynek a val
lástanár elsősorban van hivatva atyja helyett
atyja, lelki gondozója, pásztora lenni. És ő el
hozta állásába a sok tudást és a még több
szivet és szinte pazar kézzel szórta szét szive
szeretetét tanítványai között. Miként az ujtestámentomi jó pásztor viselte gondját nyájának,
kereste, kutatta az el téved teke!', a veszni indult
ifjú lelkeket is s nem nyugodott addig, mig
meg nem találta és vissza nem hozta őket
hogy egy is e' ne vesszen azok közül, akik
rábiziattak. Hány ifjú lélek köszönhette az ő
fáradozásainak, sokszor négy szem közötti intek
mcinek, hogy még idején vissza tudott húzódni
az örvénybe vezető úttól, melyre vakon rá
lépni készült. Hány szegény tanuló ifjú áldotta
az ő jóltevő kezét, mely a gondjaira bízott
diákjóléti intézmények segítségével is, de na
gyon sokszor a saját erejével is tudott rajta
segíteni ott és akkor, amikor arra leginkább
volt szükség. Hány ifjú szívbe csepegtette bele
a vallás vigaszát, az Istenbe vetett hit mindent
legyőző erejét ő, akinek utolsó izenete is az
isten gondviselő kegyelmébe helyezett hitnek
hangoztatása volt.
Nagy tudásának és élő hitének gazdag kin
cseit széthintette nemcsak tamásaiban, alkalmi
és exhoiíáciiós beszédeiben, irataiban, hanem ki
való tankönyveiben is, de különösen lelkének
legkedvesebb szülöttében, az annyi gonddá1, fá
radságot nem ismerő buzgalommal szerkesztett
s az egész országban elterjedt Luther-Naptárban.
És mlé|g ez a sok, évről-év re megújuló, avagy
egész éven át folyó munka sem elégítette ki az ő
tenni, alkotni vágyását. Lelke szinte folytono
san égett, lángolt, agyában íorrottak a gondo
latok, eszmék, egymás nyomába léptek a megéilielt tervek. Tiz esztendővel ezelőtt össze
gyűjtve intézetünk volt tanítványait s jóakaró
barátait megalkotta a Soproni Evang. Líceumi
Diákszövetséget, az első i ynemü intézményt ha
záinkban, melyeit aztán oly sokan siettek utána
csinálni. Legkedvesebb tervének megvalósi ásában, egy líceumi diákotthonnak már a jövő év
ben bármily szerény keretek közt való felálüitásában megakadályozta korai, halála. Pedig
annyira ennek élt, hogy maga mondotta: ha ezt
meg nem csinálhatja, akkor hiába való volt az
egész élete. Miikor erejének nagy gyengülését
érezte, a jövőbe néző lelke erre való tekintet
tel adta ajakára azt a ióslatszerü mondást: »éle
tem tragédiája — látom — bekövetkezik.« Egy
titáni lélek gyenge, törékeny testben, mostoha
viszonyok között, — tulajdonkép ez volt az ő
tiagédiiája. Égett, lángolt és elégett: a belső tűz,
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»az Ur házához való féltő szeretet megemész
tette.«
És mi kartársai, barátai, akik több, kevesebb
ideig, nóhányan közülünk tejes 30 esztendeig
szerencsések voltunk vele együtt működhetni,
kik közvetlenül éreztük az 6 baráti szivéből fé
lénk sugárzó meleg szeretedet, kik napánként
vele együtt örültünk s vele szomorkcdtunk, k k
a legkétségesebb helyzetekben is láthattuk a/
ö soha csüggedést nem ismerő hitét és magablzását, csodálhattuk meggyőződés ének szikhszilárdságát, Kik sokszor aggódó szemekkel
szemlé tűk lelke magas röptét, merész szárnyalá
sát,
mi az ö kartársai, bár mélységes fájda
lommal fájlaljuk és szívünkből gyászoljuk váíatlan elvesztél, de egyúttal hálát adunk az is
teni Gondviselésnek, hogy ö t nekünk, intézem
tünknek adta és számunkra, iskolánk számára
ez ideig is megtartotta. Hisszük és váljak, hogy
csak testét rejtjük a hideg sir ölébe, lelke ve
lünk marad, szelleme é n: fog közöttünk s ott
azok között az ódon falak közt,
intézetünk
ben. Ebben a hitben veszünk búcsút Tőled,
megboldogult, szeretett kartársunk Hetvényi La
jos. Isten veled!
Ebben a sziláid hitben mondok utolsó Istenhozzádot a Líceumi Diákszövetség nevében is,
melyet Te hívtál életre, amelyért annyit fárad
tál és annyit áldoztál. Emlékedet híven fogja
megőrizni ez is, mint megalkotójáét s érdemek
ben gazdag első titkáráét.
Legyen csendes phe.lésed! Isten veled
Isten veled!

A 8 osztályú evang. elemi iskola tantervéről.
(Folytatás.)
Sajnos, mind egyháztörténeti anyag. Az
evang. e'emi iskolában lehetne csak egy történe
lem. Az eddigi két történelem szoros összefüg
géseit, a történések egészét csak ördögi rosszakarat tépheti ketté, hogy látván ne lássunk.
A XI. sz.-beli egyházi állapotok és a mi tragi
kus megtérittetésünk, III. István
a görög
egyház befészkelcdésc
Wald Péter, II. Endre
ieruzsálem: kirájy, Nagy Lajos — egyházvédő
lovagság
Wiiklef, Zsigmond,
Húsz, Savo
narola,
1514, Luther — 152ó stb., mind vi
lágos összefüggések. Ha ezeket elszigetelt ele
mekre különválasztjuk, evangélikus jellegünkről
mondunk le. Ha pedig világi történelmet taní
tunk egyházi vonatkozásokkal s ezenfelül még
egy külön vonalban egyháztörténetet, akkor a
gyermek rövidlátására építünk és tulajdonkép
pen három történetet tanítunk. Az egyháztörté
netet lényegében a g> érmek semmiképp sem
foghatja fel. A nevelő hatást pedig, amit az
eddigi egyháztörténettel e' akartunk érni, az
apostolok cselekedeteiről szóló könyv szemelvé
nyeivel és azokkal a biblikus történetekkel ér
hetjük el, melyek végbemennek az egész ke

13

resztyén világban a biblia befejezése óta is.
Hosszabb-rövidebb érdekes elbeszélésekről van
szó, a Sz^ntk lek működésének és a Sátán gáncso
lásának a látható nyomai egyesek, csa'ádok, gyü
lekezetek, községek, népek életében. Ezekből
azonban olyan tömegre van szükségünk, hogy
azok bvemlékelése lehetetlen és felesleges. Az
egyháztörténet nevelő munkája tehát a jó ol
vasó könyvre vár.
A tantervben felsői olt egyházi énekek a
tanmenetben úgy nyernek e'helyezést, hogy a
bibliai nevelő tarta maknak inkább a szívhez
címzett tömörítései és alkalmazásai legyenek.
Az imádságok f élre ismerheted enü a bibliai tör
ténetek módszeres feldolgozásának a tárgyai,
melyekre az alkalmazásnál kerü'j a sor.
A tárgyakia való szétesettség és holt megmti evedéi ellen irányuló szándékot a vallásnál
elsősorban érvényesíthetjük. Ha eg> ellennek és
egységesnek látszó foglalkozási körben törté
nik a vallásos nevelés, ez nincs rovására a ne
velő hatásnak. Ellenkezőleg.
A 6 7 éves gyermekkel szemben a főkótelességünk az, hogy a vallási foglalatosko
dásban csupa örömöt szerezzünk nekik. A tün
döklő Hajnal O il ag r g dja meg figyelmüket
és
örüljenek. Az Isten fényességéből jött
gvermeklélek b e e nézve a/, anyag; vi ág fagyos
tájékába megdermedne, ha a horizonton meg
nem pillanthatná mielőbb Azt, akinek a fényes
ségét hamar fel Isméi heti. A 6 7 éves gyerme
kek nagyon közel vannak még ahhoz a kor
hoz, nőkor Jézus ölébe i lettek. Jézus kisgyer
meknek egyálta'án nem mesé fejlevágasról,
kutbatasz.ilásról, kardos angya’ró', Sodorna
Gomorráról s a saját halálátók Mi is hagyhat
juk a vért és a feketeséget későbbre. Egyéb
ként később is az öröm legyen az a fehér
ruha, amelybe a vd'ásos nevelésnél a gyermeket
öltöztetgetjük s amelyet sajnálnia kell a saját
és a világ bűneitől bepiszko'va látni. A 9 éves
kortól kezdve aztán sűrűbben jöhetnek a diszszonanciák, de c ik azé 11, hogy 15 ló éves
koráig kifejlődjék benne a vi'ágos vál ási ön
tudat, hogy t. i.: Isten a valóság, az én léte
zésem homályosabb és csak az ö létezésétől
függő,
Istennek a/ én érzékeim elől való
elrejtözöttségében van eltemetve az én istenifjúságom tdka . , anyagi voltomnál fogva az
ima a leg tökéletesebb ut mód, me yen Istennel
érintkezhetni, Isten felelet, az imára nemcsak
tökéletes, hanem csodálatos, t. i. igaz és az ő
céljainak megfelelő vállalkozásaimat az anyagi
világban sikerre viszi. (Pl Lulher cellájából ki
áradt sok imára a felelet
Worms — Wart
burg
Erős vár.) Ez öntudatért kel! nekünk
a 8 osztályú e'emi iskola, hogy a bűntől meg
nehezült testiség ellenérv is 15 ló éves korá
ban mégis önként arra fakadjon a gyermek:
hiszek egy Istenben,
hiszek a Jézus Krisztus
ban,
hiszek a Szentiélekben. És egyedül e
hármas öntudatban való továbbfejlődés ked
véért nyújthat az evang. elemi iskola a gyér-
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meknek irás, olvasás, számolás és gazdálkodási
tudást; ez öntudat nélkül ma az élet magában
véve bűn.
Az evangéliumon, mint első tárgyon kivül
mit kell még a felmerülő uj lélekkel a pedagó
giának közölni? A tanterv erre jó egypár tantarggyal felel, a tanmenet egyszerűen: 1. Tu
datára emelheti a növendéket afelől, hogy az
anyagi világ melyik tájékán merült föl a lei
kévé), hol el, hol világíthat? Ezt eléri a föld
rajzi foglalkoztatással. 2. Földeríti a gyermek
előtt azt, hogy mikor él? Ezt eléri a történelmi
foglalkoztatással. 3. Utasítja a gyermeket, ho
gyan tartsa fenn magát és annak idején csa
ládját. Ezt eléri a gyakorlati ismeretek feltárá
sával.
*
Helyreigazítás. A lap 1. számában e cikk
második bekezdésében értelemzavaró sajtóhiba
van. »Megőrzi egyéni intencióját« helyett »meg
őrzi egyéni intuícióját« olvasandó.

J eg y zetek .
Lapunk más helyén talá'ja az olvasó Hollós
János soproni líceumi igazgatónak Hét vény i La
jos sírjánál tartott beszédét. Ez a beszéd is em
líti, hogy az elköltözött egy diákotthon létesi1esőben látta életének célját s ennek megvalósí
tása nélkül hiábavalónak tartotta egész életét.
Az otthont bármily szerény keretek között, már
az 1927 28. tanévre meg akarta nyitni. Enged
hetjük-e, hogy egyházunk elhunyt jelesének ez
a terve meghiúsuljon? Évtizedeken keresztül
eg esz egyházunk élvezte Hetvényi Lajos ön
feláldozó munkásságának gyümölcseit. A Luther-Naptár egyházunknak közkincse, az egyházépitésnek, a belmissziónak, a szórványgondozásnak áldott eszköze volt. Hetvényi, mint sop
ioni val'ástanár, sok-sok lelkész életpályájára
volt döntő hatással. Hitének lángja szivekben
tüzeket gyújtott és sok parókián él emléke, mű
ködik szelleme. Fogjon össze egyháztársadal
munk, álljanak elő az elhunytnak barátai, tisz
telői, volt tanítványai és építsék fe a soproni
líceumi diákotthont Hetvényi Lajos emlékének
megörökítésére! Részemről kívánatosnak tarta
nám, ha a soproni líceum tájékoztatná egyhá
zunk közvéleményét a diákotthon ügyének je
len állásáról és arró’, hogy mekkora összeg
szükséges az otthon felállításához.
*

Az evangéliom azt mondja Jézusról, hogy
gyarapodott az Isten és emberek előtt való ked
vességben. Bízvást elmondhatjuk, hogy ebben a
kedvességben nekünk is évről-évre gyarapod
nunk kell. Ennek a gyarapodásnak pedig van
egy elengedhetetlen feltétele: nem szabad el
hagynunk Istennek gyülekezetét, nem szabad
elpártolnunk a szentek, egyességétők Ezt a ked
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vességet, amely türelemből, szolgálatból, szeret étből, nyájasságiból, eng es ztel ék enységb ől,
hűségből, részvétből tevődik össze, nem lehet
serr ápolni, sem gyarapítani az Istennel és az
emberekkel való közösség benső és állandó,
rendszeres gyakorlása nélkül. A »jours fixes«rendszer ennek a kedvességnek ápolásában nem
válik be. Itt van az uj esztendő. Gyarapodjunk!
Olvasás, elmélkedés, imádkozás, templombajái ás és egyházi munka elvállalása révén. Éljünk
benne a mi hitünk cselédeinek közösségében.
Ne vonjuk ki magunkat az egyház szent tár
saságának életéből. Legyünk élő és gyümölcs
termő vesszők azon az áldott szőlőtőkén, amely
a Krisztus. Az uj esztendő jelentsen gyarapodást
a magunk és gyülekezetünk életében. Ne gon
doljuk botorul azt, hogy a lelki élet és a gyü
lekezeti élet terén elegendő, ha megmaradunk
azon a színvonalon, amelyen ez az uj év talált
bennünket. Boldogságot, örömöt kívántunk
egymásnak az uj év küszöbén. Ne maradjunk
meg a szavaknál, a jókívánságoknál, hanem
igyekezzünk a magunk és embertársaink éle
tét boldogabbá, örömteljesebbé tenni. Az evan
gel iómnak már a neve örömöt hirdet s az evan
géliumi élet a legtisztább és legmaradandóbb
öröm. Ez az öröm legyen kedvességünknek ki
apadhatatlan forrása.

Külföld.
* Az ausztriai ág. hitv. és helv. hitv. evan
gélikus egyházaknak a német evangélikus egyhazszö vets éghez (Deutscher Evangelischer Kir
chenbund) való csatlakozása immár befejezett
ténnyé vált. A szerződési okmányt német rész
ről dr. Kapier, osztrák részről dr. Capesius irtáíK alá. E szerint az ausztriai evangélikus egy
házak az egyházszövetség elvei alapján együtt
fognak működni az egyházszövetséggel és an
nak szerveivel; nevezetesen azon a réven is,
hogy a törvényhozási anyagot és az egyházi
életre vonatkozó fontosabb rendeleteket, kiad
ványokat és statisztikai adatokat kicserélik. A
lelkészek jogi viszonyait illetőleg arra kell tö
rekedni, hogy a hivatal viselésre képesített lel
készek alkalmazását kölcsönösen megkönnyítsék,
és a lelkészek szolgálatidejét kölcsönösen be
számítsák; a német evang. Kirchenausschuss az
ausztriai egyházaknak esetrcl-esetre kezére jár,
hogy lelkészeket kapjanak. Ezeknek a lelkészek
nek a német egyházi szolgálatba való vissza
térését a Kirchenbund kész az által is meg
könnyíteni, hogy anyagi erejéhez képest tel
jesíti azokat az után fizetés eket, amelyek az oszt
rák szolgálatban eltöltött évek után a nyug
díjigény körül felmerülnek. A Kirchenbund kész
a rendelkezésére álló anyagi eszközökhöz mér
ten az ausztriai evangélikus egyházak sególyreszoruló gyülekezeteit és intézeteit támogatni.
Az ausztriai evangélikus egyházakat a Kirchenbtind közgyűlésén egy-egy kiküldött, vagy egy
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közös kiküldött képviseli, akinek tanácskozási
joga van.
* A németországi evangélikus egyhá/ak két
és félmillió do'láros kö’esönt vettek tel a sze
retetni unka fenntartására és fejlesztésére.
* Az amerikai United Lutheran Church lapja
szerint az Egyesült Államokban 473.538 magyar
van, akiknek körülbelül hat százaléka, tehát kö
rülbelül 28.000 lé ek, lutheránus. A statisztika
szerint ennek a 28.000 léleknek hat gyülekezete
és két missziói állomása van. A nagyobb vá
rosok közül Chicagóban, Pittsburgban, Detroit
ié i és (^levelandban vannak magyar lutherá
nus templomok. Pittsburgba egy éve küldtek
misszionáriust és ma már szervezett gyüleke
zet van hetvenegy taggal (Amerikában csak a
felnőtt tagokat, az u. n. gyónószemélyeket szá
mítják), ingatlant is szereztek és a nnrnkp fé
nyesen halad. Egy másik helyen httvenöt ma
gyar családot találtak; majdnem valamennyi lu
theránus, de templomuk nincs. A fiatalság más
protestáns egyházak vasárnapi iskoláiban jár.
Ezen összeállítás alapján felvetem a szerény kér
dést: van-e valaki egyházunkban, amelynek kül
ügyi bizottsága 1925-ben megalakult, aki ezek
ke. az amerikai magyar hittestvérekkel komo
lyan törődik? Hiába böngészem egyházi lap
jainkat, semmiféle külügyi ténykedésnek nyo
mára nem akadok.

H Í R E K .
A pécel - rákoscsabai m issziói egyházból.
Mindössze az október 7-i kerületi közgyűlés
mondotta ki végleg a pécel rákoscsabai misszió
végleges megszervezését. A misszió megszer
vezését a felettes hatóság Peér P. Sándor hit
oktató-lelkészre bizta, aki már két éve végzi
ezt a nem könnyű feladatot. Végzi pedig nem
csak kötelességből, hanem olyan szent lelkese
déssel, aminőt ez a munka megkíván. Nehéz
volt a feladat, amelyre vállalkozott, hiszen még
nem ültek el te’jesen azok a hullámok, amelyek
Pécelen a kedélyeket hosszú időn át foglalko/.
tatták. De Istenbe vetett szent bizodalommal
látott a nagy munkához s ma már örömmel ál
lapíthatjuk meg, hogy a hosszú, sokszor bi
zony fáradságos és nehéz munkának igen szép
gyümölcsei érnek meg. Legelső feladata az
volt, hogy több mint 200 hivőin él tett látoga
tásával az egyház iránt már-már lankadó ér
deklődést felkeltette, ami hála érte a kegyelem
Urának, a legnagyobb mértékben sikerült is.
A kis imaház, amelyben két éve midőn munká
ját megkezdte, csak alig néhány hi vöt látott;
ma már egyszerű vasárnap is megtelik s nagy
ünnepeink alkalmával meg éppen zsúfolásig
megtölti azt a hívek buzgó serege. Az év tava
szán odaadó fáradsággal, házról-házra járva
összegyűjtőit 15 konfirmandus növendéket, aki
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ket olyan nagy buzgósággal oktatott evangéliomi hitünk igazságaira, hogy növendékei ál
dozócsütörtökön az egész gyülekezet előtt, min
denki legnagyobb megelégedésére tettek bizony
ságot arról, hogy öntudatos evangélikusok.
Miután addig is, mig a misszió végleg meg
alakul s Peér P. Sándor hitoktató-lelkész nem
lesz kén\tehn Ráko hege-Rákosiig. ‘.-Rákoscsaba
Pécel-Isaszeg-Qödöllő 12 isko’ájában tanítani, ha
nem munkásságát teljesen Pécel—Rákoscsaba és
Isaszeg evangélikusai lelki gondozására fordít
hatja, munkatársakat keresett magának. Akik
munkáját legelsősorban figyelemmel kisérik az
egyház presbitériuma, mindig a legnagyobb el
ismeréssel és megelégedésbe adóznak fáradozá
sának. Az egyház területén levő munka azon
ban annyira szétágazó, hogy azt teljesen egye
dül, nem lévén az egyháznak tanitója, ellátni
lehetetlen, további munkatársakat keresett és
talált is. Talált pedig legelső sorban saját hit
vesében, aki a szegényeknek igazi gyámolitója
s nem lehet olyan szegény beteg, akinek beteg
ágyához el ne látogasson s ne nyújtaná neki a
hitnek gyógyító balzsamát. Igazi papné ö, aki
épugy bekopogtat a gazdag, fényes házba, mint
a szegény alacsony kunyhójába. S hogy meny
nyire megértették az ó nemes lelkének inten
cióit, mi sem bizonyítja jobban, hogy midőn
elhangzott ajakéról a jelszó: »Alakítsuk meg
a péceli evangélikus Nőegyletet«, örömest és
sokan jelentkeztek, hogy részt kérjenek a Nöegylet magasztos munkájából. Rövid idő alatt
oly lelkes női gárda termett mellette, mint tisz
tikar: Bertalan Jánosné egyházfelügyelő neje,
tiszteletbeli elnök, özv. Révész Sándorné ügyve
zető elnök, Stem Ferencné titkár, Berger Ka
miin pénztáros, Röhiig Dánielné ellenőr, Alexa
Sasa jegyző, hogy ezeknek támogatásával a Nőegvlet tagjainak száma már megna’adja a 60-at.
Nov. 28 au vallásos buzgósággal és hazafiui ér-,*,
zéssel áthatott gyönyörű beszéddel köszöntötte
a Nőegyletet az istentisztelet végeztével Öre
ge rsen Lujza, a Protestáns Nöszövetség főtit
kára, különösen kiemelve annak a jelentőségét,
amit a nőknek az egyházi életbe bekapcsolódó
munkássága jelent. Este 5 órakor a Nőegylet
a református nagyteremben Vallásos-estélyt ren
dezett. A termet zsúfolásig megtöltő közönség,
mintegy 500-an a legnagyobb elragadtatás és
mélységes hitbeli megerősítés érzésévé’ távoztak
otthonukba. A vallásos estély sikere oly nagy
volt, hogy még napok múltán is, mindenki en
nek a szépen sikerült estélynek hatása alatt
volt. Elsőnek első volt ez az estély, de ez csak
i kezdet azon az utón, amelyet a Nőegylet maga
elé tűzött s amely a jóságos Istenhez vezet.
A Nőegylet programmjába vette egyszersmind
kisebb vallásos délutánok rendezését, amelye
ken bibliát magyarázni a lelkész fog. Az estélv
megrendezésének érdeme a lelkész buzgalmat
dicséri. De még mindig nem értünk a végére
azoknak az egyházépito cselekedeteknek, ame
lyek kis egyházunkban a buzgó lelkész mun-
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kásságát és egyházszeretetét dicsérik. Vasár
napi iskola létesült, vezeti a lelkész és neje,
ahol a gyermekek meleg szeretettől áthatott
oktatásban részesülnek. Megalakult az evangéli
kus Énekkar is, melynek vezetését Berger Miéi
karnagy és Berger Karolni vállalták. A munka'
megindult az Isten országának építésére s mi
csak egyet kérünk a seregek Urától, hogy az ő
kegyelmével tovább is támogasson bennünket.
Bertalan János, egyházfelügyelő.
Templomszentelés Mezőtúron. Felejthe
tetlen szép napja volt ennek a két évve’ ezelőtt
alakult gyülekezetnek derc. 19-én. Ezen a na
pon adta át rendeltetésének újonnan épült kis
templomát dr. Raffay Sándor püspök. Már a
kora reggeli órákban nagy tömegben sereglettek az érdeklődők és az érdekeitek a fel
szentelendő templom elé. Délelőtt fél 10 óra
kor érkezett meg hosszú kocsisorral a temp
lom elé a város és az egyház vezetőségének
kíséretében az országoshirü püspök, kit az ál
lomáson dr. Spett Ernő po gármester, a temp
lomnál Wikkert Lajos helyi lelkész üdvözölt. A
templom kulcsának átadása után a püspök urrai az élén vonult be a híveiknek serege a szé
pen feldíszített és fényárban úszó templomba,
ahol a püspök Kovács Andor esperessel és Bartos Pál szarvasi igazgató-lelkésszel az oltár elé
ment és megtartotta főpásztori avató beszédét
az egybegyűlteknek meghatottságtói könnyező
serege előtt. — Bár az Ur nem lakik kézzé’ csi
nált templomokban — mondotta Salamon sza
vaival
mégis szükséges templomokat emel
nünk, hol lelkünk nyugalmat találjon az élet
nehéz küzdelmében s inti a híveket, ne tekint
sék ezzel a ténnyel befejezettnek egyházalapifó
müvüket, ezután jön a nehezebb feladat: meg
építeni a lélek templomát önmagunkban. Ennek
tégláit gyűjtögesse mindenki egész életen ke
resztül. Ezután következett az áldás. Külön-külön megáldotta a falakat, az oltárt, a szószéket
s a harangot, amely az áldás szavai alatt kondult meg első ízben. Utána díszközgyűlés volt
a templomban, ahol Wikkert Lajos lelkész fel
olvasta az egyház keletkezésének és a templomépitésnek a történetét s a püspök ur fo
gadta az üdvözléseket. Elsőnek Zsilinszky Mi
hály felügyelő, az egyházközség, utána Kovács
Andor esperes az egyhm. nevében üdvözölte
keresetlen, meleg, őszinte szavakkal. Majd Cső
in asz Dezső ref. főgimn. igazgató az összes
iskolák, dr. Spett Ernő polgármester az öszszes közhivatalok és egyesületek, Bartos Pál
szarvasi lelkész a volt anyaegyház — Szarvas
nevében üdvözölte a püspök urat. A gyűlés
a püspök ur imájával ért véget, mely után bol
dogan és megelégedetten, egy szép nap emlé
kével a szivében oszlott széjjel a felekezeti kü
lönbség nélkül nagy számmal egybegyüit hall
gatóság.
Délben 200 terítékes bankett volt
az Ipartestület dísztermében, ahol dr. Raffay
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püspök a kormányzóra, Kovács Andor esperes
és Vértes Vilmos országgyűlési képviselő a
püspökre, Mohar József ny. tanitóképezdei igaz
gató az esperesre, dr. Spett Ernő polgármester
az uj egyház vezetőségére és a hívekre, Csomasz Dezső ref. lelkész a két prof. egyház to
vábbi testvéri viszonyára, Wikkert Lajos ev.
lelkész pedig a ref. egyház és a város vezetősé
gére ürítette poharát.
Dr. Söderbiom Náthán upsalai érseket,
aki Párisban járt, a Francia Protestáns Szövet
ség az Oratoire-ban hivatalos fogadtatásban ré
szesítette, elismeréséül azoknak az érdemeknek,
amelyeket a stockholmi konferencia körül szer
zett. Az egyik szónok az érseket, találóan, lelki
Gusztáv Adolfnak nevezte, akii megmutatta az
egyházaknak a szeretet útját. A World Alliance
francia osztálya is lelkesen ünnepelte az érse
ket és Monod W. megemlítette, hogy az érsek
nek milyen kimagasló szerepe van három nem
zetközi mozgalomban: a World Alliance, a Life
and Work és a Faith and Order mozgalmakban.
Szerkesztői üzenetek.

Ismételten megkérem olvasóinkat és elő
fizetőinket, hogy minden, a lap adminisztráiciójáia vonatkozó ügyükkel lehetőleg szívesked
jenek a kiadóhivatalhoz fordulni. A kiadóhivatal
ügyköre ugyanis teljesen el van választva a
szerkesztőségitől, úgy hogy ha nékem írnak, az
késedelmet, zavart okoz. Kéziratokat nem szí
vesen küldök vissza.
M. P. J. Jönni fog.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Isten a sz a b a d ító .
„E háromszáz férfiú, óital sza
badinak meg titeket, akik nyal
dosták vnla a vizet, és adom
Midiánt kezedbe: a többi nép
pedig menjen el, ki ki a maga
helyére.“ Bírák könyve 7. 7.

Gedeonnal* akit az Ur hivott el Izráe! meg
szabadítására, harminckétezer harcos szál.t tá
borba a midiániták ellen. Gedeon az Istennek
segitö kegyelmét láthatta meg abban, hogy az
általa felemelt zászló alá ilyen m gy számú had
gyüh össze. Amint öt magát az Ur lelke szál
lotta meg, amikor megfuvatta a harsonákat,
hogy azok nem bizonytalan zengéssel riantak
bele a fülekbe, úgy bizonyára az Ur le ke ösz
tökélte azokat, akik a felhívásnak engedelmes
kedtek, még ha szivük félt és rettegett is.
Ez a nagyszámú hadsereg újabb bizalom
mal és reménnyel tölthette el Gedeont. Felbá
toríthatta népét, katonáit is. A számbeli fó'ény,
a számbeli többség mindig feljogosítva hiszi
magát a győzelemre, a kisebbség letiprására.
De a nagy tömeg egyúttal kísértést és veszedel
met is rejt magában a vezérre nézve. Azt a ki
sértést és azt a veszedelmet, hogy miután Is
ten megmutatta kegyelmet a harminckétezer
ember hadbaállltásával, most már haderejére tá
maszkodva kivívhatja a győzelmet, tppenugy
azzal a veszedelemmel és kisértéssel jár a szám
beli túlsúlyban levő tömegre, hogy a számarány
ban keresse üdvét, jogcímét, erejét, megfeled
kezve Istenről, aki nem statisztika alapján dol
gozik.
Éppen azért úgy Gedeonnak, mint népének
tanulnia kell. Engedelmességet, alázatosságot,
Istenre való hagyatkozást és Istenben vak) bá
torságot. A harminckétezerből először visszatér
és hazamegy huszonkétezer olyan férfiú, aki
fél és retteg. Azután megint visszatér a maga
helyére kilencezer olyan katona, aki térdre esve

Megjelenik kelenként egyszer, vasárnap.
Elöllztléil ir: Egész évre 6 P. 40 üli., félévre 3 P.
20 Ilii., negyedévre 1P. 60 till.. Egy szám18Ilii.
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

ivott a vízből. A harminckétezerből maradt te
hát háromszáz, és ezen háromszáz férfiú által
szabadította meg Isten Izráilt a midiániták ke
zéből.
Tanulságos lecke ez a mi napjainkban. A
többség és kisebbség elvén állva és a többség
nek abszolút jogát hangoztatva intéznek e l
életbevágó kérdéseket. Aho! a többség ott van
állítólag az igazság. És még olyan népnek ke
belében is, amilyen a mienk, amely az euró
pai nagy népek mellett törpe minoriíá ban van,
amelyet tehát a többségi elv alapján össze lehet
morzsolni, akadnak a többségi e vnek fanatiku
sai, akik államunknak szűkre vont határain be
lül érvényesíteni akarják a számbeli többség
nek zsarnoki uralmát.
Az Isten által elhívott vezérnek azonban
tudnia kell azt, hogy Isten a szabaditó, és ha
győzni akarunk, akkor Isten akaratának kell
engedelmeskednünk, aki lelkeket keres, nem
számokat. Mi, kisebbségben levő evangéliku
sok pedig tanuljuk meg azt, hogy a mi szere
pünk nemzetünk életében n«.tn igazodik szám
arányunk szerint. Az evangéliomi hitnek igaz
sága arra kötelez, hogy teljes erőnkkel álljunk
Isten ügyének, Isten országának szolgálatába.
Mindegyikünk élete nyújtson Istennek alkalmat
arra, hogy szabad tó erejét megmuta.hassa a né
pek között. Egyházunk körén belül pedig a
mikor csüggedést, közönyt, huílenséget e pár
tolást látunk, ál.junk azon háromszáz közé, akik
az evangéllom zászlaját maga
ft n c j í k
az igazságszolgálatában, mert ez a háromszáz
szerez Isten akaratából szabadulást az egész
népnek.

Minél jobban elharapózik az a nézet, hogy
az istentisztelet csak ünneplőruhában lehetsé
ges és nincsen köze a hétköznapi gúnyához, an
nál inkább távo'odik istentiszteletünk is, életünk
is Istentől.
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A 8 osztályú evang. elemi iskola tantervéről.
(Folytatás és végié.)
Nem lehet olyan ismeretanyagot találni,
amelyet elemi iskolai alkalmaztatásra ne lehetne
a fenti négy »tanmeneti tárgy« keretébe beil
leszteni. A gyermek szempontjából nincs is
szükség több tárgyra, a magyar természet és
ész egyszerű, egészséges gondolkodásánál és
életmódjánál fogva nem is fog bevenni többet. A
VII. és VIII. tanulási évben elvezetjük a gyer
mekeket arra a helyre, ahol a tudományágak
szétágaznak és hogy sejtéseik legyenek, mind
egyik sikátorba behatolunk és be-bepillantunk
a könyvtártermekbe és laboratóriumokba, de az
első 6 évben megóvjuk a gyermek tudatának
egységét.
Az irodalom, számolás, mérés, éneklés, rajz
és testi ügyesség nyilvánvalóan nem elemi is
kolai tárgyak, hanem foglalkoztatási módok,
amelyek a fenti 4 tárgy munkálkodásai közben
vegyest váltogatják egymást. Legfeljebb annyi
ban tantárgyak, hogy különösen a tanítási év
elején hosszabb utasításokkal a gyermekeket a
foglalkozások technikájára rásegítjük, egyébként
aztán! a 4 valódi tantárgy munkái közben fordul
nak elő. Évközben a gyakorlás már rövidebb
utasítások alapján a csendes foglalkoztatáskor
vagy otthon megy végbe.
A készült tantervben egyrészt a tantárgyredukálás, másrészt ennek ellenkezője érvénye
sül. Az egészségtan a tornával együtt szerepel.
Az alsó három osztályban van »honisme« is,
meg beszéd és értelemgyakorlat is. A termé
szetrajzi »tanfeladatokban« van célzás a gaz
dálkodás és természetmegismerés összefüggé
sére, de az anyagmeghatározásban a gazdálko
dás hiányzik. Az egész tervből a világi ének
lés valószínűleg tévedésből szintén hiányzik.
Ha a megjelent terv egész, akkor a gyer
mektömeg sokoldalú foglalkoztatásának a kér
dése jókora megjegyzési rovatot érdemelt volna.
Csak egy példa, ami gondolkodásba ejthet: Ha
pl. egy lányka emlékeim nem tud, számolni nem
tud, rajzolni sem tud s egyéb kézügyessége
sincs, de énekhez van tehetsége, akkor meg kell
elégednem azzal, hogy egyéb gyarló munkái
mellett ő a Nagy-Alföldből! tökéletesein csak
azt a nótát ismeri, hogy »Hirös város az aafődön \Ked.vernét«. És igy kell gondolkodnunk a
számtan, rajz és a többi tehetségeket illetőleg is.
Nem annyira az fontos, hogy korosztályok van
nak a tömegben, fontosabb, hogy talentom sze
rinti csoportokkal, rétegekkel van dolgunk, me
lyeket a 8 év folyamán üzembe kell helyezni.
Valóban termékeny iskolai életet keik teremte
nünk, hogy a drágán fenntartott iskolák minden
egyes gyermeknek a lehető legnagyobb hasz
not nyújtsák.
^A tervet jobb lett volna minden tárgynál
valóban 8 osztályra készíteni. Mert 8 évi anya
got több szerencsével lehet 7 évire redukálni,
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mint 7 évi anyagot 8 évire kitágítani és szapo
rítani.
Az egész iskolareformot illetőleg az a vé
leményünk, hogy azt inkább mérsékelt tempó
ban, die a lehető legnagyobb körültekintéssel kell
megvalósitani. A nyolc év azt jelenti, hogy
egészben véve uj intézményt lehet teremteni,
melynek a problémái között talán nem is a tan
anyag az első és a fő. Nagy a veszély, hogy
szörnyeteget, modern gép-intézményt szül az
idő, melynek életromboló gépkattogása a hazai
protestáns elemi iskolázás és egyházi élet teljes
csődjét jelentené. Hogyan lehetne az iskola is
mét családi házzá, meleg krisztusi lélek otthona,
hogy lehetne az iskolafenntartó, a szülő és a
tanító közti viszonyt ismét termékennyé tenni,
hogyan lehetne az iskola ismét valóban evan
gélikus, — e 2ek és hasonló kérdések is sok
tanulmányra és véleményezésre várnak.

A Luther Naptár.
Payr Sándor, akinek nemes tisztaságú evangélikussága múltúnk hitén edződött, emberileg
megható és igazán keresztyén cikket irt a
Luther Naptár ügyében.
Mert a magyar evangélikus egyház igen
sokkal tartozik Hét vény i Lajosnak. A magyar
evangélikus építő szépirodalom Kazinczyja volt
ő, aki egymaga hordta váLán, amit szövetségek
nek, társulatoknak, intézményeknek kellett volna
elintézni folyóiratokban, nyomdaváillalatoknál, ol
vasók megnyerésében. Erős hite kiemelte a
gyengék közül és most nem szabad engednünk,
hogy elvesszen, amit teremtett.
Talán Payr Sándor vehetné kezébe a szel
lemi vezetés munkáját. Bebizonyította, hogy fi
nom érzékkel biró szerkesztő, a Hárfaihangok
összeállításával, ö most az anyagiakra mutatott
rá, erről is gondoskodni kell.
Azt gondolom, hogyha a Luther Nap'ár ki
adására részvénytársaságot alapítanánk 250 da
rab 40 pengős részvénnyel, akkor ez az összeg
125 millió korona, elég volna évről-év re a Lu
ther Naptár kiadási költségeinek fedezésére.
Ez az összeg kamat nélkül á Ina rendelkezésre,
évenkint megtérülne és körülbelül félévig még
kamatozna is. Minthogy nem a vagyontól, ha
nem a lelkesedéstől várom a megvalósítást, a
negyvenpengős, vagyis ötszázezer koronás rész
vényt lehetne tizhavi részletben is befizetni. Min
den nagyobb helyen van az ottani pénzintézet
nél egy evangélikus hívünk, aki a dolog elinté
zését bizonyosan szívesen vállalná.
Az a kérdés, hogy van-e kétszázötven ön
tudatos evangélikus ember, aki érzi, hogy itt
cselekedni kell? Én tudom, hogy van.
Hamvas József.
*
Lapzártakor értesülök, hogy a Luther Nap
tár szerkesztését Németh Sámuel soproni lie.
tanár, c. igazgató vette át. Szerk.
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mai katholikus mise. A formát ők is tartják
olyan lényegesnek, mint a római kathoükusok
a mise szertartásának külsőségért. A puritánok
Donner Frigyesnek lapunk 48 30. számá nál a fehér, csupasz temp omtalik o yan áhitatos
ban istentiszteleteink liturgikus részének kibő tiszteletben tartatnak, mint a római katholikus
vítéséről irt dolgozata lapunk egy olvasójának szentképek. és szobrok. A reformátusoknál az
levele szerint a levélíróval együtt »sokakban
Ur asztala van az oltár helyett, de vájjon az
visszatetszést és elégedetlenséget szült«. Azt Ur asztala nem ceremónia-e? Reverenda he
irja: »Hitbéli elődjeink, a Szentirás alapjára ne- lyett pa'ástot viselnek, de a pa'ást nem külsőIvezkedő egyszeri'!, minden külső ceremóniától ség-e? Ceremónia nélkül, vagyis külső rendtar
mentes vallásgyakorlatukért gályarabságot és tás, külső eszközök nélkii1, szépség nélkül nem
máglya halált szenvedtek; s mi most azok szen lehet istentiszteletet tartani. A nyomorúság, ül
vedéseit és igaz val ásos meggyőződését mint döztetés, szegénység katakombákba szorította
egy lekicsinyelve és kigunvo va felvegyük isten az őskeresztyéneket, de azok még a katakom
tiszteleteink keretébe azokat a külsöségcekt, mi bák falait is diszitették.
ket elődeink mint nem odavalót eldobtak!? Nem,
Itt a határpont és a mérvadó szabály csak
ez nem lenne a Biblia alapjára helyezkedő igazi
az
lehet,
hogy egyházunk tanainak és hitéleté
protestánsokhoz méltó«.
Egyházunk ugv látszik itt-ott nyugtalan nek szem előtt tartásával mely liturgai elemek
kodó közvéleményének tájékoztatása céljából azok, amelyek megfelelnek a már említett ket
megemlítem, hogy az 1926. évi egyetemes köz tős célnak, t. i. hogy egyfelől az istentisztele
gyűlés az istentiszteleti liturgiának egységesí ten résztvevő hívőnek rnodot cs alkalmat nyúj
tését kívánatosnak és mielőbb megvalósitandó- tanak arra, hogy imádatát megfelelően kife
nak mondotta ki, határozatot nem hozott mert jezésre juttassa, másfelől az istentiszte eten részt
bevárja a Lelkészegyesület és az egyházkerü vevőt hitében, áhítatában erősítsék, neveljék,
letek konkrét tervezetét, s ebben az ügyben bi építsek. Az ének, az imádság, az igeolvasás és
zottságot is küldött ki. Az Evangélikusok Lapja igehirdetés az evangélikus istentiszteletnek lé
az egyetemes közgyűlésnek ezen
határozata nyeges alkatrészei. Helyes álapot volt-e az,
alapján szükségesnek tartja, hogy az egyházi mikor minden kántor egyúttal zeneszerző is
közvélemény ebben a kérdésben, amely rendkí volt, aki a korálok dallamát saját ízlése szerint
vül fontos és amint látom általános érdeklődést felülbírálta és átdolgozta és megtanította a
gyülekezetei a dallamok nyujtog itására és kais kelt, felvilágosításokat nyerjen.
nyargatására? Helyes állapot-e az, hogy pél
Jelenleg tehát a liturgia egységesítésnek
kérdése forog szőnyegen, t s kifejezésre jutott dául az Erős Várunknak ma sincs egységes
az egyetemes közgyűlésén az a szerintem helyes szövege és egységes dallama, úgyhogy azt
nézet is, hogy ebben a tekintetben különbséget nem tudjuk gyűléseinken, ünnepélyeinken el
kell tennünk a magyar, a német és a tót nyelvű énekelni? Azt hiszem minden egyhá'tag belátja,
gyülekezetek istentiszteleti liturgiája között, mert hogy az éneklés terén rendet kel! teremteni, mert
mindegyiknek történelmi fejlődése és kialaku'ása itt nem ceremóniának behozataláról hanem arról
más. Leggazdagabb a tótok liturgiája, legegy van szó, hogy az egyéni jobbantudás által te
szerűbb a magyaroké. Ez a nézet nem talált * remtett visszáságoknak vége vettessék. Az el
ellenmondásra a közgyűlésen. Valószínű tehát, len sem hangzott cl kifogas, hogy istentisztele
hogy a magyar liturgia nem fog annyira kibő teinknek zene- és énekmüvészeti része a kar
vülni, mint Dörmer cikkéből következtetni lő énekekkel bővült; sőt a legtöbb gyülekezet meg
hetne, a tótok liturgiája pedig nem fog a ma kívánja a kántorátó', hogy énekkart szervezzen.
gyarokéval egyformára egyszerüsittetni. Két Az istentiszteletek azon részét, amely imádság
ségtelen azonban, hogy a jelenlegi istentiszteleti ból ál!, szabályozza az Agenda. Itt a bai megint
rend, amely úgyszólván minden gyülekezetben az, hogy nincsen egységes Agendánk. Az igemás, nem rend. És minthogy a liturgia egyfe olvasást és igehirdetést szabályozza a perikopalől a gyülekezet kultuszéletéitek kifejezésre jut rendszer, de tudtommal az egyetemes egyháznak
tatója, másfelől pedig egyúttal nevelő, hitépitő egységes Agenda hijján elfogadott perikoparendszere nincs. Mindezeket figyelembe véve,
hatása is igen nagy, az egyetemes egyháznak
azt
látjuk, hogy a liturgia ügyének rendezése
feladata és kötelessége, hogy ezen a téren va
tulajdonképpen mulasztásokat van hivatva pó
lamelyes rendet teremtsen.
Nem szabad ezekben a törekvésekben mind tolni, és ezen a téren valamit cselekedni kell.
járt olyan »külső ceremóniák« visszicsempészé- Az egyház élete nemcsak törvényében, alkot
sét látni, amelyeknek eltörléséért őseink szen mányában, hanem legalább is ugyanolyan mér
vedtek. Nem szabad a »ceremónia« szótól mind tékben kultuszában, istentiszteletében, liturgiá
járt megijedni. A legpuritánabb kálvinizmusnak jában van. Az egyház liturgikus életének figyel
is van ceremóniája, sőt maga a puritanizmus, men kívül hagyása éppen elég ideje tartott. Hála
az egyszerűség hajhászása is ceremóniássá vál Isten, hogy ezen a téren is mutatkozik az éb
hat. A baptistáknál a viz alá merítés úgy lát redés.
szik van olyan lényeges ceremónia, mint a ró
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Egy tanítói konferenciáról.
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lyet zsúfolásig megtöltött az áhitatos közön
ség, melynek soraiban ott láttuk dr. Bikádi An
tal egyházmegyei felügyelőt, Csizmadia András
orszgy. képviselőt, Krug Lajost, az Orsz. Ev.
Tanítóegyesület elnökét, dr. Red Lajos főgimn.
igazgatót és másokat. Az egyházi vegyeskar
gondos karénekei, mélyen átérzett szavalatok
s dr. Kovács Sándor egyet, tanárnak a gálya
rab lelkészekről és tanítókról irt magvas dol
gozata töltötték ki az est programmját, mely
nek elhangzása után buzgó tanítóink azzal az
ígérettel vettek egymástól búcsút, hogy ilyen
hítmélyitő konferenciát évről-évre fognak tar
tani, melyen rósztvenni minden tanítónak egy
háza iránti szent kötelessége.
V.
: ==
-.-- -■-i---- -V : ——
— ......

Nem siratom az 1926. esztendőt. Nekünk,
evangélikusoknak kevés örömöt, de annál több
veszteséget hozott. A főrendihálban két méltó
ságteljes bársonyszéket veszítettünk. A re ver
zál is félelmes kardja emésztett bennünket. A
sok elszomorító jelenség mellett az oázisnak
üde zöld színévé! hat reám a bányakerületi ta
nítóság orosházi tanítói konferenciájára való
visszaemlékezés. Akik részivehettünk e lélek
emelő lelki beszélgetésen, azok azzal1 az érzés
sel távoztunk a berekesztett konferenciáról,
hogy itt egy szebb jövőnek tették lie fundámentomkövét.
Mintegy 120-an voltak, akik U h r i n Ká
roly bányakerületi tanítóegyesület elnöknek és
Még a háború alatt történt, hogy beállított
fáradhatatlan helyettesének, D a r id a Károly a lelkész! hivatalba, ahol a beteg: lelkészt he
békéscsabai tanítónak hivó szavára a szélrózsa lyettesitettem a nyár folyamán, egy vézna ka
minden irányából az Alföld legmagyarabb gyü tonaember. Azt mondta, hogy át akar térni, a
lekezetében, Orosházán egyb;sercgilett:k, hogy katolikus vallásra. Megmondta nevét, régi po
egyházunk legégetőbb p o b é m á ró tanácskoz zsonyi evangélikus családból származott. Leg
zanak. Az orosházi gyülekezet és egyesületei első kérdésem az volt, hogy ilyen régi evangé
a vendégszeretet bőkezűségével halmozták el a likus csa’ádbói hogyan térhet ki? Nem gondol-e
tanítókat, akik a reggelii órában a konferencián arra, hogy derék ősei szenvedtek is ezért a hit
résztvevő dr. Raffay Sándor püspökkel az élü vallásért: ? Azt felelte rá, hogy nem is teszi szí
kön az Ur szent asztalához járultak, majd a vesen, mert meggyőződésénél fogva jó evangé
Gazda Kör nagytermében gyülekeztek, hogy likus.
meghallgassák a tárgysorozatba fe vett előadá
Aztán elmondta az áttérés hátterét. Az orosz
sokat. Az előadások tengelye az a megállapí
fronton
súlyosan megsebesut, kórházba került,
tás volt, hogy egyházunk helyzete veszélyezte
nem
bíztak
benne, hogy valaha még ember lesz
tett; mit tehet a tanítóság a Luthe rá nia szebb
belőle.
Akkor
az ápoló apáca azt mondta neki,
jövendőjéért?
Az első előadást dr. Raftay Sándor püspök hogy ajánlja föl az életét Máriának és fogadja
tartotta, aki közel másfél órás előadásban egy meg, hogyha meggyógyul, áttér.
Először keményen tiltakozott, aztán nagy
házunk helyzetét minden o’dalró' megvilágította.
Szavai hol simogattak, mint a szülői kéz, hol felelem fogta el, hogy ha nem ígéri meg: az át
dorgáltak, de mind az elismerésből, mind a térést, akkor nem ápolják. Ez a félelem aztán
feddésből a szeretet csendült ki. Sok tanítói kisajtolta belőle az ígéretet, meggyógyult és
szív közelebb jutott az egyházhoz, sok régi most beváltja a szavát, akármilyen nehezen
szeretetkapocs újra megköttetett az egyház és esik is neki.
Aztán az esetek egész sorát mondták el
iskoláinak oktatói közt. Voltak, akik a püspök
lélekbe markoló szavainak súlya alatt a szó nekem. Hogyan lepik el kórházakban az evan
szoros értelmében megtértek. Uhrin Károly az gélikus beteget olvasókkal, katholikus kegyes
egész tanítóság köszönetét tolmácsolta a iratokkal és ezzel szemben még Budapesten
püspöknek, aki annyi szeretettel oktatta a ta sincs szervezve a kórházak lelki ápolása. Mert
nítói kart az egyház iránti kötelességekre, hogy ezt is a vallástanárok nyakába sózták,
Brósz János pedig ünnepélyes fogadalmat tett, akik hétszám futkoznak egyik iskolából a má
hogy a tanítóság nem fog ott hiányozni, ahol sikba, agyonfáradnak a sok tanításban, aztán
szeretett egyházunk megmentéséről van szó. még a kórházakban is védjék az egyházat az
A többi előadás (Mendelényi János, Lehotzky állandó támadások ellen, kifáradva.
Igor, Liptak Pál, Lahm an György) is azt a
Aztán meg hol vannak a mi egyházépitő
nagy tényt állította a hallgatóság szeme elé, iratkáink, amiket oda tehetnénk a beteg mellé
hogy evangélikus egyházunk csak akkor fog védelmül addig is, amig a lelkész élő szóval erő
virágozni, ha a lelkészek és tanítók, miként egy siti hitét?
koron Luther és Melanchthon vállvetve fognak
Mikor mondja ki valaki ezekért felelős inaz egyház jövendőjéért küzdeni.
tézéményeikre azt a prófétai helyet, amely ar
Az áldásokban gazdag konferenciát egy a ról szói, hogy a pusztulás után a széthullott
gályarabok emlékének hódoló szép vallásos es csontok valahogy újra élni kezdtek, de: Lélek
tély rekesztette be az orosházi templomban, me nem vala bennük.
H.

A kísértő a betegágynál.
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Elnöki m egnyitó.
(A Mele 1926. n ovem b er 10. B u d ap esten
k ö zg y ű lésén .)

tartott

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Kedves testvéreim!
Mikor egy-egy gyűlésünkön a szavamat kötelességszcrüen felemelem s az események ha
tása alatt itten olyan húrokat is kénytelen va
gyok megütni, amelyeknek rezgése szomorú
hangot ád, mindig azzal vigasztalgatom maga
mat, hogy talán a jövő alka'ommal már otlyan
helyzetben leszünk, amikor csak örömhangok
csendülhetnek meg ajkamon: hanemhát ez az
idő csak nem akar elkövetkezni; egyházi éle
tünk horizontja felett mindig akad egy-egy sö
tét felhő, amely árnyékot vet a lelkem re.
A múlt esztendő is összesüritett ilyeneket.
Szanálódunk, — mondják, de a mi egyházi éle
tünk csak nem könnyebb. Az egyházunkra sza
kadó újabb és újabb terhek újabb gondokkal
szaporítják a régieket s több helyütt híveink
egyházi életének a nyugodtságát is veszélyez
tetik. Nemcsak gyülekezeteink nagy átlaga, ha
nem felsőbbfoku egyházi közületeink háztar
tása is nehéz gondokkal küzd. örökös kérencsélés, sok gyülekezetünknek és letkészlársunknak az élete, ami igazán megalázó. S mindez
azért, mert törvényszerű illetményeiket nem kap
ják meg abbaii a mértékben, ahogy azt a kor
szelleme megkívánná.
Miután ezen a téren való udvarias kopogta
tásaink nem vezetnek kellő eredményre, egyhá
zunknak erőteljesebb fellépésre kell elszánnia
magát, mert hiszen méltányta’anság az, hogy
egyházunknak keservesen összegyüjtögeiett ga
rasai, jótékonysági s. égy házfenntartó alakjai,
papözvegyeink és árváink pénzei egyszerűen
tönkremenjenek s azoknak kárpótlásáról senki
ne gondoskodjék; aminthogy méttánytalanság
az is, hogy iskolafenntartó gyülekezeteink foly
ton uj terhekkel terhe tessenek s ezze. szemben
a nekik kijáró tandijká^pótlásnak csak kicsi há
nyadát kapják meg. Kernünk kel azért nagyrabecsült egyházi vezéreinket, hogy befolyásukat
ez irányban erélyesebben vessék latba az államkormánynál, mivelhogy a folyton szaporodó ter
hek hátrányos eltolódásokat okoznak híveink
nek a hangulatában.
S a fentiekhez még azok az aggodalmak és
fájdalmak is járulnak, amc yeket bizonyos á'datlan közéleti jelenségek keli, hogy kiváltsanak
minden egyházát és hazáját szerető leiekből. Is
merjük azokat a nyilatkozatokat, amelyeket
egyes róni. kath. vezető egyházi férfiak tettek
s amelyek csak arra jók, hogy a felekezetek közt
kívánatos jó viszonyt megbolygassák. Föpásztonaink ezekre vonatkozóan megtették már a
megjegyzéseiket s én azért csak annak a kije
leütésére szorítkozom itten, hogy mi, evangé
likus lelkészek osztozunk főpásztoraink aggodal
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maiban s osztozunk ama békét és jóviszonyt
megzavaró nyilatkozatok elítélésében is s szi
vünkbe véssük föpásztoraink bölcs intelmeit.
Mi a harcot kerülni akarjuk, de ha jön, áiljuk,
s amikor egyházunk érdekében mi ndnt el aka
runk követni, amit az evangélium szelleme m eg
enged, ugyanakkor bölcs mérsékletté' és tapin
tattal el akarunk követni mindent a békesség
fenntartására is. Egyenesen magasabb érdek
ből. Hazánk ugyanis alig kezd feltápászkodni
súlyos sé^ü^éseibő,, a val áserkölcsi élet is alig
kezdi arcáról lemosogatni azt a sarat, melyet
a közelmúlt reá freccsentett: mi lenne ezekből,
ha az ápolásukra hivatott orvosok egymással
haibakapnánakl?
(Folytatjuk.)

IRODALOM.
Musnai László: Az Ú jszövetség. K olozs
vár, 1926. A másfélszáz oldalas könyv szerzője
az Újszövetség történeti ismertetésénél első
sorban a papság szükségleteivel számolt, de
szem előtt tartotta azokat is, akik bár nem lel
készek, komolyan foglalkoznak a hit dolgaival,
s itt különösen az intelligens ifjúságot. Könyve
három részre oszlik: Az Újszövetség előzmé
nyei; Az Újszövetség könyvei; Az Újszövet
ség mint Kanon; végül szól a szöveg történe
téről is. A könyv a kitűzött célnak teljesen
m egleld. Musnai ismeri az idevágó tudomá
nyos problémákat, foglalkozik is velők, de a
laikusra sem lesz. sehol fárasztó, vagy unal
mas. Melegen ajánlom lelkészeknek és müveit
egyháztagjainknak. Az erdélyi protestántizmusnak is jo szolgálatot teszünk, ha irodalmukat
pártoljuk. Musnai László ref. lelkész és theol.
magántanár.
A Lelkipásztor c. havi folyóirat januári
száma Kapi Béla püspök szerkesztésében jelent
meg. A folyóirat fömunkatársai Kardos Gyula,
Kemény Lajos, Turóczv Zoltán és Vértesi Zol
tán. A januári számba cikkeket és egyházi be
szedeket írtak Stráner Vilmos, D. Kovács Sán
dor, D. dr. Prőhle Károly, Turóczy Zoltán,
Zieirnann Lajos, Kardos Gyula, Molitorisz Já
nos, Kemény Lajos, Farkas Győző. A prédiká
ciók a vizkereszti vasárnapokra valók.
Evangélikus Papnők Első Konferenciájá
nak Em lékkönyve. 1926. Az emlékkönyv akonfeiencián tartott imákat, beszédeket, előadásokat
közli. A . Fébé< diakonissza anyaház nyomdája
gyönyörűen állította ki ezt az emlékkönyvet,
amelynek címlapját Luther házasságkötésének
színes képe disziti. Ara 40.000 K.
Theológiai Szem le. II.;évfolyam. 3 ó. sz.
D. Erdős József jubileumi szám. Evangélikus
theológusaink közül a cikkek irói közül ott ta
láljuk D. dr. Pröhle Károly, L). báró Podmaniczky Pál, dr. Deák János, Payr Sándor, Kiss
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lenő, Szelén yi Ödön, Karner F. Károly nevét.
A Szemlének uj előfizetési ciklusa kezdődik;
előfizetési dija évi 18 pengő. Jeljege szigorúan
tudományos. Szerencsésnek tartjuk, hogy ref.
és evang. theológusok egyesültek e folyóirat
hasábjain a protestáns theológia művelésére.
Önmagunkban, mostani viszonyaink között, bi
zony képtelenek lennénk arra, hogy a theológiai tudomány munkásai magyar irodalmunk
ban szóhoz juttassuk. Báró Podmaniczky Pál
cikke (A misszió tudományának vázlata) theol.
doktori értekezés, szegényes kütmissziói (ezt a
szót Podmaniczky nem kedveli) irodalmunknak
igen nagy nyeresége. A folyóirat magas tudo
mányos színvonalon áll.
A szegedi ev. egyház évkönyve az 1926.
évről. Szerk. Tátrai K. h. lelkész. Radvánszky
egyet, felügyelő szép bevezető cikke szerint
csakugyan evang. élet virágzik Szegeden, e kis
ded nyáj körében, templomban, iskolában, gyü
lekezetben és családban egyaránt. Hűséges és
eredményes sáfárkodás folyik ott úgy a lel
kiekben, mint az anyagiakban. PoLner egyet,
tanár megszivlelően ir a felekezeti békéről. Az
egyházi statisztika szerint az adófizetők száma
SOU. Esketés volt 10 pár, tiszta 9. Rezerválist
adott javunkra 4, kitért 3, úrvacsorával ólt 900.
Konfirmált 40 gyermek. Van az egyháznak va
sárnapi iskolája, ev. leány és nőegylete, és vi
rágzik a Luther szövetség. A Luther társaság
tavaly nagy ünnepségek keretében ott ülése
zett. Méltó társa az Egyet. Lutherszövétség. A
népiskola és annak vezetője Országh J. első
rangú evang. tényező. Nagyobb iskolaépület
égető szükség. A középisk. ifjúságát Petro E.
vallástanár gondozza. Gyönyörű cikket ir a mi
énekeink evang. értékéről Pazár B. Az uj orgo
nát Szeged városa 80 millió adományából múlt
hó 19-én avatta fel. Saguly J. esperes. Az épít
kezések sorában a templomnak oldalszárnyakkal
való kibővítése, a torony megépítése és harang
beszerzése a legközelebb feladat, mire nézve
Klebelsberg miniszter segítséget ígért. Az egy
házi adók összege 62, a városi segély 5, az
alapok összege 31 millió kor. A lelkész’ak, a
melyben Thomay J. nyug. lelkész is lakik, és
a templom átnedvesedett falainak szigetelése a
legsürgősebb feladat. Az adományok is szép
összeget tüntetnek fel. Tátrai lelkész »Istenért
és Hazáért« c. mü 2 milliót szerzett a sajtóalap
nak. Az egyházi adót a f. évtől kezdve a városi
adóhivatal szedi be. Székács F. gyermekéveiről
meghatóan szép tanulmányt irt dr. Benkő J.
s a gyülekezeti éneklésről a h. lelkész. Az utó
szó találóan mondja, hogy »a vallás nem anynyira tanokból vagy gyűlésekből, mindinkább
lüktető (evang. egyházi) életből áll.« Az év
könyvet a templom képe díszíti. A tartalmas
évkönyvet jövőben az egyh. tisztviselők névsolával kérjük kiegészíteni, örömmel jeleznék,
hogy az évkönyv szerint is »Szeged, Déimagyarország büszkesége, az evang. egyházban és is
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kolájában is az élet városa«. Lelki egység és
közös munka köti ott a híveket az egyházhoz.
Szép jövő vár még rá! Úgy legyen! Sz. M.
A „Magyar Irodalmi Lexikon“, mely Fóris M. és Tóth A. tanárok szerkesztésében köz
vetlenül az ünnepek előtt a fővárosi »Studium«
kiadásában gazdagon illusztrálva 1760 lapon Dézsi L. és Pintér F. átnézésével megjelent, tán
legtartalmasabb és legdíszesebb irodalmi jelen
sége az elmúlt karácsonyi könyvpiacnak. Ára
egész vászonkötésben 40 pengő. Messze felül
múlja az egyidejűleg megjelent Benedek-féle
világirodalmi lexikont és a 2-ik kiadású világlexikont. A teljes magyar irodalmat egészen a
legutolsó hónapokig dolgozta fel. Az egyetlen
olyan magyar irodalmi lexikon, mely a neveze
tesebb müvek tartalmi kivonatát is adja. Az el
rabolt felvidék irodalmát Szlávik M., s a dél
vidékit Szántó R. lelkész szolgáltatta. Különö
sen nélkülözhetetlen segédkönyve a tanulóknak,
tanároknak, s a magyar irodalom iránt érdek
lődőknek. Bibliográfiái adatai is ilyen gazda
gok. Beöthy Zsolt nagy Irodalomtörténete óta
nem jelent meg ilyen gazdag és változatos tar
talmú mü a magyar irodalomban. Dicséri a »Stu
dium« igazgatójának: dr. Imre Kálmánnak nagy
körültekintését, lángbuzgalmát és müizlését. —
Részletfizetésre is megszerezhető. A megeső nkult haza irói közül sajnosán nélkülöztük Payr
S. és Kovács S. nevét. Egy evang. iróember
könnyen pótolhatta volna e hiányt. A baj csak
az, hogy felhívásunkra a Révaii lexikonának
pótkötete számára sem jelentkeztek eléggé az
evang. írók. Mi nagy jövőt jósolunk Fóris és
Tóth lexikonának. Megérdemli a támogatást.

HÍ REK.
A „Prot. írod. Társaság“ múlt hó 30-án
tartotta ez évben egyetlenegy választmányi ülé
sét. Az ülésen kevesen voltak jelen. Részünkről
csak Schneller J., Sz’ávik M. és Bendl H., a Tár
saság pénztárosa. Ravasz L. mint elnök nagyon
melegen méltatta Zsinka F. titkár buzgó műkö
dését és fájdalommal emlékezett meg Pruzsinszky P. theol. tanári és irói munkásságáról,
akiben »kálvinista Assisi Ferencet« látott. A tit
kári jelentésből megtudtuk, hogy a tagok száma
csökkent, bár a rendezett vidéki előadások szé
pen sikerültek. A f. évvel az Egyháztörténetí
Adattár is megindul és évi 2 pengőért külön
lesz kapható. A kultuszminisztérium évi 30 mil
lióval segélyezi. A közel jövőben az irod. és mű
vészeti osztály is létesül. A pénztáros jelentése
szerint a Társaság múlt évi bevétele volt 267, ki
adása 250, maradványa 17 millió. Vargha Gy.
meghivására a Társaság legközelebb Monoron
tart vándorgyűlést. A választmány Ravasz
püspököt az uj év alkalmából melegen üdvözölte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Némethy és Szlávik
kéretett föl.
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Lelkészi jubileum. Nagy Sándor eelldömölki lelkész most töltötte be le’kcszi szolgála
tának 50-ik esztendejét. Gratulálunk!
Lelkészavatás. Kapi Bél» püspök a szom
bathelyi templomban január 2-án avatta lel
készekké Bojsza János és Gritsch Mátyás jelölte
ket.
Halálozás, l i a l b á t h Jánosné szül.
Mekzer Sarolta 1926. december hó 13-én, a
gömörmegyei Ratkán 3$ éves korában hosszas
súlyos szenvedés után az Urban csendesen el
hunyt. Lelkész férje és kis leányán ki vili test
vérei Mekzer Gyula főszo’gabiró és Igó E'ckné,
valamint Halbáth család tagjai és kiterjedt ro
konság gyászolja. Igen nemesleíkii • teremtés
volt, akinek emlékét sokan áldják.
Felhívás dr. Masznyik Endre tanítvá
nyaihoz, barátaihoz és tisztelőih ez! Dr. Mas/nyik Endre a magyar ev. theol. tudomány or
szágos hírű doyenje 1927. őszén tölti be életé
nek 70-ik esztendejét. Lehetetlen, hogy ezt a/
évfordulót szó nélkül engedjük elmúlni és bár
mily szerény módon is kifejezést ne adjunk el
ismerésünknek és hálánknak a Luther é.ete, Pál
apostol élete és levelei, az első magyar ev.
dogmatika jeles írója, Luther munkáinak és az
Újszövetség kitűnő fordítója iránt. Mivel egy
tudós ünnepléséről van szó, legjobb volna egye
bek mellett egy irodalmi emlékmű kiadása, tneiy
a jubiláns életét és munkásságának méltatását
tartalmazná és ezenkívül rövid 8 16 oldalra ter
jedő tudományos dolgozatokat az ev. theológia
mai művelőitől. Az Emlékkönyv szerkesztésére
e sorok Írója vállalkozik és ezért felhívjuk dr.
Masznyik tanítvánvait, barátait, tisztelőit, szíves
kedjenek vele közölni, hogy heiyeslik-e az esz
mét és azt is, hogy hajlandók-e a 4, azaz négy
pengő (50.000 K) előfizetési dijra jelentkezni,
illetőleg egy-egy tudományos adalékkal a 10
15 ivre terjedő Emlékkönyv megjelenéséhez
hozzájárulni. Az előfizetésre való jelentkezést, il
letőleg az előfizetési díj beküldését 4 héten be
lül kerem, mert hiszen ettől függ, hogy !ehet-e
szándékunkat megvalósítani; a kéziratok bekül
désének határideje 1927. ápril 15. Amennyiben
a vállalkozás anyagi vagy más okokból nem
jöhetne létre, a beküldött előfizetéseket vissza
származtatom, de ha sikerül is, az egész ügy
lebonyolításáról pontos elszámolást teszek közzé
az egyházi lapokban. Abban a reményben, hogy
felhívásom lelkes összhangot talál, ajánlom a
felvetett eszmét munkás és áldozatra kész szeretetökbe. Dr. Szelényi Ödön egyet, és jogakad.
magántanár, Budapest, II., »örökrész 68. sz.
Iskolai Gyámintézet. A győri egyházme
gye népiskoláiban rendezett gyámintézeti gyűj
tés eredménye 2.621,100 K, azaz 209.69 P.
Dómján Elek sátoraljaújhelyi lelkész, es
peres, a debreceni egyetemen theológiai dok
torátust szerzett.
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Harangavatás. A fóti evangélikus gyu'eke/et uj harangjait január 2-án adta át magasztos
rendeltetésüknek Blatniczkv Pá', a pesti felső
egyházmegye föesperese. Az alig 500 lelket
számláló egyházközség a harangok árát, 80 mi lió koronát, önkéntes adományokból néhány nap
alatt hozta össze.
Az ózdi „Ifjúsági Luther Szövetség“
zászlószentelése Jan. 2-án tartotta zászlószentelö ünnepélyét az ózdi Ifj. L ither Szövetség«.
Az ünnepi beszédet Ligeti Ede sajóka/ai lel
kész tartotta a 60. zsoltár 4 7. verse alapján.
Sok embert megdöbbentett már maga a cso
dálatosan időszerű textus, amelyet választott.
Ugyanő irt egv verset is ez alkalomra »Elhivatás címmel, amelyet Wagner Valéria és Szontagh Sándor szavaltak s amelynek karbeté
teit a Szövetség vegyes kara énekelte a meg
zenésítő Joób Sándor szövetségi karnagy ve
zetésével. Bizonyság! evő irásmagyarázatot tar
tott a Szövetség mindhárom csoportjából egyegy tag: Kollárig Anna polg. II. o. tan. a
hitről, ifj. Joób Sándor gimn. IV. o. tan. a
reményről s Zachar Pál gyári villanyszerek) a
szeretetról. A távozó ügyvezető elnök Abafty
<jyula beszámolt a/ egv esztendős Szövetség
első munkaévéről s elbúcsúzott tőle, az ifjúság
érzéseinek tolmácsa Joób Olivér ifj. elnök volt.
Zeneszámmal emelte az ünnepély fényét ifj.
Joób Sándor, Joób Olivér s a vegyeskar. Vé
gül testületileg úrvacsorához járult a Szövet
ség, melyet Turóczy Zoltán osztott ki II. Mó
zes 32 26. alapján. A fehér selyem zászlót
Abaffv Gyula és neje ajándékozta az ifjúságnak
s Bergh Magda és Wagner Valéria hímezték
ki. Egyik olda án hatalmas Luther rózsa s a
Szövetség neve van, a másikon pedig egy nyi
tott biblia Ján. 3 lö. és Róma 1—16. versek
kel, körülvéve az evang. köszöntéstől: »Erős
vár a m i Istenünk!... Erős várunk.< A/ ünne
pélyre vidékről is sokan jöttek he, úgy, hogy
a templom zsúfolásig megte't.

Halálozás. R i n g b au er Gusztávné szül.
Ebért Katalin, a mosoni egyházmegye volt föesperesének özvegye, f. ho 1-én életének 72-ik
évében elhunyt. Ringbauer Károly kir. tanfel
ügyelő édesanyjá. gyászolja az el körözöttben.
Kutas Kálmán: Versek. Zalaegerszeg,
1926. Kutas Kálmán neve nem ismeretlen azok
előtt, akik újabb egyházi költészetünket figye
lemmel kisérik. Ebben a verskötetben, amelyet
barátainak ajánl, vallásos, hazafias és teljesen
egyéni témákat művészileg feldolgozó költemé
nyeit tette közzé. A költeményeket három cső
portba osztja: Látomások, Beszélgetés a mú
zsával és Versek. Ugyanazon jeles kvalitáso
kat mutatják ezek a költemények, amelyeket
Kutas korábbi versei. Mély érzés, erős vallá
sosság, lángoló liazafiság, s valami teljesen
egyéni mc-lyrelátás, fürkésző, amellett révedező
fantázia, az érzelmeknek mintegy fátyolon ke-
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i észtül való sugárzása. Ritmusában bizonyos
melancholia lüktet s ez adja meg nyelvének is
az egyéni szint és varázst.
„Széchenyi vallásos lelkülete“. A Theol.
Otthon felügyelője közli velünk, hogy Payr
Sándor egyet, tanár »Széchenyi vallásos lelkü
lete« c. munkáját, melyet lapunk 45. számában
ismertettünk, a Theol. Otthon javára engedte
át és igy ennek példányait a Theol. Otthon
felügyelőjénél (dr. Deák János, Sopron, Tem
plom-utca 3.) lehet megrendelni. Ara apostaÁdíjjal együtt 3 pengő.
Abaffy Gyula volt ózdi segédlelkészt, az
ózdi Ifjúsági Luther Szövetség ügyvezető el
nökét, a Szövetség hivatalos lapjának felelős
szerkesztőjét f. hó 2-án tartott zászlószentelési
ünnepély keretében búcsúztatta el a Szövetség.
Abafty Budapestre távozott, mint egyetemes
missziói lelkész, és a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek nemzeti bizottságának evangélikus or
szágos titkára. Fontos uj működési körében kí
sérje Istennek áldó kegyelme. .

Felvétel, ill. beiratkozás a m. kir. Erzsébet
Tudományegyetemen.
A pécsi rn. kir. Erzsébet tudományegye
lem en és igy annak Sopronban működő hittudományi karán is a beiratások 1927. január
7-től 18-ig ejtetnek meg. Azok, akik még nem
voltak nevezett egyetem hal lgatói, csak külön
engedély alapján iratkozhatnak be. Ez iránti
folyamodványok 1927. február 10-ig, i.letoleg
18-ig nyújtandók be a kar dékáni hivatalok
hoz. (A hittudományi karnak szólók Sopronban).
Ehhez a kérvényhez mellékelendők: 1. Szüle
tési anyakönyvi kivonat, 2. érettségi bizonyít
vány, 3. az illető középiskola igazgatójának bi
zonyítványa folyamodó magatartásáról és a fő
iskolai tanulmányra való alkalmasságáról; 4. er
kölcsi bizonyítvány; 5. közhatósági bizonyít
vány a szülők foglalkozásáról, vagyon: helyze
téről. A hittudományi kar ezenkívül rövid ön
életrajzot és a lelkész': pá yára való testi alkal
matosságot igazoló orvosi bizonyítványt is kí
ván. A felvételi engedélyt nyert folyamodók
tartoznak beiktatásuk céljából a kari dékánnál
jelentkezni. A tandíj 102 Pengő. Vagyontalan
köztisztviselők gyermekei a tandíjnak a felét
fizetik. Tandijmentességérí illetőleg kedvezmé
nyért szegénysorsu, jó magaviseletü és erköl
csű hallgatók 1927. jan. 7-től 18-ig (bezárólag)
folyamodhatnak, mely kérvényhez csatolandók:
a) szegénységi bizonyítvány; b) az előadások
szorgalmas látogatását és tanulmányi legalább
jó előmenetelt igazoló hiteles bizonyítvány; c)
esetleges ösztön dijakról, jutalmakról vagy se
gélyekről szóló végzések. Az egyetemre való
felvételéit, tandíjmentességért, köztisztviselői
tandijkedvezményért, valamint menza kedvezmé
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ny ért és internátusi felvételre (a két utóbbi
csak az egyetem székhelyén működő karokra
vonatkozólag) előterjesztendő összes kérelme
ket egy kellően felszerelt kérvénybe lehet fog
lalni, melyhez egy felzetlap is csatolandó.

Pályázat vallástanári állásra.
A soproni ág. h. ev. líceumnál (reálgimná
ziumnál) megüresedett rendes, esetleg helyet
tes vallás tan ári állásra pályázatot hirdetek. Pá
lyázhatnak lelkészi oklevéllel bíró ág. h. ev.
tanférfiak, vallástanárok, lelkészek, segédlelké
szek, hitoktatók. A megválasztandó tartozik az
egyetemes egyház által elfogadott szabályzat
ban előirt vallástanári képesítést megszerezni.
Javadalma az állami tanárokéval egyenlő. A
megválasztott vallástanár jogosított és kötele
zett tagja az 1894. évi XXVII. t.-c. alapján lé
tesített orsz. tanári nyugdíj intézetnek. Állását
megválasztatásának jogerőssé válta után azon
nal elfoglalni tartozik; az intézet fenntartó ha
tósága azonban fenntartja azt a jogát, hogy a
megválasztottat állásában csak félévi sikeres
szolgálat után véglegesítse.
A pályázók okmányokkal tartoznak igazolni
képesítésüket, életkorukat, egészségi állapotú
tokat, eddigi működésüket, családi állapotutukat, a háború, forradalmak és a kommuniz
mus alatt tanúsított magatartásukat. Felszerelt
kérvényüket a soproni ág. h. ev. líceum (reálgimnázium) igazgatóságához 1927. évi január
hő 30-ig nyújtsák be.
Szombathely, 1927. évi január hó.
Kapi Béla
püspök.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Miért vagyok lutheránus ?
(Soedorhloni N upsalai érsek beszéde
a párisi Si-Jean templomban n párisi
lutheránus egyház háromszázados év
fordulója alkalmával.)

I.
Lutheránus vagyok-e?
Luther nagyon erélyes szavakkal tiltotta
meg barátainak, hogy az ö nevéről nevezzék
el az egyházat, mer tő nem sokára férgektől
rágott hulla lesz. Nevezzék magukat egyszerűen
keresztyéneknek, és ne vegyék fel az ó mú
landó nevét.
Egyházunknak hivatalos neve nem »Luthe
ránus Egyház , sem »Evangélikus lutheránus
Egyház«. Az idevonatxozó törvénv neve »Asvéd
egyház szabályzata , vagy »A svéd egyház tör
vénye«. Liturgiánk cime >A svéd egyház l.turgóája«, vagy »A svéd gyülekezetek liturgiája«
vagy »Liturgia a svéd egyházak használatára«.
Ilyenformán mi egyszerűen a svéd egyházhoz
tartozunk, amely »a tiszta, igaz és egyetlen evangéliomi tant vallja« úgy, amint az e fogadtatott
és kihirdettetett 1572-ben Lars érsek egyházi
statútumában.
£n az egy, szent, közönséges és apostoli
Egyháznak a tagja vagyok, Istennek ez a/. Egy
háza sok országban fennál', többek között Svéd
országban is, ahol e'mondható, hogy a király
ság lelkét alkotja, Gusztáv Adolf szavai szerint,
aki hazánk és a benne élő Egyház fenségéről,
vagyis szuverenitásáról beszélt. Az Egyház há
rom főhitval ásra oszlik: az orthodox, a római
és az evangélikus konfesszióra.
Mi ragaszkodunk ahhoz, amit Szent íJál az
üdvösség szellemi és egyetemes voltáról tanít,
de nem nevezzük magunkat paulinusoknak.
Mi elismerjük Krisztus isteni tekintélyét, a
melyet több mint 1600 esztendővel ezelőtt a
niceai zsinat megvédelmezett, de nem mondjuk
magunkat athanáziánusoknak.
Mi Szent Ágostonnal megengedjük az lstc.fi

4. szám.
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mindenható kegyelmének személyes megtapasz
talását és az embernek az üdv munkájában
való tehetetlenségét, de nem hivjuk magunkat
auguszt in usoknak.
Mi is kivesszük részünket a szeretet azon
áradatának jótéteményéből, amely a franclszkánus ébredés alakjában a XIII. században ami
<ávofc országunkba is eljutott, de nem nevezzük
magunkat franciszkánusoknak.
Hasonlóképpen val juk és e fogadjuk a
hitnek és szabadságnak azt a hirdetését, amtlyet
Isten reábizott prófétájára, Luther Mártonra, a
ki a keresztyén válás történelmének Pál apostol
óta a legnagyobb alakja. Azonban, az egy ház
reformációi mozgalmát követő második nemze
dék idején Svédország királya római katholiku v.>Jr, ;r.lg nagybátyja, a királyság tulajdon
képpeni regense, bizonyos rokonszenvvel visel
tetett a kalviniznius enyhébb magyarázata iránt,
heidelbergi szellemben. Ekkor, 1593 ban, össze
jött Upsalában egy egyetemes, kercszlyén, sza
bad és nemzeti zsinat, amely val ást tett az igazi
cs teljes evangélikus lutheránus hit mellett. íme
egy példa arra, hogy nem mindenütt érvényesült
a szabály: cujus regio ejus religio. Svédország
ban nincs semmi hivatalos okirat, amely a mi
közösségünket lutheránusnak nevezné. Mi egy
szerűen Svéd Egyháznak hivjuk magunkat.
Mindamellett, Luther Márton nevének haszná
lata a mi keresztyén egyházunk megjelölésére
általánossá vált, s ami ennél többet mond, tör
ténelmi szükségesség.
II.
Rámutathatunk olyan vonásokra, amelyek
többé-kevésbbé megkülönböztetik a mi egyhá
zunkat a keresztyen egyház sokféle töredékétől.
Ha ezek a vonások olyan természetűek volná
nak, hogy az egyház más formájú dogmáját, kul
tuszát vagy alkotmányát elcrtéktelenitenék, nem
érdemelnék meg a keresztyén nevet. Az isteni
és örökkévaló igazságot teljes egészében az em
beri értelem nem bírja felfogni. Az apostol azt
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írja: »Rész szerint van bennünk az ismeret«. Ha nek rabszolgaságából. »Aki a kegyelmes Is
az egyháznak egyik része azzal az igénnyel lép tenben hisz, vájjon nem tud-e keresztül törni
fel, hogy a tökéletes ismeret birtokában van, még érohegyeken is? Nem halandó, hanem már
megtagadja az apostol bizonyságtételét. A fe itt a földön részese az örök életnek«. Az Istenbe
hér fény több (színben törik meg. Isten egyházá vetett bizodalom igy megteremti az ember*
t
nak különböző irányzatai és töredékei nem sza fölötti embert.
Azonban egyidejűleg a keresztyén ember a
bad, hogy felfuvatkodjanak önmagukban, vagy
egymást kölcsönösen megvessék, hanem meg legodaadóbb szolgája mindenkinek és a’á van
tisztulva adományaik által, hozzá keli járulniok rendelve mindenkinek. És pedig a szeretet által.
Mert Istent csaik felebarátjában tudja szeretni.
Isten dicsőségéhez.
Mindegyikünk hatása alatt áll annak a szel A szeretet lesz életéinek szenvedélye; a szeretet
lemi légkörnek, amelyben felnevekedett. Csak buzgalommal és hálával tölti el és arra ösz
a felületes elme, amely soha sem hatolt el az tönzi, hogy Istentől nyert minden testi és lelki
emberi élet mélységeibe, mondható aránylag adományával szolgáljon. Ez a szolgálat nem al
függetlennek eredetétől. Ha valaki saját szellemi kalomszerű vagy önkényes: minden keresztyén
hazáját lebecsüli, ha nem igyekszik megérteni elkötelezve érzi mágiát arra, hogy a maga hi
és értékelni annak jelentőségét a saját nevelte vatásában szolgáljon, és ez a szolgálat lassan
tésében és környezetében, a hálátlanság bűnébe ként egy élő és organikus egységgé válik, a
esik Teremtőjével szemben. Nem cinikus állítás, mely felölel minden emberi viszonylatot, a tár
hanem ellenkezőleg! magától értetődő és tiszte sadalomban reáháramló minden feladatot, min
letre méltó igazság, hogy rendes körülmények den szellemi és anyagi törekvést. A hivatáshüközött az ember vallását szülőhelye határozza ség szenteli meg az embernek életét és mun
káját. Egész léte szolgálat, kultusz, Istennek di
megu
Még a legegyénibb, legbensőbb és legki- csőségére.
2. Gyakran felemlítették azt a nagyrabecsü
kimondhatatlanabb tapasztalat is, amelyet a lé
lek csak Isten közvetlen közelségében szerezhet, lést, sokan talán azt mondanák túlbecsülést, a
vonatkozásban áll ahhoz, amit a lélek az egy melyben a valódi lutheranizmus és kátvinizmus
a tudást és tanulást részesítik, Mi nagyon ko
ház ölében nyert.
Ha ebben az irányban a magam gondolatait molyan értékeljük a kutatást, a gondolatmély
iparkodom összefoglalni, akkor mindenekelőtt séget és annak világos kifejezését. A sze
azt mondanám, hogy a magam részéről az egy mélyes bizonyságtétel fontos helyet foglal el a
háznak köszönhetem azt a mélységes érzést, mi istentiszteletünkben.
amelyet belém olt az Istennek szabad kegyelme,
Azonban a szószéken kívül, amely bennün
aki a szorongó emberi szívnek bocsánatot és ket minden evangéliomi keresztyén testvérünk
békét ad és aki megmenti az embert a kárho kel egybefüz, a mi szentélyeinkben oltár is van,
zattól nem az embernek múlandó erőfeszítései, amely, mutatis mutandis, bennünket egybefüz
vallásos gyakorlatai vagy lelki felge rjedései ked orthodox és római keresztyén testvéreinkkel is.
véért, hanem a Jézus Krisztusba és az ő ob (Az anglikán egyházban is van szószék és ol
tár). Az oltár imádást és misztériumot jelent. Az
jektív munkájába vetett hitéért.
Ebből három tény folyik, amelyek első pil oltár és az oltár! szentség azt jelentik, hogy az
emberi ész nem bírja felfogni az üdv misztériu
lantásra antinómiáknak látszanak:
mát; éppen úgy, ahogyan a theológiában is a
1.
A szabadság és a szolgaság a mi hitünk
ben együtt járnak. »A keresztyén ember szabad mi közös kultuszunknak van egy helye, ahol az
ságáról« szóló művében Luther igy formulázza ész, saját tehetetlenségét felismerve, imádásra
ezt a tételt: »A keresztyén ember szabad ember, borul le. A nyugati keresztyénségnek egyetlen
v mindeneknek ura és nem tartozik engedelmes nem-római felekezete sem helyezett tanában
kedni senkinek. A keresztyén ember a legaláza olyan nagy nyomatéket az Úrvacsora szentsé
tosabb szolga és mindenkinek alá van rendelve«. gében a Krisztus testének és vérének valóságos
A keresztyén embert minden félelemtől jelenlétére és a misztikus közösségre, mint a
megszabadítja Istenbe helyezett bizodalma. Sem mi evangélikus lutheránus hitvallásunk, jóllehet
mitől és senkitől nem fél, kivéve azt az Egyet, a mi hitünk elutasítja a szentség hatásának? min
akit félnie kell, az Istent. Bizodalma megszaba den racionalista izü mágikus magyarázatát.
dítja a világnak, a gonosznak és az emberek
3. A harmadik antinomia a hagyományt és
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a szabadságot egyesíti. Amikor mi a kultu
szunkban megtartottuk a hagyományos formá
kat és szokásokat, templomaink ékességét és
az egyháznak alkotmányát, ez nem jelenti azt,
mintha engedményeket tettünk volna a törvény
vallásának, hanem éppen ellenkezőleg, ez a ke
resztyén
szabadságnak logikus alkalmázas.
Nyilvánvaló, hogy a szabadság nem akar minden
áron ellenzék lenni. Gyakran nem vetünk szá
mot azzal, hogy semmi son jellemzi erőtelje
sebben a néha talán nem eléggé tájékozott,
de mindig őszinte és következetes lutheránus
hitvallást, mint az a tény, hogy elveti az intéz
ményekben megmerevedett, vagy törvénybe szo
rított vallásnak többc-kevésbbé durva, vagy
többé-kevésbbé finom megnyilatkozásait. Mi
lutheránusok még az Ujtestámentomban leirt
formákat és szokásokat sem tartjuk olyanok
nak, amelyek örökérvényű törvényeket szabná
nak meg. Semmiféle törvény nem tud megele
veníteni.
A hitnek és szeretetnek elvét Isten vezér
lete alatt szabadon kell alkalmaznunk minden
emberi viszonylatra s az életnek és vallásnak
minden területére. Lars érsek, Svédországnak
a reformáció után d s ö érseke, beszél az ellen
ségről, aki emitt elrendel, amott megtilt bizo
nyos kultuszbeli szokásokat, amelyeket azevangéliomi szabadság a kegyesség követelményei
szerint megtarthat vagy elmellózhet. A keresz
tyén szabadság elvét semmi sem tüntethetné fel
megfelelőbben, mint ez a tisztelet olyan szoká
sok és tárgyak iránt, amelyeket nemzedékek
tiszteltek s amelyek nem ellenkeznek az evangéliommal; ez a tisztelet nincs kötve képimádó
vagy képromboló szabályhoz.
III.
Luther Márton nevéről neveznünk magun
kat ellenkezik annak a prófétának formális aka
ratával, aki a XVI. században, szent Pál, szent
Ágoston és mások után megint tiszteltté tette
az evangéliomi hitnek és az Istennel való sze
mélyes viszonynak aranyutját. Kálvinnak szilaj
alázatossága annyira ment, hogy még azt is
megtiltotta, hogy sírja fölé emléket állítsanak.
Micsoda az ember? Isten legyen minden. Kál
vinnak fennkölft spirtualizmusa fellázadt volna
a kálvinizmus elnevezés ellen. Ha elkerül heti enül szükséges, hogy az egyháznak egy része
megkülönböztető nevet nyerjen, és ha nem tu
dunk alkalmazkodni az I. Kor. 3-ban foglalt
apostoli tanácshoz, hogy senki másról ne ne
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veztessünk, csak a Krisztusról, a magam ré
széről bevat o ’n, hogy inkább hajlok azon mód
szer felé, amelyet ugyanaz a fejezete a korinthusi levélnek helytelenít. Korinthusban a ke
resztyének Pál, Apollosz vagy Kéfás tanítvá
nyainak nevezték magukat. Az egvház egyné
mely felekezetét szervezetük szerint nevezik el
és hivják őket pápás, püspöki, prezbiteriánus,
kongregacionalista egyházaknak. Mások kegyes
ségüknek különleges formáiról neveztetnek el:
baptisták, methodisták Megint mások egy hely
től, vagy országtól kapták nevüket: római, gö
rög, gallikán, anglikán. Ha valóban szükség
van külön névre, akkor éppen olyan joggal
vehetjük fel Isten egy-cgy nagy szo’gá ának ne
vét, mert a vallás kimondhatatlan gazdagságát
és misztériumát könnyebben lehet felfogni és
kifejezni egy emberi életben, mint egy formu
lában vagy dogmában. Ezért tartom az augusztinus, benediktinus, franciszkánus, brigittánus,
lutheránus, kálvinista, wesleyánus elnevezéseket
igen kifejezőknek. Szükséges-e megismételnem,
hogy tudtommal szent Pál óta a vallás törté
nete nem ismer olyan teremtő szellemet, amely
Luther Mártonhoz fogható volna? Egy az Is
tennel misztikus közösségben élő gén iái is ke
resztyén ember irta nekem, amikor nagy cso
dálkozására felfedezte Luther Mártont, hogy a
miszticizmus gyakorlati nagy mestereinek mun
kái után Luther munkáinak olvasásába elme
rülni olyan, mint mikor az ember egy meleg
háznak túlfűtött légköréből egy zöldelő ligetbe
megy, ahol egy forrásnak üde vize csörgedez.
Luther oda áldozta magát a lélek békéje és az
isteni igazság iránt való buzgóságnak.
•

IV.
Akár mi magunk nevezzük el magunkat,
akár mások neveznek el bennünket a keresztyén
hitnek és közösségnek egy nagy hőséről, a hit
nek mindezek a hősei Keresztelő szent János
sal együtt arra buzdítanak, hogy ne orcájuk,
sem önmagunkra, hanem Krisztusra nézzünk.
Filephez hasonlóan hívnak bennünket, hogy lás
suk meg a Názárethi Jézust. Véleményeink és
hagyományainknak felekezeti és nagyon em
beri korlátáit ledöntve arra köteleznek bennün
ket, hogy valljuk kölcsönös egységünket abban
a keresztben, amely az isteni kegyelemnek és
az emberi hűségnek legmagasztosabb szimbó
luma.
'
(Le Tém oignage.)
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Caveant consules!
Sokáig töprengtem, mit írjak címül mon
danivalóm főié. Végül is legjobbnak találtam
a régi latin mondást, bár nemcsak nekik adresszálom soraimat, haniem egyházunk minden
rangú és rendű tagjának és ezek közt különös
képen lelkésztestvéreimnek is. Napamnak szó
lok, de érthet, sőt értsen belőle menyem is.
Amíg vezéreinket inkább kérem: caveant, a köz
katonákkal szemben a komoly figyelmeztetés és
a lelkésztestvérekkel szemben a riadó hangján
mondom: caveant!
Van reá okunk általános is, — különös is
elég bőven. Az elsőt illetőleg, bár elég nagy a
csábítás, fölösleges dobognak tartom, hogy la
punk terét igénybe vegyem, mivel ebben a te
kintetben a hivatottak minden külön kérés és
figyelmeztetés nélkül megteszik a magukét, a
midőn serényen gyűjtik a m. é. egyetemes köz
gyűlés jegyzőkönyvének 14. pontjában nyert
megbízatásuk végrehajthatásához a szükséges
adatokat. Megszólalásomnak tehát spciális oka
van, és ez nem egyéb, mint annak a kérdésnek
eldöntése, hogy az államkormány terminológiá
jában mik is vagyunk mi lelkészek? Azt min
denki tudja, hogy mik vagyunk akár a gyüle
kezethez, akár a közegyházhoz, akár magához
a jó Istenhez való viszonylatban, de amikor az
államhoz való viszonylatunk megállapításáról van
szó: akikor beáll a bábeli zűrzavar és hol en
nek, hol annak minősítenek bennünket, amint
ezt a vagyon és jövedelemadó bevezetése ide
jén szerencsénk, vagy szerencsétlenségünk lehe
tett, — vagy pedig egyá’ta ában bölcsen hall
gatnak a döntő faktorok: bármennyire nógatjuk
is őket a megszóló ásra és ezáltal a tiszta hely
zet megteremtésére.
Amit azonban direkt megkérdezésre nem
mondottak meg, megtudhattuk az idők folyamán
különböző miniszteri rendeletiekben, hatósági
felhívásokban stb. ben tett alkalmi kijelentések
ből, úgy, hogy ma már tisztában vagyunk vele,
hogy amidőn akár nobile officiumról, akár kö
telességtelj esitésről van szó, akkor közalkalma
zottak, vagy lega ább is közszolgálat’evők va
gyunk, amidőn azonban jogokról, kedvezmé
nyekről van szó, akkor mind árt fordul a kocka
és szinte bántóan kicsinyeskedő bőbeszédűség
gel és unalmasságigmenő részletességgel verik
mindenkinek a fejébe és nekünk a tejünkhöz,
hogy a lelkész nem te, j es it közszolgáaíot és igy
nem is valamely szóban forgó kedvezményre
igényjogosult közalkalmazott. Iskola pé da erre a
kultuszmmiszternek az arcképes igazolványok
tárgyában kiadott rendelethez fűzött kereske
delmi miniszteri melléklet, amelyben jobb ügy
höz méltó buzgóságga! és a »keresztény és ke
resztyén« rezsim nagyobb dicsőségére kínos pe
dante rá val vigyáz a miniszter arra, hogy vala
melyik le kész véletlenül valahogyan meg ne
kapja a kedvezményt s e<:á'tal tönkre ne men
jen a MÁV.
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Nem a kedvezmény megtagadások ténye,
hanem a módja bántó. Utoljára is nem utazunk
legalább mi protestáns lelkészek annyit, hogy
a nagyobb költséget túlnyomó részében az ala
csonyabb vonatnem és kocsiosztály használatá
val be ne hoznák. Nem is e miatt kérem vezé
reinket, riogatom lelkéisztestvéreimet: caveant!
Sokkal fontosabb és életbevágóbb, — a nagy
közre nézve fontosabb és a hazai protestántizmusra nézve életbevágóbb dologró'1 van szó.
Most olvashattuk a napi lapokban, hogy a
kultuszminisztériumban a tankerületi főigazga
tók és néhány egyetemi és egyéb főiskolai pro
fesszor bevonásával értekezletet tartottak, »amelyen annak az egymillió pengőnek a felhasz
nálását tárgyalták meg, amelyet a miniszter a
magyar közalkalmazottak gyermekei ösztöndíj
akciójának céljaira szán« és hogy a vonatkozó
törvényjavaslat elkészítésére dr. Magyary Oéza
egyet, tanárt kérte fel. Egy egy ösztöndíj oly
összegű lesz, hogy élvezője a kény árkereső méllékfoglalkozástól mentesülive tisztán tanulmá
nyainak élhessem a középiskolák felsőbb osz
tályaitól ikezdődőleg egyetemi tanulmányainak
végéig. Megkaphatja az az egyes tantárgyak
ban is kiváló tehetséget, minden tekintetben
kötelességtudást és jellemszilárdságot tanúsító
ifjú, akire az iskola a tankerületi főigazgató fi
gyelmét felhívja.
Hogy ezen ösztöndijakcióból hazánk kultú
rájára és úgy az ösztöndíjas tanulókra, mint
szüleire nagy áldás fog származni, az kétség
telen. És ha már most a dolog kezdetén, tehát
még idején, kérem vezetőinket és vezéreinket,
vessék latba teljes befolyásukat, felhívom lel
készt est vér elmet mozgassanak meg kiválik ép or
szágos képviselőjük utján minden követ, hogy
fiaink ebből az akcióból! már a hozandó tör
vény megalkotásánál a priori ki ne zárassanak,
hanem expressis verbis belevétessenek, akkor
nem annyira az a minden bizonnyal nagy anyagi
könnyebbség lebeg szemeim előtt, amely netán
egyik-másik lelkésztestvért érhet, mint inkább
az a végtelen kár, amely gyermekeink tejes
kizárása folytán a magyar protestáns egyhá
zakra háramolhat, sőt feltétlenül támad is majd.
Mert vegyük csak a dolgot úgy, amint van.
Bizonyos, hogy az állam minden alkalommal
ezeket a kiváló ösztöndíjasokat fogja tanulmá
nyaik befejeztével alkalmazni, illetve ehelyezni,
bizonyos az is, hogy tovább haladásukban is
számottevő erkölcsi előnyben lesznek minden
mással szemben.
Miután pedig a Trianon tépte Magyarorszában a még kegyetlenebb ül meglépett Lutherániára, de meg az egész magyar profestántizmusra nézve nem lehet közönyös dolog, hogy
a ments- és fellegváraiból: a parocihiákból ki
kerülő ifjak, főleg azok jelesei, legderekabbjai
előtt nyitva áll-e az ut tehetségük kifejtésére
és 'érvényesítésére: azt hiszem, érdemes a do
loggal törődni, kellő időben megmozdulni, sőt,
ha kell, érte síkra is szállani. A nemtörődömség.
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szemlélődő fatalizmus közel járna az öngyil
kosság határához. Tegyünk meg tehát minden
tőlünk telhetőt. Az ugyan nem biztos, hogy
meghallgatnak, mert hiszen kéréseink, már na
gyon sokszor a pusztában kiáltó szó sorsára
jutottak. Az azonban biztos, hogy néma gyer
meknek az anyja sem érti a szavát, még kevésbbé a mostohába. Szóljanak vezéreink, mél
tóságaink! de keressünk mi is szószólókat. Keftssünk országos képviselőinkben bárkik és bár
mik legyenek is. Evang. lelkész, vér a vérünk
ből sajna nem fog érdekünkben magán az országgyiilésen felszólalni, mert ilyen nem került
be oda egy sem. Lelkészfiuról is csak egyről:
Gratz Gusztávról tudok, de azért van néhány
evang. képviselő is, aki bizonyára
örömmel
védi érdekeinket
és van bizonyára sok a más
vallásuak közt is, aki készséggé’ támogatja eze
ket, ha nem sajnáljuk tőlük a szót! Dixi et sal
vavi animam meam.
Wagner Ádám
ráekozári lelkész.

29,

lommal hitt, érte lobogva lelkesedett és fáradha
tatlanul dolgozott. '
Ez a programul marad továbbra is a Luther
Naptár programmja. E programm kifejtésére
fordítjuk teljes igyekezetünket,
e cél megva
lósításai a kérjük a Luther Naptár eddigi hűsé
ges munkatársainak további támogatását, — kér
jük mindazokat, akik a Luther Naptár terjesz
tése körül eddig buzgólkodtak, tegyék ezt az
ügy érdekében továbbra is.
A Luther Naptár anyagi ügyeire vonatko
zólag tessék özv. Hetvényi Lajosnéhoz, Sop
ron, Paprét 2. sz.,
szerkesztői ügyekben pe
dig Németh Sámuelhez, Sopron, Kossuth Lajos-ut 3. sz. fordulni.
Ezúttal is megjegyezzük, hogy a Luther
Naptár 1927-iki, XV. évfolyamában az 1928-iki
XVI-iki évfolyamra vonatkozólag közzéiett pá
lyázatok továbbra is érvényben maradnak.
Sopron, 1927. január 10.
Kiváló tisztelettel
özv. Hetvényi Lajosné. Németh Sámuel.

Nyilatkozat
a Lut her-Na p tár Ü gyében.
Hetvényi Lajos fáradhatlan kezéből kiesett
a tol!, a Luther Naptár árván maradt. Hogy ez
a naptár mennyire szivéhez nőtt egyházunknak,
s milyen fontos missziót te jesit, — mi sem
bizonyítja jobban, mint az a meleg érdeklődés,
amely a nap ár sorsa iránt m nde.i ó dáiról meg
nyilvánult. Egyházi é’etünk vezető egyénisé
gei, továbbá a hűségei munkatársak szerető ag
godalommal érdeklődtek ismételten aziránt, hogy
a naptár fennmaradása biztosítva van-e, — mert
fennmaradása egyházi közérdek. A Hetvényicsalád is egyrészt ebből a szempontból, más
részt pedig azért, hogy a megboldogultnak em
léke tovább éljen egyik legkedvesebb alkotá
sában, a naptárt mindenképpen fenn óhajtja tar
tani még eselleges ádozatok árán is.
Értesítjük most már ezúton a Luther Nap
tár barátait s általában mindazokat, akik evan
gélikus egyházunk ez értékes irodalmi válla
lata iránt érdeklődnek, hogy a Luther Naptár
további sorsára vonatkozólag az intézkedések
immár megtörténtek. A Luther Naptár továbbra
is a HetvényL-család tulajdona maiad, — szer
kesztését pedig Németh Sámuel felavatott lel
kész, ev. líceumi tanár veszi át.
Amikor ezt tudomására adjuk hitrokonaink
nak, szeretettel kérjük őket, hogy ajándékozzák
meg a Luther Naptárt érdeklődésükkel továbbra
is. Hetvényi Lajos az ő naptárának eszményi
célt tűzött ki: az evangélikus egyházi öntudat
megszilárdítását,
a Krisztusban való benső
hitélet ébresztését,
a felelősségérzet felkel
tését társadalmi, politikai jelenségekkel szemben.
- és a boldog magyar jövendő előkészítését,
amely jövendőben megható, rendithetlen biza

Elnöki m egnyitó.
(A Mele t**_’6. novem ber 10. Budapesten tartott
közgyűlésén.)

(Folytatás.)
Gondolnak-e aira azok, akik az oltárok és
a reverendák mögül keresztyénieden szellem
magvait dobálják a társadalomb», hogy az ilyen
eljárás milyen rombolóan hat a lelkekre? Ho
gyan becsüljék meg a tömegek a vallást, ha
látják, hogy maguk a vallás szolgái sem tud
ják megtecsühi r£yiná;t s a méltán .os ág, sz>
retet és alázatossag helyett, atneyek a keresztyénscgnek főprincipiumai, a lenézés, a gőg,
egymás fölé való kerekedés vágya és törekvése
füti a keblüket?
Biz.os vagyok benne, hogy az ilyen beteges
kilengések csak egy néhány elfogult embernek
a kedvtelései. A/.t azonban kénytelen vagyok
észrevenni hogy napjainkban sokkal nagyobb
az aggresszivitás ellenünk, mint volt bármikor
•azelőtt. Híveink álandó ostromoknak vannak
kitéve. A nem a mi viszonyaink közé való reverzális törvény naponkénti háborúságoknak a
forrása. S hátrányunk nem egyszer anyagi, letöröltségünk s az is, hogy nem egyforma fegy
verekkel küzdünk.
Csodálatos, hogy a történelemnek annyi bi
zony; ágtételei után is még mindég akadnak
olyanok, ak k a protest ntizmest deklisszifikálni
próbálják. A 1egközelebbi katholikus nagygyűlés
elnöki megnyitója is szinte harsogta a lekicsiny
lésünket. Mert íiát
amint ott inondódott —
>a katholkizmus mindenkor és mindenütt ab
szolúte a legnagyobb súlyt képviseli, mivel a leg
nagyobb erkölcsi erőt tartalmazzam Ennélfogva
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mindenki hátra, aki nem katholikus! Még a
mennyországban is csak a kapuig.
Hogy mire jók az ilyen beszédek éppen
ma s éppen Magyarországon, azt igazán nem
tudjuk megérteni, Azt senkisem tagadja, hogy
a katholicizmus hatalmas erőt képvisel, de azt
igenis tagadnunk kel;, hogy a legnagyobb erköl
csi erőt tartalmazná. Hatalmas politikai erőt
képvisel a katholicizmus különösen itt minálunk,
de tudjuk, hogy Magyarországon a leggazda
gabb its az összes országok között. Adnának
csak nekünk olyan birtokokat, aminőket a ka
tholikus egyház kapott, akkor látnák csak, mire
képes a protestantizmus! Hatalmas ujjászülí) és
alkotó erejét különben megmutatta már a tör
ténelem folyamán s olyan kultúrát teremtett, —
csupán a maga verejtékéből,
amelynek fénye
az egész világra elhatott. S hogy mit jelent a
protestantizmus, mint állami fundamentum, an
nak igazolására bátran hivatkozhatunk akár az
északi protestáns országokra, akár Angliára,
akár Németországra, akár az Amerikai Egyesült
Államokra, amelyek bizonyára senkinek a sze• méhen nem utolsó államai a virágnak.
S rámutathatunk továbbá arra is, hogy nem
a protestáns területen lobbant fel újabban is
az a tűz, amely minden keresztyén morált és
társadalmi rendet felégetett.
Mikor az ember a katholiicizmusnak azt a
túlontúl sokszor hangoztatott dicsekedését ol
vassa és hallja, önkén télén ül is az a kérdés tá
mad benne, hogyha a katholitizmus olyan ab
szolút hatalmasság, mint aminőnek mondja ma
gát: hol vo.t hát akkor az a katholicizmus, a
maga tagadhatatlanul remek vi,ágközi szerve
zetével, mely nem egyszer a trónokig is felhatol, hol volt akkor és miért nem érvényesítette
jobban a maga hatalmát, amikor Trianonban
nyakunkra a kötelet fonták, egyebek között
olyan országok is, amelyek a római pápának
édes gyermekei?
A történelembe való betekintés azt tanúsítja,
hogy a katholicizmus nagyon sokszor hivta ki
a történelem folyamán a nyugtalankodásokat és
kenyértöréseket s az emberiség lélektana és fejlő
dési törvénye alapján azt a nézetet is megkoc
káztathatjuk, hogy a kathoHcizmusnak merev
ma radisága és kihívó prepotenciája fogja őtegyszer úgy megsebezni, hoyy nehezen épül ki
sérüléseiből s kénytelen lesz vitorláit kissé bel
jebb vonni. Hiszen a mi szemünk előtt folyt
le nemrégen az ausztriai »Los von Rom« moz
galom, a csehországi külö-nválási akció s fo
lyik a mexikói forrongás, amelyeket nem lehet
a protestantizmus számlájára írni, mint ahogy
íossz történelmi ismerettel a mohácsi vészt irták egyesek a protestantizmus számlájára, mert
h:szen az említett országokban a protestantiz
mus nem tényező, amint hogy nem volt Magyarországon sem a mohácsi vész előtt.
Dehát nekünk mindezekhez semmi közünk.
Nekünk csak ahoz vau közünk, hogy a mi be
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csületes verejtékünk, melyet az emberiség s a
magyar haza érdekében ontunk, igazságos el
bírálásban részesüljön. Ebbén az országban a
jogegyenlőség és viszonosság' elve érvényesül
jön minden vonalon s anyagi vonatkozásban
is. Mi kivételes megkülönböztetéseket nem óhaj
tunk, die nem kérünk uj numerus klauzusokat,
uj absclutiizmusokat sem, sőt az ilyenek ellen
határozottan tiltakozunk. És ha mégis az egyen
lőség elvén belül bizonyos érvényesüléseket
megengedhetőnek tartunk, azoknak az alapja,
se a felekezeti hovatartozandóság, hanem a rá
termettség legyen. Mert ebben Isten kezét s
a közügyekre nézve hasznot és áldást látunk.
Kérdem: mi kára volt valaha valakinek abból,
hogy Hazánk egének fénylő csillagai, hogy
másokat ne említsek: Petőfi és Arany, Benczúr
és Jókai, Kossuth Lajos és Tisza István éppen
protestánsok voltak? Vagy mi kára van az or
szágnak abból, hogy sok egyéb tiszteletre méltó
közéleti férfiak mellett ma is igen sok protes
táns férfiú ül ott minden téren a kormányrudaknál? Vagy mi kára van abból meggyötört
hazánknak, hogy naponként gyermek se regek
ajkain felcsendül a »Nemzeti Hiszekegy«, amely
nek lélekemelő sorai éppen egy lutheránus nő
nek a leikéből sarjadzottak?
(Folytatjuk.)

Eszm ény é s arany.
Irta: nagymegyeri Vitéz Raics Károly altábornagy,
a m. kir. honvédség protestáns egyházi szervezetének
főgondnoka.
Olyan korban élünk, melyben a legtöbb
ember lelkét a fásultság kemény kérge borítja,
mert az eszmények kihaltak belőle. Hiányzik a
lélek lendítő ereje. Nem áll meg ugyan a gép,
csak nem lévén erőiátvitel, magának dolgozik.
Ez a kietlen, a fásult lélek természetrajza, me
lyet eszmények helyett arannyal fütenek.
A valódi keresztény élet lényege a szaka
datlan munkából, alkotásból áll. Dolgozik, hogy
tökéletesüljön, alkot, hogy tökéletesítsen. A
mindenség méreteibe helyezkedik bele, mikor
leikével az eszmények magasságáig repü', hogy
onnan le nézve, szakadatlan munkára serkentse
lelkének hordozóját. Emberi fogalmaink sze
rint megmérhetetlen az a távolság, me y az esz
ményeket e földi világtól elválasztja. Mi azon
ban mégis azok hatása alatt állunk azon lel
kűnkben lakozó isteni erőnél fogva, mely az
eszmények szavát megértve, a végtelenséget
legyőzve, azok meg valós itás ához fokonként kö
zelebb segít. Az eszmények megvalósitásának
útja tehát azon a végtelennek látszó távlaton
vezet keresztül, mely lelkünk porhüvelyétől az
örökkévalóságig terjed. Az eszmény nem déli
báb, vagy 11 dércfény, mely hiteget, sőt meg
csal, hanem valóságos erő, mely átrepüli a
délibábot, a fel-fel csillanó lidércfény csábitó su-
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garát pedig egyszer s mindenkorra kioltja. Az
eszmény a lelket örökké fűteni akaró legmaga
sabb höegység, mely a tökéletesedés útját egyen
geti és világítja meg. Az eszmény az akarat, a
tetterő lendítő kereke, mely lelkünk erőit má
sokra is átvinni érti és azokat közös cselekvésre
indítani képesíti.
Mindezek ellenére a/ anyagiasság
mai
hitvány korában mégis mit hallunk mindég?
Azt, hogy az eszmény iség lüán vágyódók nem
egyebek, mint rajongók, kiknek nincs talaja a
inai életben, ho! mindent arannyal mérnek. Eb
ben igazuk van, ha önmagunkon kívül senkit
és semmit sem látunk. Hol van azonban ettől
az állásponttó’ az egyetemesség érdeke, az em
beri léleknek isteni hatalomból eredő forrása,
mely az eszmény iség szárnyán ál andóan oda
vissza vágyik? Pedig az, aki mindég csak az
aranyat keresi, mert csak annak birtoka elégiti
ki, az önmagát alacsonyitja le, olyan állattá,
mely jól akás után lomhán lehever és bambán
maga elé bámulva kérődzik.
Nemzeti fcLm. lkcdésünket tehát mindenek
előtt az eszmények felé törekvésekké’ szo'gáljuk. Ne várjunk ezért aranyakat. Leik ismeretünk
nyugalmának és tisztaságának nincs aranyakkal
felmérhető ára. Dolgozzunk szakadatlanul hogy
értékünk emelkedjék. Munkánkat pedig egy fel
sőbb rendű érdek, a Haza készséges szolgála
tába állítsuk. Azokkal ellenben, akik semmit sein
végezte csupán az áramlattal úsznak és má
sokon élósködnek, ne törődjünk, mert azok
Krisztus egyik hasonlata szerint »legsúlyosab
ban fognak bűnhődni«.
A katonának az eszményekért való harcában
ha kell — cietét is fel keM á'doznia.
A katonai hivatás éppen ezért valamcnynviünk szoros összetarlását igényli az eszmé
nyek diadaláért folytatott közös küzdelemben.
Miként a tóba dobott kő hűl ámgyiirüje a tó
felszínén átfodrozódva a viz minden egyes
atomjának helyzeti energiáját pilanatig meg
változtatja, azonképpen hozzák mozgásba
az
eszmények is a lelkivilág minden erejét és gyű
rűzik át a szivek antennáján keresztül az em
beri öntudat mélységeibe, ho! tett kiváltva, a
becsület és a lelkiismeret rostáján keresztül
eredményekben nyilvánulnak meg.
Éppen ezért a keresztyén becsület és tiszta
lelkiismeretnek emez ellenőrző hivatására annál
nagyobb szükség van, mennél több aranyat
hoznak forgalomba az eszmények erejének meg
bénítására.

A vasai nap megszentelése nem azért szük
séges, mert Isten úgy parancsolta meg. Azért
parancsolta meg Isten, mert szükséges.

V.

HÍREK.
Evangélikus főrendek. Mint egyházi
főtisztviselők ráró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő, öeduly Henrik püspök, Zsigmondy
Jenő egyházkerületi felügyelő és Kapi Béla
püspök lesznek tagjai a felsőháznak, választás
utján bekerülnek Szentniártoni Radó Lajos Vasvármegye, Lichtenstein László Miskolc város,
Visnya Ernő Pécs város törvényhatóságának,
dr. Pékár Mihály a péc i tud. egyetemnek kép
viseletében. A felső reáznak tagja báró Próna y
Dezső, az egyetemes egyház tb. felügyelője és
gróf Ainhrózy Gyula koronaőr is.
Az O. E. Tanáregyesület vallástanitási
szakosztályának f. évi Kbn ár hó 2-ára tervezett gyűlését előre nem láiott körülmények köz
bejötté miatt el kellett ha!asztani. A gyűlés ide
iét az elnökség közhírré fogja tenni, addig is
kéri a kartársakat, hogy a kért nyilatkozatot
küldjék be.
A Kelenföldi Evang. Nőegyesület f. évi
január hö 6-án tartotta 3 ik évi rendes választó
közgyűléséi, amelyen elnöknek ismét az egye
sület eddigi agilis s nemesleikii elnökét: Raksányi Zoltán ne úrnőt, a’.elnököknek pedig dr.
Halthazár Bélámé s Majoros Ottóné um két vá
lasztotta meg egyhangú lelkesedéssel. Ugyan
csak e közgyűlés mondott hálás köszönetét az
egyesület á ta! a leányegyesülettel közösen tar
tott vallásos esté veken s ünnepélyeken sz. >
rcplö előadásoknak és a műsorokon közrem
ködöknek. Hálásan emlékezett rneg dr. Kovács
Sándor egyetemi tanár, dr. Masznyik Endre
ny. theol. akad. igazgató urak kedves előadá
sairól. Nagy szeretettel mondott köszönetét dr.
Pröhle Karoly dékáni egyetemi tanár umak, a
ki 1626. évi december ho 19-én a szegény gye rí
inekek karácsonyfa ünnepségére rendezett vaN
lásos estélyen tartott előadást »egyház; munka
feltételei és cé jai cimcn; hirdetvén, hogy az!
egyház legfőbb élettorrása az evangél.om. A
Krisztus evangéliomi ahpja minden közösség
nek.
A lipcsei Misszió Egyesülettől a múlt
év vé^én Indiába küldött 3 férfi és 2 nómiszszionarius október 30-án szállt üenuában a
Norddeutscher Lloyd »York^< nevű hajójára és
részben nagyon viharos tengeri ut után no
vember 18 án érkezett meg Colombóba. Az
utazás azért tartott a rendesnél több napig, mi
vel a hajónak a suezi csatornában háromszor
kellett megállania, hogy mások elmehessenek
mellette. Ind ában nagy missziói alkalmatosság
vár rájuk. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a hin
duizmus a/ utolsó évtizedekben
mindinkább
megrendült alapjaiban. A miveitek nagyszáma
tudatosan elfordul a vulgáris bálványimádás
tól. Igaz ugyan, hogy a nacionalista körök el
lenséges érzelemmel viseltetnek a misszió iráni,
mivel benne a nyugati befolyás szövetségesét
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látják. Azonban másrészt ők is elismerik Jézus
nak túlszárnyaló nagyságát. Általában egész In
diában az evangélium utáni kiórdezősködés ta
pasztalható, mely már a felsőbb kasztokat is
foglalkoztatja. A biblia Indiában a legolvasot
tabb könyv. Kétségtelen, hogy sok indus bensőleg már is Jézus tanítványának érzi magát,
noha még nem tér át valamelyik keresztyén egy
házba. Misszionáriusaink arról tesznek jelen
tést, hogy most már majdnem mindenütt igen
készségesen, nagy csendben és feszült figye
lemmel hallgatják meg evangéllíizáló előadásai
kat, mig azelőtt rendesen ingerült és botrányos
közbeszólásofckal zavarták őket. Jellemző egy
tudós hindu következő vallomása, melyet dr.
St. Jones amerikai misszionáriusihoz irt: »Tu
domásom szerint meglehetősen sok hindu tisz
teli Jézust mint lelki vezérét (»guru«). És nem
ismerek hindut, ki nem a legnagyobb hódo
lattal állna meg ellőtte. Tagadhatóan tény, hogy
Jézus tanítása áthatotta az ind szellemet és ma
már a legjobb ind elméket és a modern moz
galmainkat befolyásolja«.
Misszionáriusaink
munkájának ezenkívül az is előnyére van, hogy
az indusok most a németországi hittérítők tel
jes önzetlenségében bíznak. Még se várták,
hogy, miután az angoloktól elüzettek, újból
visszajöjjenek és folytassák munkájukat India
javára. Hogy mégis megteszik, bizonyság előt
tük, hogy csak ő érettük jönnek. Vájjon mind
ez minket is nem-e Pál apostol szózatára em
lékeztessen: A jó alkalmatosságot áron is meg
váltsátok ! Z. J.
— Szép péídaadás. A Morva Testvérek
Egyháza tavaly 54.000 márkát tudott gyűjteni
a külmisszióra. Maga a herrnhuti gyülekezet, a
mely kilencszáz lelket számlál, tiz hónap lefor
gása alatt 12.000 márkát adott. Ezek az adatok
mutatják, hogy a hi vők milyen nagy áldozatok
meghozatalára készek, mikor a külmisszió ügyét
kell támogatni.
A németországi rőm. kath. sajtó foko
zatosan, bár lassan, tért veszt. Az 1013. évben
a német lapok 14o/0-a volt róm. kath., 1924 ben
12.04o/o, ma 12,03o/0. A róm. kath. lapok kö
rülbelül két és fél millió példányban jelennek
megj a róm. kath. lakosok száma húsz millió.
Tehát minden nyolc róm. katholikusra esik egy
lappéldány. Hol van ettől a mi magyar evan
gélikus sajtónk! Csak a példányszámokat te
kintve is!
M aríir. Egy Schultz nevű fiatal evang.
lelkészt, aki Szibériában több lelkész nélkül ma
radt német gyülekezetét gondozott, Tarasenben,
Szibériában megöltek.
A török kormány elrendelte a keresz
tyén Ifjúság; Egyesületek feloszlatását, okul
hozva fel, hogy ez a szervezet vál ási propa
ganda utján el akarja a törököket téríteni hi
tüktől. A K. I. E. munkáját főleg amerikaiak
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irányítják, s már többször emeltek ellene kifo
gást. Ez a feloszlató rendelet azért jelent meg,
mert a K. I. E. helsimgiforsi nemzetközi kongres
szusán egy Husszein Hasim nevű török ifjú
azt a kijelentést tette, hogy. a török ifjúság kész
befogadni az. evangéliom vi ágosságát. A rende
let mutatja, hogy Törökország még messze van
a vallásszabadságtól.
Afrikában Eszak-Nigériának négy nagy
tartományában az angol kormány megtiltotta a
keresztyén misszionáriusok működését, mert »el
hibázott politika lenne megengedni a keresz
tyén propagandát ezeken a mohamedán több
ségű területeken«. Az 1921. évi népszámlálás
szerint ezekben a tartományokban van összesen
6.699.427 mohamedán és 700.000 pogány. —
Anglia tehát ezeket a pogányokat átengedi a
mohamedánoknak.
Egy angol tudós szerint a fehér faj világ
uralma nem tartható fenn, ha a fehérek születési
aránya tovább csökken. A világon most körül
belül 1900 millió ember ól. Ezek közül körül
belül 600 millió fehér, 700 millió sárga, 400
millió barna és 200 millió fekete, vagyis a fe
hérek nem teszik ki az emberiségnek egyharrnadát. A fehér faj ma a föld felületének ki
lenctized része felett uralkodik, a sárgák csak
egyt'zed része felett uralkodnak. Nem llehet re
mélni, hogy a 700 millió sárga örök időkre
beéri a föld egy ti zed részével. A fai probléma
ma • a fehér fajnak legégetőbb viliágproblémája
s aligha van más megoldás, mint a fajok közti
testvériség ápolása, amely a szín és faj kérdé
sét másodrendűnek tartja. Vagyis ennek a kér
désnek megoldása a keresztyén külmisszió.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOST

Eladó

Egy és 2 éves

gyäftcres szölőoUpánjuft,
sima ás gyökeres
amerikai eadeessaök.

lilt
fajban gyümölcsfák, akác ás gledicbia

csemeték.
3_8
Építéshez való falazókő
Árjegyzéket küld : Molnár Mihály Abaujszántó.

Nvoajítutt » jrflri H rlíd nyomdái xáíctí»*t fy o -'» jíÍ6í4d Győr. B«ro*«-ut 36. ezim. — Ttlefon 230 — 6285

Budapest

I., V i l l á n y i - u t 1.

XIII. évfolyam.

Sztrfcpsztftsóg : L í B É NY (Moson m.)
Kiadóhivatal: GYŰR. av. konvent-épUlet.
R ia d ta :l LUTHER-SZÖVETSÉG.
Postatakarékpénztári csek k szám la: 1290.

1927. fe b r u á r 6.

Alapította : OR. RIFFIY SÁNDOR püspfik.
S xarkoztélért U ltlöi

N É M E T H K Á R O L Y espcre».

Az e lle n s é g .
— Trara, nem tiszta magot vetettél-e földedbe? honnan van azért
a konkoly?
— Valamely ellenség cselekedte
azt Máté 13. 27 28

Annak a rosszindulatú embernek, aki fel
használva azt az időt, mig mások aludtak, éj
szaka idején konkolyt vetett felebarátjának ve
tésébe, semmi haszna nem volt elvetemült gaz
ságából. Feláldozta egy éjszakának nyugalmát
bosszúból, irigységből, gyűlölet bő!', vagy nem
tudom miféle más indokból. Célja az volt, hogy
felebarátjának ártson. A tisztességes munkát el
üsse megérdemelt jutalmától. Keserűséget cse
pegtessen embertársának szivébe. Kedvét szegje
a becsületes munkásnak. Az éjszaka leple alatt
ördögi indulat dolgozott azon a szántóföldön.
Sötét, vigasztalan kép az, amelyet Jézus a
búzáról és a konkolyról mondott példázatában
az Isten országának ellenségeiről, vagyis az
igazságnak, a békességnek és a Szentlélekben
való örömnek ellenségeiről fest. És nem cso
dálom, hogy a sokaság, amely a Mesternek
tanítását hallgatta, elálmélikodott és megdöb
bent szavain, mert valóban megdöbbentő pél
dául ebben az evangéliomi leckében az az em
berfeletti és emberi méreteket meghaladó idő
vel számoló higgadtság, amellyel' a gazda ki
adja parancsát, hogy szolgái hagyják a gyo
mot együtt nőni a búzával, amig eljön a gyom 
irtásnak ideje. Ez a világ gonoszságban vesz
tegel. Itt a sötétség fiai együtt élnek a vilá
gosság fiaival. Itt a bűn sötétjéből kell az em
beri léleknek eljutni abba a világosságba, amely
Jézus Krisztussal jött a világra.
Bőségesen van alkalmunk megtapasztalni,
hogy az a rosszindulat, amelyet az a példázat
beli ellenség mutat, mi'yen nagy hatalom eb
ben a mi világunkban. Jól megfundált és oko
san megszervezett hatalmasságok harcolnak az
igazság, a békesség és a szent öröm ellen. Jé
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zus nem festett ebben a példázatban tulságosan
sötéten. Az emberiség búza vetése kikéi és nö
vekedik, de vele együtt nő az ellenség által
hintett konkoly is. A művelődésnek megvannak
nagy áldásai, de ki ne ismerné a haladás kor
szakának szörnyű árnyoldalait is? Talá'mányaink
eggyékapcsolják az egész világot, és Szerajevóból egy' pisztolygolyóval vértengerbe lehet bo
rítani kontinenseket. A tudósok kitalálnak sze
reket, amelyek megölik a bacillusokat, s ugyan
csak a tudósok kitalálnak gázokat, amelyek
megölik az embereket. Titokzatos erők rezgései
megszüntetik a tért és az időt, s ugyancsak
titokzatos erők apró államocskákra, életképte
len törpeségekre szabdalják a földet. Bölcsek
és szentek dolgoznak, harcolnak az igazságért,
s hatalmasok elferdítik, megbecstelenitik az
igazságot. Bámulatos találmányok megkönnyí
tik és eredményesebbé teszik a munkát s ime
a munkás munkanélkülivé, nyomorgóvá lesz.
Oh, igen! Vettetik a földbe jó mag, de vala
mely ellenség mindig akad, aki konkolyt vet a
búza közé.
És mégis, a gazda azt mondja szolgáinak,
hogy ne szedjék össze a konkolyt, mert azzal
együtt kiszaggatnák a búzát is. Mi ez? Indo
lencia? Indifferentizmus? A jó és gonosz fölé
emelkedő Übermenschentum? Távol legyen. Ez
a magatartás az evangéliomi érzület kifolyása.
Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a g o
noszt jóval győzd meg. Ne álljatok bosszút
magatokért, mert az Ur azt mondja: enyém a
bosszuállás, én megfizetek. A bűnnek szörnyű
átka az, hogy következményeit mások is hor
dozzák és rájuk gyakran még nagyobb sulylyal nehezül. Ugyanez a rettenetes felelőssége
megvan a büntetésnek, a megtorlásnak is. Egy
nemzetnek büntetőtörvényeiben azért kell, hogy
ott remegjen egy nemzet élő és istenfélő lelkiismerete és a büntetőbiró szivében éljen a fe
lelősségnek Isten Leikétől megvi ágositott tu
data.
. .
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Triviálisnak látszhatik az evangéliomi meg
győződésről azt mondani, hogy optimista. En
nek a szónak valami banális és filiszterszerü
mellékzöngéje van. Miért sokszor csak kénye
lemszeretetből fakad és a lelkiismeret elaltatására szolgál. Mégis azt kell mondanunk, hogy
az evangélicmban egy törhetetlen és diadalmas
optimizmus nyilvánul meg. Ennek az evangé
liumi optimizmusnak megkülönböztető sajátos
sága az, hogy nem a világban magában téte
lezi fel azokat az erőket, amelyek a jót dia
dalra segítik, hanem egy világfeletti hatalom
ban találja azt meg hit által: a háromságos
egy Istenben. És amíg egyfelől józan, sőt ko
mor realizmussal szemléli, a sötétben dolgozó
ellenség sátáni munkáját, másfelől gyermeki hit
tel és bizalommal reméli a jónak végső diadalát.
A lefejezett Keresztelő János teveszőrcsuhás te
teme mellett is meglátja a liliomok szépségét
és az éhező sokaság felett is hallja a mada
rak hálaénekét.

Jézus egyedül . . .
Mennyei Megváltónk, az Ur Jézus ezt
mondja: »Én vagyok az ut, az igazság és az
élet, senki sem jöhet az Atyához, hanemha én
általam.« (Ján. ev. 14, 6.) És ismét: Ha ti meg
maradtok az én beszédemben, bizonnyal az én
tanítványaim vagytok. (Ján. ev. 8, 31.) És is
mét: Az én juhaim hallják az én szómat és én
ismerem őket és követnek engem: és én örök
életet adok nékik. Ján. 10, 27. És az Ap. Csel.
könyvében ezt olvassuk: Ez ama kő, melyet
ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek
fejévé. És nincsen senkiben másban idvesség:
mert nem is adatott emberek között az ég alatt
más név, mely által kellene nékünk megtartat
nunk. (4. rész, 11., 12.) Az egész emberiség
igaz tanítója, ki maga az öröm, változhatatlan
igazság, az egész világ világossága, ki egyedül
képes a tévelygő, az e világ tanításának útvesz
tőiben küzködö emberi, lelket igaz, megnyugr
tató, boldogító tudománnyal megtölteni, az
egész világ Megváltója és Üdvözítője: az Ur
Jézus Krisztus, ö az ut, az igazság, az élet
minden ember számára, ö egyedül!
Az őáltala alapított egyház, a kér. egyház
az apostolok idejében azokat a nemes eszmé
ket, amelyeket Jézus hirdetett, a gyakorlati élet
ben is, az egyházi és a magánélet egész terü
letén törekedett megvalósítani. Társadalmi és
vagyoni különbségeket nem ismertek. »A hívők
sokaságának pedig szive-lelke egy vala« és leg
alább egyideig a jeruzsálemi gyülekezetben
»mindenök köz vala«. S mert a közös tulajdon
fogalma az ember egyénien alkotott természete
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s az ember egyéni képessége, tehetsége s a
különféle földi életcélok miatt életképes nem
volt: a vagyoni ellentéteket a szegények áldo
zatkész támogatásával segélyezték. Volt is oly
csodás szereteítevékenység az első keresztyén
gyülekezetekben, miknek mását ma is haszta
lan keressük.
Mindnyájan az Ur tanítványai, az Ur kö
vetői voltak. Azért az első időkben mindnyá
jan jogot is formáltak ahhoz, hogy az Igét az
istentiszteletek keretén belül hirdessék. Később
azonban a rend érdekében mindinkább elő
térbe lép a presbyter, az episcopus — néha
3 —4jen ugyanazon gyülekezetben azzal a rendel
tetéssel, hogy az Igét hirdessék, az Isten anyaszentegyházának tagjait legeltessék. (Ap. Csel.
20. rész., II. Korinth. 6. I. Timóth 2., Ap. Csel.
6., 4.) s a szent szolgálatot végezzék. (I. 'Kor.
14, 40.) Az Ige hirdetését az anyanyelven vé
gezték. (I. Korinth. 14, 10., Ap. Csel. 2., 11.)
Az egyházi fegyelem gyakorlását, tekintettel
arra, hogy az egyház az állammal semmiféle
viszonyban nem volt — az evangélium szelle
mében s annak eszközeivel végezték. A fegye
lem legsúlyosabb foiká volt a makacs vétkező
vel való érintkezés teljes megszüntetése. (II.
Korinth. 6, 14—17., I. Tim. 1, 20., I. Korinth.
5.) Az első iker. egyház ama szellemnél fogva,
amely benne élt és uralkodott az egyházi és a
magánélet egész területén, méltán mondható az
egész keresztyénség tökéletes példájának, ideál
jának!
Legközelebb állottak szellem, tanítás és élet
tekintetében az Úrhoz, annak; legihüebb tanítvá
nyai, legigazabb követői voltak s egyház-szer
vezetükben, a fegyelmezésben legtisztábban va
lósították meg az ő elveit. (Máté 23, 8., Máté
18, 15—18.) S bár a dolog természeténél fogva
voltak ellentétek és súrlódások, annak az egy
nek imádásában, követésében egyek voltak, aki
mindnyájunkért emberré lett!
Jézus egyedüli... Valljuk a fejlődés tanát.
De a tapasztalati élet számtalan esete igazolja,
hogy a fejlődés nem okvetlenül egy tökélete
sebb állapotba való emelkedés. Gyakran viszszafejlődés, sok esetben elferdülés, midőn t. i.
a fejlődés iránya mellékvágányokra kerül s a
helytelen irányban halad tovább. Nem létezik
azonban olyan megcsontosodott forma, amelyet
az igazság ereje, akár a politikai, akár az egy
házi élet terén, szét ne robbantana, ha az nem
az egészséges fejlődés eredménye volt! A tör
ténelem nem késik és nem siet. Amint megjött
az órája, erőszakkal letiport, eltemetett, régen
elfelejtett igazságok lerázzák bilincseiket, gyak
ran pillanatok alatt s jogukat követelik. Fejlő
dés a történelem útja, de úgy látjuk, látszóla
gos visszafejlődésekkel megszakítva.
A kér. egyház, a Jézus Krisztus egyháza az
első tanitványok halála után, de különösen Nagy
Konstantin után mellékvágányokra került fej
lődésében. A tanításban a biblia helyét, mely
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igen ritka könyv« volt, a zsinatok által meg
állapított tanok foglalták el, amelyek nem min
den esetben fedték a biblia örök érvényű igazsá
gait. A dolog természetéből folyik, hogy a
Szentirást még a papok sem ismerhették annak
ritka volta miatt s az Igehirdetés a vértanuk, az
u. n. szentek legendáinak, Mária életének stb.
elmondására s kiszinezésére szorítkozott. Szer
vezet tekintetében kifejlődött az ószövetségi pap
ság mintájára a papirend s ezzel együtt a klé
rus és a laikus elem között a Szentirásellenes
különbségtétel, a fegyelmezés tekintetében pe
dig az egyháznak az államhatalommal való szö
vetkezése folytán igényh-iyétettek az államhata
lom gyakran durva, megtorló eszközei. Bár az
interdictum s az excommunicatio maguk is ha
talmas fegyelmi eszközök az egyház kezében!
E korban hiában, hasztalan keressük a Krisztus
anyaszentegyházát, tanítás, szervezet, élet és fe
gyelem mind nélkü’özi a Mester szellemét s az
első kér. egyház példáját! A fejlődés nem a
tökéletesebb fokra való emelkedés volt.
A reformátorok a helytelen irányú fejlődés
nek gátat vetettek s igyekeztek az egyház épü
letét visszahelyezni az egydüli lehetséges alapra:
a bibliára. Munkájukon az Ur áldása! Hatal
m a s t unka volt! Koruk szelleme az oka, hogy
művük nem tökéletes és nem egyetemes!
A reformátorok a kér. egyházat igyekeztek
a biblia alapjaira visszahelyezni s abból mind
azt eltávolítani, ami a biblia tanításával és szel
lemével ellenkezik. E törekvésük azonban nem
járt teljes sikerrel. A tanítás dolgában — igaz
a Szentirást, az isteni kijelentést tekintet
ték normativumnak, de emellett felállítottak más
normákat is a különféle szimbólumokban, ame
lyekkel kötelező elfogadással magyarázták a ki
jelentésnek egyes helyeit s emberi tant, a leg
több esetben egyéni véleményt ékeltek a kijelen
tés s az egyen gyermeki hite s kinek-kinek
csakis a kijelentés által korlátozott vallásos fel
fogása közé. így csúszott be a reformációnál is
az Ige mellé az emberi tan gyakran egyenlő
értékkel a különféle confessiókban. Holott erre
se az egyház, se a hívek érdekében semmi szűk
ség. Mert a dogma semmi szin alatt nem szük
séges az üdv elnyerésére, azt se Jézus, se az
apostolok nem hangsúlyozzák. Sőt a dogma,
mint isteni igazságok, emberi, egyéni értelme
zése számtalan esetben a vallásos élet szabad
fejlődését gátolja s lelki ballasztot képez. A kü
lönféle szimbólumok alkotása és életbeléptetése
a reformátorok s azok kor- és munkatársai ál
tal okozták a rendkívül heves vallási súrlódá
sokat s voltak okai annak, hogy az eddig leg
alább külsőleg egységes kér. egyház külsőleg
is számtalan részre, felekezetre szakadt, melyek
hosszú évszázadokig heves, ellenséges viszony
ban állottak egymással szemben s tették való
sággal gúny tárgyává a Megváltónak a szeretetről szóló parancsait.
Szervezet, élet és fegyelem tekintetében sé
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volt tökéletes és helyes a reformátorok munkája.
Elmondhatjuk, hogy a reformáció korában
sem találjuk sehol a Krisztus anyaszentegyházát!
Krisztus egyed ü l!... A fejlődés folytonos
sága a reformáció folytonosságát sürgeti, mind
addig, amig az elérhető tökéletesség, az ideál
megközelítve, vagy elérve nincs. Az ideál pe
dig az apostoli kér. egyház. Ha mindazon kér.
egyházak, amelyek a Jézus Krisztust val ják urukuí a tanítás dolgában visszatérnek ő hozzá,
hogy egyedül ő legyen követőinek tanítója, vi
lágossága, egyedül ő legyen az ut, az igazság és
az élet; ha minden kér. egyház szervezetben,
életben és fegyelemben a Jézus tanításának szel
lemét valósítja meg legalább úgy, mint azt az
első keresztyének megvalósították: akkor újból
egységes lesz a keresztyén egyház az egész
világon s akkor elérkezett az egy nyáj és egy
pásztor^ áhitva várt ideje. Akkor a keresztyén
ember nem fog többé ellenséges szemmel, gyű
lölködve, vagy irigykedve némi keresztyén em
bertársára, mert mindnyájan testvérek leszünk,
annak az egv Mesternek követői és tanítvá
nyai.
Krisztus eg y ed ü l!... Kívánjuk az egész
keresztyénség reformálását! Kívánjuk az egész
kér. egyház teljes visszahelyezését az egyedül
lehetséges, az egyedül örök alapra: az Isteni ki
jelentésre: a bibliában foglalt Isten Igére. Kí
vánjuk ezt tanítás, szervezet, egyházi és magán
élet s egyházi fegyelem tekintetében.
1.
A t a n í t á s alapja és normativuma kizá
rólag a biblia knomikus könyveiben foglalt Is
ten-Ige legyen. Még pedig abban a szellemben,
amelyet Jézus Krisztus az evangéliumban, külö
nösen pedig a hegyi beszédben lefektetett.
Az Ige mellett szükségtelennek tartjuk a
különféle egyházak különfée egyházi tanítását
(dogma). Szükségtelennek azéit, mert azt, hogy
mit kell minden embernek hinnie, miképen kell
minden embernek Isten tetszése szerint élni:
az Isten Igéjében úgy is benne van. A dog
mák ennélfogva az üdvösség szempontjából
neutrális értékű tanítások. Azok értékét a Biblia
nem ismeri el, sőt soha olyanokra nem is hivatko
zik. A dogmák mint isteni igazságok emberi,
egyéni értelmezése zavarólag hat az Ige tisz
tán való befogadására. A dogma korlátokat ál
lít ember és ember közé, felekezetekre bontja
az emberiséget; különbségeket statuál ember
és ember között, holott mindnyájan egy Atyá
nak vagyunk gyermekei. Egy az Alkotónk, egy
a Megváltónk, omoljanak le azért a korlátok,
melyek egymással szembehelyezik az emberi
séget! Volt idő az egyháztörténelem egyes ko
raiban, midőn a dogma pótolhatatlan lelki táp
lálék volt, amidőn szükség volt oly normára,
amely szerint milliók igazodtak, de ma, ami
dőn a bibliát minden egyes ember kezébe ad
hatjuk, ma, amidőn, minden egyes ember az
eredeti forrásból meríthet: dogmákra, kivona
tokra, emberi értelmezésekre többé szükségünk
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nincs! Jézus egyedül!... — Nekünk emberek őszinte, önzetlen felebaráti szeretet vallásává.
nek nem szabad lelki üdvösségünk veszélyezte »Szeresd a te Uradiat Istenedet teljes szivedből
tése nélkül állva maradnunk se Luthernél, se és a te felebarátodat, mint önnönmagadat.«
Kálvinnál, se a tridentiumnál, se Mózesnél, de (Máté 22, 37., 39.)
4.
Az egyházi fegyelem gyakorlása, az egy
vissza kell térnünk az Ur Jézus Krisztushoz,
aki egyedül hitünknek megkezdője és elvég házi törvénykezés valamennyi kér. egyházban
zője, tanítónk és világosságunk, akin kívül nin az állami törvénykezés hatása alatt fejlődött,
csen más név, mely által üdyözülhetnénk! Egye annak jogszabályait, fegyelmi eszközeit vette át
dül ő az ut, az igazság, az élet. Szinte az érthe- módosítással, vagy anélkül s nélkülözi a biblia
tetlenséggel határos, hogy midőn a jó Isten megbocsátó, javító célú szellemét. Normatiaz ő Igéjét elegendőnek tartja idei és örök vuma: a bűnös lakoljon! S elfelejti amaz igaz
boldogságunk munkálására, az ember a saját ságot: »Enyém a bosszuállás« — mond az Ur!
lelkét értéktejen dogmák özönével is terheli. Uj szellemre, végig uj jogszabályokra van szük
ség e téren is, akármely kér. egyházfelekezeVissza az Igéhez!
2. Az Ige szelleme, sőt egyenes rendelése tet is tekintsük!
Jézus azért jött e világra, hogy a sötétség
ellenére fejlődött az egyház szervezete is. Az
őskeresztyén egyház valóban bibliai szervezete ben ülő népeket oktassa s az üdv útjára ve
az idők folyamán a kiér. egyházban pápai hie zesse. Ismét sötétségben ülünk a tévelygünk
rarchiává fajult. Egy fok még s kimondják a jobbra-balra, valamennyien, kik az ő neve után
pápa istenitését. Az Isten képére teremtett neveztetünk. Nagy fontosságot tulajdonítottunk
gyarló embernek ennyire fajulnia nem lett volna a dogmáknak, amelyek ugyanannak az egy Meg
szabad! A reformátorok az Ige s az egyház- váltónak meg váltottja it szembehelyezték egy
történelem alapján megdöntötték a pápai ha mással. Bolyongunk az emberi tanítások
talom isteni eredetéről szóló tant s a pápa útvesztőiben s emberek tanítására esküszünk.
fennhatóságát a reformáció el nem ismeri, de Bolyongunk, mert elhagytuk az Urat, lelkünk
azért a kér. egyház egyes részeiben ma is tény pásztorát s emberek követőivé lettünk! Öh jer
leges hatalom. Szenti rákellenes a klérus és a tek mind, kik a Krisztust imádjátok, jertek, he
laikus között való különbségtétel. Hogy a Krisz lyezzük vissza az ö egyházát arra az alapra,
tus által alapított keresztyén anyaszentegyház a amelyet ő vetett, amely alapon a pokol kapui
ma létező különféle kér. egyházakból újólag sem fognak diadalt aratni! Jertek mind, kük
mint külső szervezetében is egységes egyház emberi tanításokra hallgattunk, térjünk vissza
föléledjen, kívánatosnak kell tartanunk minden Ö hozzá, aki egyedül hitünk megkezdője és el
a biblia szellemével s az első kér. egyház tény végzője! Legyein Jézus egyedül tanítónk, Vad
leges szervezetével ellenkező gyakorlat meg ságunk, Üdvösségünk!
Mayer Pál
szüntetését s a szervezetnek teljesen biblikus,
ev. lelkész.
demokratikus kiépítését minden fokon. A tör
ténelmi múlt ne aggasszon! A fogvatartott igaz
ság tűzhányó hegyeiket is megszégyenítő erő
vel tör ki, mihelyt ideje elérkezett.
Kívánatosnak kell tekintenünk ez alapon a
hierarchiai egyházszervezet s mindazt, ami a
Dr. R a f f a y S á n d o r püspök Péld. 14,
szervezettel összefügg (coelibatus stb.) megszün
tetését s a protestáns egyházban a világi, és 13. alapján tartott egyházi beszédet azon az
egyházi elem között levő különbségtétel s ennek ünnepélyes istentiszteleten, amelyen az ország
folyományának teljes kiküszöbölését. Nincs kü gyűlés megnyitása napján az evangélikus vallönbség, valamennyien a Krisztus követői va lásu főrendek és országgyűlési képviselők vet
tek részt. Beszédében a püspök megemlékezett
gyunk a hit által!
3. A magán- és az egyházi életet a szere az egyházunkat a felsőházi törvényben ért sé
tet jegyében kell vezetni. Egyházközségenkint relemről is és ezeket mondta:
kell szervezni a felebarát! szeretet munkáját s
»Ö, de' sötét árnyék is vonul át a mi ün
a hívőknek alkalmat nyújtani a bőséges szere- nepi lelkűnkön, Isten ismeri ezt a mi bánatun
tettevékenységre. Ez az egészséges egyházi szo kat, mert éppen ma, amikor mindenki uj jo
cializmus, mely, ha az egész vonalon virágozni gokat kapott, amikor a magyar álam minden
fog, a vallástalan politikai szocializmust s an kinek képességét, tehetségét, hazaszeretetét, lelki
nak korcs növését: a kommunizmust lehetet és szellemi kincseit a haza építésének munká
lenné fogja tenni. A keresztyónség a szeretet jára kívánja igénybevenni, éppen akkor ütötték
müve.
ki egyházunk kezéből azt a jogfosz'ányt is, me
A szer etette vékenység gyümölcsei nélkül lyet megértőbb idők a vallásfelekezetek viszo
meddő fa. A kerésztyénségnek, mint örök isteni nosságának és egyenlőségének megvaíósitásaigazságok hordozójának a társadalmi, szociá képen juttattak minekünk. Az egyház, nem
lis élet szempontjából csak úgy van igazi ér csoda, ha ennek láttán szomorúsággal telik meg.
téke, ha lényegében is azzá lesz, amivé a Meg Az Isten nemcsak örömünket látja, hanem bá
váltó tanításával és példájával tervezte: t. i. az natunkat is, és ezt meg kellett iitt mondanom.«

Jeg y zetek .
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Azok, akik az ótestámentomi történetek
iránt bizonyos vegyes érzelmekkel viseltetnek,
meglepetéssel fogják hallani, hogy Angliában
vasárnap délutánonként a rádión ótestámen
tomi történeteket adnak le. Ezekhez a leadá
sokhoz Moffat professzor a Biblának modern
angolnyelvre lefordító ja tartott bevezető elő
adást. Előadásából idejegyzem az alábbiakat:
Az öskelet a történeteknek és a mese
mondóknak hazája. A zsidók azonban nem csu
pán a regénvesség kedvéért hallgatták szíve
sen a nagy elődeikről szóló történeteket, ha
nem főleg azért, mert büszkék voltak atyáikra
és hitték, hogy Istennek eleitől fogva célja volt
a világgal és a zsidó fajt választotta ki ennek
a célnak megvalósítására. Ezeket a története
ket olvasva, vagy hal'gatva azoknak lényegét
mellőzzük el, ha nem ügyelünk két meggyő
ződésre, amelyek az egész Otestamentomon vé
gigvonulnak; az első az, hogy a nemzet egy
egység, és a második az, hogy a nemzet Isten
nek közvetlen vezérlete alatt ál!.
Ezek a történetek tehát kérdésekre adott
feleletek. Erős nemzeti öntudatból születtek
meg. Olyan tömörek, élénkek és mozgalmasok,
hogy mindenki felismerheti rajtuk az irodalmi
mesterművek bélyegét. De nem mindenki is
meri fel az első pillantásra, hogy azért mondták
el őket újból és újból, mert a nép a liajdankor történetének eseményeivel akarta igazolva
látni a jövőjébe helyezett reményét. Például, a
nép tudni akarta, hogy miként került Palesz
tinába. Erre a kérdésére megkapta a választ az
Ábrahámról szóló történetekben. A nép Ábra
hámnak, Izsáknak és Jákobnak Istenét imádta;
ezek a történetek elbeszélték, hogy Isten mi
ként vezérelte ezeket a nagy ősöket a nemzet
megalapításában. Később az éhínség elöl me
nekülve, néhány törzs Egyiptomban keresett
menedéket, ahonnan Kr. e. 1200 körül Mózes
vezetése alatt kiköltöztek és meghódították Pa
lesztinát. Erről beszél Mózes, Jozsue és Bírák.
De mindezek a történetek csak úgy állanak kellő
megvilágításban előttünk, ha tudjuk, hogy az
említett két meggyőződés fonala fűzi őket öszsze: a nemzeti egység és az isteni kormány
zás vezéreszméje.
Azonban a nemzeti elhivatásba vetett hit
sohasem vált önző nacional:zmussá. Az ótestá
mentomi történetekből eleitől fogva kisugárzik
az a hit, hogy a zsidó népnek valamiképpen
az egész világ számára van missziója és rendel
tetése. A Biblia, amint azt gondolom Goethe
mondotta, nem egy nemzetnek a Könyve, ha
nem a nemzetek Könyve. Ezek a történetek
Ábrahámmal kezdődnek s elmondják, hogyan
engedelmeskedett az isten: elhívásnak s hogyan
fordított hátat a babilóniai pogányságnak. Áb
rahámot három nagy vallás tiszteli: a zsidó,
a keresztyén és a mohamedán. Ebben a három
vallásban Ábrahám elhivatása uj fejezetet kezd
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az embernek Istenhez való viszonyában. És ez
az elhivatás mindahárom val'ásban azt jelenti,
hogy egy népet alapítson, aineiy Ábrahám hi
tén van és ezt a hitet másokkal közölje.
Érdemesnek tartottam Moffat szép előadá
sából ezeket a sorokat idejegyezni, azért, mert
az Otestámentom diszkreditálása szinte divattá
kezd válni minálunk és a keresztyén hitvallás
sal egyáltalán összenem egyetethető, tudatlansá
gon es elfogultságon alapuló lekicsinylése az
ótestámentomi szint iratoknak bőséges táplá
lékot ta!á hat azok gondolkodásában, akik sem
az ótestámentomi, sem az ujtestámentomi szent
könyveket nem olvassák. Pedig ilyenek sokan
vannak a keresztyének között.

Könyveink.
Ezt az egyszerű, nem sokat mondó címet
Írtam ide. Azt is írhattam volna, hogy «Köny
veink, egyházi irodalmunk, iratterjesztésünk«,
mert hiszen erről akarok én itt néhány szót el
mondani. A gondolat már nagyon régóta foglal
koztat engem, de közvetlenül e sorok megírá
sára az adott okot, hogy lapunk hasábjain nem
régen egy cikk jelent meg, melynek érdemes
szerzője
miután már szive szerint kipana
szolta magát egyházi jelenünk sivártalansága
miatt - azt javasolja, hogy létesítsünk mielőbb
evangélikus nyomdát. Evangélikus nyomda!
Gyakran felvetődött már ennek az eszméje itt
is, ott is. Hivatkozni szoktak ilyenkor arra, hogy
magyar reformátoraink közül többen egyúttal
nyomdászok is voltak s a magyar nyomdászat
egyenesen a reformáció hatása alatt fejlődött ki,
tehát az ennek az édes gyermeke, s igy köte
lessége volna már ezek alapján is egyházunk
nak, hogy ha már nem is vezethet ezen a té
ren, legalább ne maradna le annyira, mint
ahogy tényleg lemaradt. Azután hivatkozni szok
tak, akik koronként az evang. nyomdát sürge
tik, arra is, hogy az a tervezett nyomda szinte
egyetemes orvosság összes bajaink ellen. .. S
ezt tartják legnyomósabb érvnek.
Nem tudom, hogy más miként vélekedik a
nyomdaügyről, azt azonban sietek kijelenteni,
hogy én nagyon örülnék annak, ha mielőbb le
hetne olyan hatalmas evangélikus nyomdavállatunk, mely a kor színvonalán állva, minden
igényünket kielégítené s egyúttal függetlenítene
is bennünket. Ebből következik az, hogy távol
ról sem akarok én a következőkben az evang.
nyomda ellen beszélni, csak azt akarom meg
mondani, hogy meggyőződésem szerint úgy
sohasem jutunk evang. nyomdához, amint a fönt
említett cikk irója javaso’ja. De ha létesülne is,
szinte máróPholnapra, akkor pedig könnyen be
bizonyulna, hogy az evang. nyomda önmagá
ban véve egyáltalán nem az az egyetemes
gyógyszer, aminek feltüntetni szeretik. A nyom
da létesítésnek tehát van valamely előfeltétele,
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hogy ne mondjam titka, melynek ismerete, il
letve betöltése nélkül hiába minden. Hiszen ha
nem igy állana a dolog, végre is össze tudná
nak hozni annyi pénzt, amiennyi a nyomdára
kellene. De másutt van itt a baj, nem a nyomda
körül! Mert lapunk, könyvünk, kisebb-nagyobb
nyomtatványunk ha nincs is éppen annyi, mint
amennyi kellene, vagy lehetne, de azért van!
Ez tehát azt jelenti, hogy a nyomtatási mun
kán nem múlik eszméink, igazaink terjesztése,
vagy azok védelme. A dolog másik oldala azon
ban az, hogy könyveink, kiadványaink nagyobbára a raktárban, vagy a padláson hevernek s
onnan üzenik nekünk mindnyájunknak, hogy ad
dig hiába beszélünk nyomdáról, amíg kiadvá
nyainkat elő nem szedjük onnan a raktárak
ból és padlásokról s el nem adjuk. A szomorú
tehát ebben a dologban az, hogy nem a nyom
dát nem karoljuk mi fel, hanem a m e g l e v ő ,
h o z z á m é g n e m is d r á g a i r o d a l m i t e r 
m é k e i n k e t n e m v e s s z ü k és n e m t er ‘»i*io3i6! so pejsso sue^sojojjj« e ‘»ejejAÁuoyi gzs
i e s z t j ü k. Mi ennek az oka, azt most nem
keresem, mert csak magára a tényre akartam
rá mutatni. Itt van az »Evangélikusok Lapja«,
a »Harangszó«, a »Hegyen épült város«, a »JőjLuther Társaságnak kiadványai, itt a »Harang
gyünk segítségére. Megállunk a negatívumnál,
jetek én hozzám«, a »Fénysugár«, itt vannak a
stb. Mennyi értékes könyv, mily nagy evangéli
kus tőke hever itt kamatozatlanul! Ugy-e, itt
nem) a nyomda a hibás, hanem mi magunk, akik
nem vesszük s nem terjesztjük azokat. Meg
elégszünk azzal, ha megkritizálunk, sokszor kí
méletlenül megkritizálunk embereket és intéz
ményeket, de az ügynek magának nehezen meKiváncsi volnék arra, hogy mennyi evangé
likus kiadvány fogyott el a karácsonyi könyv
piacon s kiváncsi volnék arra is, hogy egyes
gyülekezeteink itt milyen arányszámmal szere
pelnek. Azt hiszem egy ilyen statisztika, ha el
lehetne készíteni, sok mindenről szólna. Közismeretes dolog, büszkék is vagyunk rá, hogy
evang. népünk a legműveltebb rétege a nem
zetnek, nálunk a legkevesebb az analfabéta. Ez
azt is jelenti, hogy a mi népünk a legtöbbet
olvas. De kérdem, gondolkoztunk-e már azon,
hogy vájjon mit is olvas ez a müveit, olvasni
vágyó és olvasó evangélikus nép?! Mivel evan
gélikus nyomtatványunk legnagyobb része ott
hever eladatlanul, — igy hát egészen bizonyo
san mást. Más újságot, más könyvet! Ne cso
dálkozzunk azután, ha ezekből az utóbbiakból
nem az evangélikus egyház szellemiét szivja
magába. Itt kell tehát elsősorban segíteni! Evan
gélikus sajtó van, — de tengődik részvétlensé
günk miatt. Változtassunk ezért ezen a szomorú
állapoton!
Majd ha minden evang. gyülekezetnek lesz
kis iratterjesztése vagy könyvkereskedése —
amint már, hál’ Istennek, ma is van nem egy
helyen —; majd ha minden gyülekezetben lesz
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egy valaki, aki gondoskodik arról, hogy az evan
gélikus nyomtatványok az evang. hívek kezébe
kerüljenek; majd ha nem lesz evang. család,
melynek ne volna bibliája, énekes könyve, evan
gélikus naptára, heti lapja, néhány hasznos
evang. könyve, tractátusa, majd ha lesz valaki
egyházunkban, aki sorra járja gyülekezeteinket
s mindent félre téve csak a könyv- és iratterjesztésnek él, — akkor, majd meglátjuk, lesz
evang. nyomdánk is.
Hogy mit lehet ebben a tekintetben tenni
egy kis jóakarattal, azt bárki is megpróbálhatja.
Aki pedig megpróbálta, az tudja. Csak meg
említem azért jellemzésül, hogy a Theol. Ott
hon iratterjesztése Karácsony előtt csak a »Prot,
család és iskola« könyvsorozatból több mint egy
ezer kötetet adott el. De úgy sejtem, hogy
theológusaink el akarják adni a többit is.
S úgy érzem, hogy már is készül valahol
az evangélikus nyomda és könyvkiadóvállalat.
Csak nem tudjuk, hogy hol.
De készül valahol.
Dr. Deák János.

Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
B. lapja ez évi 2. számában Hetvényi Lajos
emlékének megörökítés ével kapcsolatban »Jegy
zetek« cim alatt az igen tisztelt Szerkesztő Űr
a soproni líceumtól vár tájékoztatást a diák
otthon ügyének jelenlegi állásáról és arról,
hogy mekkora összeg szükséges az otthon fel
állításához. Ne vegye rossz néven, ha — be
tegségem miatt — kissé elkésve próbálom meg
ezt a tájékoztatást.
Hetvényi Lajos 1927. szeptemberére valóban
meg akarta nyitni, ha szerény keretek között is,
a líceumi diákotthont. Ehhez a terminushoz
azért ragaszkodott, mert ez évben lesz tiz esz
tendeje annak, hogy a diákotthon eszméjét^ s
ennek megvalósitása céljából egy líceumi diákszövetség létrehozásának gondolatát a nyilvá
nosság előtt felvetette. A tízesztendős jubileu
mot úgy gondolta legméltóbban megünnepel
hetni, ha rámutathat arra: ime az eszme testet
öltött. Volt még egy oka e terminus kitűzé
sének. Az utóbbi időben mindjobban érezte
ereje fogyását. Szolgálatának 30-ik esztendejét
1927. júniusában töltötte volna be; ha nem han
goztatta is, — tudom — hogy ez időre nyu
galomba készült. De nem szeretett volna nyuga
lomba menni anélkül, hogy legkedvesebb esz
méjét, életének, működésének céját megvaló
sulva ne lássa. Az isteni gondviselés másként
látta jónak.
A Diákotthonnak egyelőre szerény kere
tek között való életrehivását pedig úgy képzelte,
hogy ha az építéshez nem lesz tőkénk, akkor
kibérelünk egy kisebb házat, vagy csak egy
nagyobb lakást, azt megfelelően bebutorozzuk
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s igy csinálunk otthont akárcsak 10 15 tanuló
számára. Ennek az. otthonnak a vezetését maga
készült átvenni, itt akarta nevelni gondos selekcióval azt 'az ifjúságot, amely az uj magyar jö
vőnek erjesztő kovászává lett volna hivatva.
Ilyen volt a terv a maga nyerseségében.
A részletek még hiányoztak, a kidolgozás talán
csak az ö folyton működő képzeletében volt
meg, talán ott se. Mindössze annyi történt,
hogy a diákszövetség választmányi ülése elfo
gadta a nyers tervet s elfogadta azokat az alap
elveket is, melyeket Hetvényi Lajos a létesí
tendő Diákotthonnak a diákszövetséghez és az
iskolafenntartóhoz való viszonyára, a tanulók
nak az otthonba való felvételére s az otthon
szervezetére vonatkozólag előterjesztett. Mind
ezekkel a választmány jegyzőkönyve kapcsán a
legutóbbi főiskolai nagybizottsági ülés és az
egyházker. közgyűlés is foglalkozott és az eleiterjesztett javaslatokat tudomásul vetie. Hogy
mi van ezekben a javaslatokban, arról, azt hi
szem, ez alkalommal nem szükséges bővebben
szólanom.
Az országos gyűjtés megkezdését a múlt
év elejére terveztük. Azonban jó félév elmúlt
1926-ból is, mig végre a megfelelő miniszteri
engedély megérkezett és a gyüjtóiveket szét
lehetett küldeni. Az aláirt gyűjtői vek azonban
nagyon gyéren szállingóztak vissza s akkor is
a legtöbb csak egy-egy tétellel. Amire Hetvé
nyi számított, a gyűjtés, a hívek tömegeinek,
ha mindjárt kisebb összegű adományai is, egy
két esetet kivéve, elmaradtak. Ez okozta neki
az igazi nagy csalódást, ezt látva fakadt ke
véssel halá'a előtt arra a keserű nyilatkozatra:
»Ha a diákotthont nem tudom felállítani, ak
kor egész életein hiábavaló volt.«
Eddig összesen 27,350.000 K, vagyis 1.788
pengő folyt be a gyűjtésből. Hogy ebből a
diákotthont felállítani még a legszerényebb ke
retek között sem lehet, az, gondolom, mindenki
előtt nyilvánvaló. Nem lehet még akkor sem,
ha azt a százmillió koronát hozzávesszük, amit
az 1925. évi egyházker. közgyűlés juttatott erre
a célra. Hogy a diákotthon felálitasának tervé
ről komolyan beszélhessünk, ahhoz legalább is
az kellene, hogy mindazok, akik gyüjtőiveket
kaptak, vagy esetleg kapni fognak, ne csak a
maguk, — mindenesetre hálára kötelező — ado
mányát küldjék be, hanem valóban gyűjtsenek
minél tágabb körben igazi buzgósággal.
Annak a felszólításnak, hogy tájékoztassam
egyházunk közvéleményét: mekkora összeg
szükséges az otthon felállításához, sajnálatomra
nem tudok eleget tenni. Ehhez részletes tervek
kellenének megfelelő költségvetéssel. Viszont
tervet készíttetni csak akkor lehetett volna, ha
már olyan összeg állana rendelkezésünkre, ame
lyet komolyan számba lehetne venni. A háború
előtt, midőn a líceum számára uj épület eme
lését s ezzel kapcsolatban egy különálló internátus építését terveztük, ez az internátus 80
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tanulóra családi rendszer szerint, úgy, amint
Hetvényi Lajos a diákotthont is tervezte, a szak
értő által készített költségvetés szerint 400.00)
K-ába került volna. Ez az adat talán a leszámitandók leszámításával is nyújt némi tájéko
zást arra, hogy mekkora összeg volna szüksé
ges az otthon felállításához.
Kiváló tisztelettel
az igen tisztelt Szerkesztő Ur
kész hive
Hollós János
igazgató.

H Í R E K .
Dr. Szeberényi L. Zsigmond föesperes a
felsóházba póttagnak be választatott.
Kinevezés. A kultuszminiszter dr. Scholtz
Kornél államtitkárt az Orvosi Továbbképzés
Központi Bizottságának alelnökévé nevezte ki.
Az O.E.T. választmánya 1927. január 23ikán tartott ülésében elsősorban a ref. tanáregyesület azon átiratával foglalkozott, melyben
azt javasolja, hogy az evang. tanáregyesület ál
tal már megindított tanügyi folyóirat közössé
tétessék. A választmány nagy örömmel fogadta
e javaslatot, melyben az annyira szükséges pro
testáns testvériség értékes megnyilvánulását
véli látni és bárha tudja, hogy a^ P rot. Tan
ügyi Szemle némileg más jellegű lesz, mint
az »Evang. Tanügyi Szemle« lett volna, m égs
elfogadta a ref. testvéregycsület ajánlatát, meg
állapította anyagi hozzájárulásának maximumát,
kimondotta, hogy felelős szerkesztőnek Szelényi Ödönt ajánlja, a hattagú szerkesztőbizott
ságba pedig Szigethy Lajos, Böhm Dezsőt és
Mohr Győzőt küldi ki. A választmány tárgyalta
továbbá a tanító testvérek tervét egy a Bala
ton mentén felállítandó üdülóházat illetőleg,
melyet elvileg helyese!, de a hozzájárulást az
egyéni elhatározásra bízza. A folyóügyek elin
tézése után a budapesti aszódi kör tavaszkor
tartatni szokott gyűléséi szeptemberre halasz
totta. E gyűlés tárgyai lesznek dr. Szlávik em
lékbeszéde, Csengey Gusztávné, dr. Hittrich fő
igazgató előadása az aszódi Podmaniczky-kastély freskóiról és dr. Oravetz Ödön igazgató
referátuma a zsinati javaslatnak az ev. közép
iskolákra vonatkozó rendelkezéseiről.
Luther-Otthon. Az Otthon pedagógiai ve
zetőjévé Vidovszky Kálmán békéscsabai vallás
tanár ideiglenesen meghivatott.
A Lelkipásztor februári számában Paulik
Jánostól, Irányi Kamilltól, Pálmai Lajostól,
Magassy Sándortól, Kiss Samutól közöl egyházi
l^zédeket. Fábián Imre a lelkész napi mun
kabeosztásáról ir. Szalay Mihály előfohászai és
a Kapi-féle gyülekezeti bél-missziói munkapro
gramul található még a gazdag tartalmú folyó
iratban.
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Gyón. Lélekemelő vallásos délutánban volt
része a gyóni hi veknek. Dr. Varsányi Mátyás
nak az evang. hithüségről elhangzott magával
ragadó és akaratot megindító beszéde mély
nyomokat hagyott a gyülekezetben. Szvorényi
Pál ktanitó vezetése mellett újonnan alakult
énekkar és Krón Irmus, Szvorényi Bözsike si
került szereplése a »Jöjjetek hozzám« javára úgy
erkölcsi, mint anyagi sikerekben gazdag volt.
A budafoki ev. fiókegyház a minapában
tartotta évi rendes közgyűlését, előzőleg pedig
tanácsülését. Mindkét alkalommal örvendetes
tényként állapíttatott meg, hogy a fiókegyház
élete a múlt évben erősen föllendült úgy anyagi,
mint szellemi téren. Anyagi helyzete teljesen
megszilárdult. Az adózók száma megkétszere
ződött. Lélekszáma jelentékenyen emelkedett.
Templom- és papiak alapjára cca egy év alatt
110 millió koronát gyűjtött. Szellemi téren uj
mozzanatokként említendők, hogy a nyolc meiszsze szórvánnyal biró fiókegyház, mely Buda
pest környékén a legkiterjedtebb s legnehe
zebb misszióterület, Budafok központon kívül, a
múlt évtől kezdve, három helyett ma már négy
szórványban tartatik havonta vasárnapi istentisztelet. Úgy hogy az egész misszióterületen
havonta nyolc vasárnapi istentiszteletet (minden
vasárnap kettőt) tart Petrovics Pál lelkész-vallástanár, aki ezenkívül tart a központban bibliaórákat is és megalakította az Evang. Ifjak Kö
rét, mely élénk tevékenységet fejt ki. Az isten
tiszteletek látogatása, valamint az áldozatkész
ség is fölijendült úgy a központban, mint a
szórványokban. Jó jel az is, hogy az építő la
pokat a hívek mind számosabban járatják és
buzgón olvassák.
Tenessee állam (U. S. A.) legfelsőbb tör
vényszéke meghozta a daytoni hires »majomperben« a döntő ítéletet; e szerint az a törvény,
amely megtiltja az iskolákban a fejlődés-elmé
let tanítását, alkotmányszerü.
Gerendás. Ennek az újonnan szervezkedett
egyházközségnek felügyelője, Bagyinka András
és neje, 30 holdas kisgazda, az építendő temp
lom oltárára felajánlott egy vágón búzát.
A Prot. Szemle februári száma Rácz La
josnak: Újszövetség és görög filozófia címen irt
tanulmányát és Külföldi Szemle rovatban báró
Podmaniczky Pálnak »A keresztyénség Kíná
ban« cimü cikkét hozza egyebek között.
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egészségügyi hatóságok megengedik. Nyitott
koporsóban való templomi feíravatalozásról kü
lönben csak most hallok először. Cikke, annak
személyes éle miatt, nem közölhető.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

E ladó Eg^s^^ves
gyökeres szölőolfnányok,
sima es
amerikai n ad o esszö k .
iökk
fajkan gyümölcsfák, akác ás gledickia
csem eték.
5_8
Építéshez való falazókő
Árjegyzéket küld : Molnár Mihály Abaujszántó.

K onfirm ációra
a legjobb segédkönyvek:

Dr. Raffay Sándor,

Evang. k o n firm a n d u so k k á té ja
Ára 64 fillér.
Sztehlo András,

Evangéliumi keresztyén vallástan.
2—3

Ára 80 fillér.

Konfirmációi em léklap.
Három színnyomás, a Hornyánszky-műintézet
nyomása. Ára 16 fillér,

Ötödik uj kiadásban jelent meg :

Melczer Gyula, Magyar passió.
Ára Pengő 1.60. (Hornyánszky-kiadás.)

SZERKESZTŐI ÜZENET
K. H. Ön azt .kérdi, hogy kíván atos-e, hogy
halottainkat nyitott koporsóban az oltár előtt
fel ravatalozzuk s onnan kisérjük a temetőbe.
A helyi szokások nagyon különbözők. Én nem
tartom kívánatosnak és csodálom, hogy a köz
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könyvkereskedése (Bpest, IV ,

Hullai LflJUd Kamermayer Károly-utca 3,i

(Fentiekből bevezetés céljából mutatvány
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N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Félelem.
>Mit féltek,
Máté 8.26

óh kicsinyhitüek9*
•

Abban az órában intézte ezt a szemrehá
nyó kérdést Jézus a tanítványokhoz, amikor
azok a viharzó tavon gyenge emberi tákolmá
nyokra bízott életüket félte.ti'k. »Ments meg
minket, mert elveszünk.« A helyzet féle’metes
volt. A természet hatalmas erőinek szi aj lázon
gása döbbenetes. Az ember gyengének és tehe
tetlennek érzi magát, amikor civilizációjának
minden eszköze szemmelláthatóLg gyengének
bizonyul és felmondja a szolgálatot. Amikor
azt keli tapasztalnunk, hogy a le gazoltnak vélt
elemek e.lenünk törnek. Rábízzuk magunkat csi
nálmányáinkra, e bizakodunk, öntudatunk ágas
kodik és egyszerre csak kerekedik valahonnan
egy tornádó, amely sodor, seper, tör, zúz.
Valamennyien ismerjük a fotelemnek ezt a
szorongó, megbénító érzetét. Nem csak abból,
hogy magunk élünk át ilyen viharokat, hanem
abból is, hogy állitólagos körül tekint's e latol
gatjuk azokat a szerencsétlen eshetőségeket,
amelyek terveink, életmunkánk sikerét kockáz
tathatják. És minél mélyebb, miné eszményibb
az, amiért élünk, annál intenzivebb a féleem is.
A Szentirás beszél Istennek buzgó és féltő szeretetéről. Igen, a szeretet tud legjobban félni
és reszketni. Mert a szeretet hatol be legmé
lyebben az éiet titokzatosságába és reszketésében a saját nagyságát érzi át.
Krisztus a tanítványok feleimében nem ta
lálja meg ezt a szeretetet, s azért reszketésüket
a kishitűségnek tulajdonítja. A háborgó tenger
mélyen örvénylik, de a tanítványok lelkében
nem találja meg azt a mélységet a Mester,
amely ama másiknak felelni tudna. A tanítvá
nyok önmagukat féltik. Pedig önmagukat meg
kell tagadniok, meg kell gyűlölniük, és csak
egy célt szabad látniok: az ő életük rendelte
tése bizonyságot tenni Jézus Krisztusról életük
kel és halálukkal.

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Eltüzelés) i r : Egész évre 6 P. 40 Ilii., léiéire 3 P.
20 UH., negyedévre t P. 60 fill., Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

A keresztyén ember uj életben jár. Mert uj
teiemtés. U já lett körülötte minden, m:rt újjá
lett benne minden. FéLlme is átalakult. Isten
félelemmé lett. Az eem ek bus harci, a nappali
dögvésznyilak és az éjszaka: rettenések elvesz
tették félelmetes voltukat; sárkányokra, k fején
tapos, mérges kígyók nem ártanak neki, az
oroszlán ord.tása nem ieszti. Mi.idezektó. a fé
lelmektől megszabadította egy uj, erőt adó fé
lelem: az Istennek félém é.
A félelemmé’ Jézus szembeállítja a hitet.
A hit azon erő, amely meggyőzte a világot.
Azt a világot, amely a gonoszban vesztegel.
Isten fiainak dicsó szabadsága a világ félelmé
től és a magunk féltésétő való megszabadulás
is. »Jól tudja a ti mennyei atyátok!* Bátor em
berek akarunk lenni, nem vakon menő emberek.
Fel akarjuk venni a nemes harcot fényes fegy
verzetbe öltözve és mocsokíal ;nul akarunk tá
vozni a küzdőtérről. Oáncs és félelem né.küli
lovagok az eszményképe nk. Az életbátorságra
való nevelésben is Jézus a legjobb tanító. A
heroikus élet kulcsát őnála ta álod meg. Hin
ned kell Istenben, a mindenható és gondviselő
Atyában. Hinned rendületlenül és csüggedetlenül.
Az a tenger, amely Jézus hajóját ringatta
a vihar óráján, csendes volt. Úgy szendergett,
mint Jézus. Mert az a tenger az Isten kegyel
mének és gondviselő hatalmának végtelen
óceánja volt. Ezt a csendességet, ezt a nyugal
mat, ezt a biztonságot a tanítványok nem lát
ták, nem érezték. Miért? Mert kicsiny volt a
hitük.
Lelkem! Az életnek viharaiban kérj elég
erőt arra, hogy mint az ölyv elő! menekülő
galamb, megvonulhass az isleni kegyelem sz.klái közt. Lelkem! Az életnek vészeiben kérj ma
gadnak erőt arra, hogy bátran küzdj és bizvabizzál!

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

34.

Bizonyságtevés.
Kapi Béla könyve.

Szegényes egyházi irodalmunk terén örven
detes és nem mindennapi eseményt jelent e
könyv, amely tartalmánál és esztétikai elemei
nél fogva leveti magáról a szűk feleke zetis ég
korlátáit és méltán magára vonhatja a tisztult
életfelfogást kereső keresztyén magyar irodalmi
körök és olvasótábor fokozott érdeklődését.
Advent vasárnapjától husvélig terjedő egy
házi beszédgyüjteményt találunk a dunántúli
püspök most megjelent könyvében.
Mindenekelőtt felvetődik a kérdés, mi le
het egy ilyen könyv célja? Mit vár a templom
áhitatos vagy talán csak kritizáni akaró kiván
csi hallgatója és egy csendes olvasó egy egy
házi beszédtől? Bizonyos, hogy úgy a hallgató,
valamint az olvasó ma hatványozott igényeket
támaszt az igehirdetővel szemben. Ereznünk
kell, hogy az igehirdető imádkozó férfi, aki lé
lekkel végzi a maga tisztét. Ahol ezen szüksé
ges lelkihatás émarad, ott minden más bölcselkedő törekvés hiábavaló. Ah tatot ébreszteni
éleszteni, hitva.ló nyűt blzonyságtevéssel' irányt
szabni a modern zavart szellemi életben, min
denkit közelebb vinni a Megváltóhoz és ezá tál
meg változtatni az ember egész életét, ez az ige
hirdetés örök, szellemi áram átok és a divat
változásától független szent hivatása.
Ezzel a fokozott igényt támasztó várakozás
sal kezdtem Kapi Béa könyvének az olvasásá
hoz. Lassan olvasgatván e beszédeket, nemso
kára tud tára ébredjem annak, hogy számomra
minden beszéd egy-egy imádság, mely magá
val ragadja lelkemet és közelebb viszi azt a
Megváltóhoz. Való hitbeli átélések, gyakorlati
életigaz. ágok, bölcs meglá ások sugároznak fe
lénk. Művelt társadalmunk ma sooszor csak
mélységes gondoa okit, kors erű, esc leg diva
tos bölcselkedést vár az igehirdetőtő.. Szóno
kaink e követelménynek sokszor eleget is akar
nak tenni és ezáltal beszédjeik a szokáshoz hí
ven felvett, de fel nem használt bibliai textus
tól eltekintve, alig térnek el közepes érteke
zéstől. A bölcs elmék pedig kikristályosodott
bölcseletet adnak, ami nagy értéket jelent, de
az egyházi beszédben ezen módszer nem egé
szen helyén való. Kapi minden beszédjében
mindenekelőtt igehirdető. Ez könyvének első és
egyik legfőbb ér éke. A bib iái textus nem előírá
sos sallang, hanem iránytjelző útmutató. A kifej
tett gond 1 t k a textus term Iszetes fo yományai.
A meste.költségnek itt semmi nyoma. Mint v.lágitó tüzoszlop, úgy emelkedik ki minden be
szédből Jézus bünbánatra intő, komolyan fi
gyelmeztető, szelídségében is felséges alakja.
Egy derűs, az életet ismerő, hivő, alázatos, de
öntudatos férfi bizonyságtétele minden beszéd.
Merészen szembenéz a h.télét nehéz és komoly
kérdéseinek. Találóan mondja egyik ádventi b.e-
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szédjében: »Félreismerik az ember lényegét, kik
az élet igazi nagy problémájának megodását a
művészettől, tudománytól, filozófiától vagy po
litikai, gazdasági, szociális rendszerektől várják.
Ezek az uj megváltást várók helytelenül ítélik
meg magát az embert, különösen pedig az em
ber örökkévaló problémáját: az isteni lelket.
Nem látják meg az élet legnagyobb problémá
ját: a bűnt és a halált. Bármelyikkel szemben is
mit használ akár a tudományos igazság, akár a
művészi szépség? Hol van az a porszemnyi
bűn, melyet tudás vagy művészet le tud so
dorni az ember lelkiiismereíéről ?
Bünbánatot ébreszt. Bűntudatra, töredelemre. int. Ezt beszédjeiben gyakran teszi. Bi
zonyára céltudatosan cselekszik így. Látva a
nagy közösség életében e komoly követelmé
nyek hiányát, újból és újból hangsúlyozza ezek
szükségességét. Módja maga a tapintat. Nin
csen benne semmi, az ilyenkor szokásos és gyak
ran tapasztalt hátborzongatás módszeréből. Nem
üres, hangzatos szavakkal, hanem egy egységes,
megalkuvást nem ismerő sziklaszilárd theológiai
hitvallással közeledik felénk. A hang komoly
sága, az élő hit varázsa magával ragad, önkén
telenül odaadjuk magunkat logikus gondolatfűzésének, egynek érezzük magunkat a szerző
vel, majd minden beszéd folyamán élő közös
ségbe jutunk az Élet Urával.
Nem tehetem, bár szeretném, hogy külön is
kiragadjam karácsonyi, nagypénteki, negyedszázados lelkészi és 10 éves püspöki jubileumán
tartott beszédjeit, amelyek theol irodai műnk
igaz gyöngyszemei, Csak hadd húzzam alá és
kössem csokorba a »Házasságról«, »Élettársak
— örököstársak«, »Gyermek« cimen tartott be
szédjeit. Köznapi életünk égő problémái talál
nak itt mesteri megvilágításra. Itt kérem fel
egyetemes egyházunk bölcs vezetőségét, hivja
fel e három beszédre az államkormány figyel
mét. Találtassák fedezet arra, hogy e beszédek
röpiratkónt az egész országban elterjeszthetők
legyenek. Magunkat, népünket becsüljük meg
ezáltal.
Könyvünkben a mély tartatom mellett lá
gyan csengő, könnyen gördülő ékes magyar
sággal tdálkozunk. Ragyogó képek, megragadó
hasonlatok foglyul ejtik lelkünket és olvasás
közben mindig sajnáljuk, ha egy-egy beszéd vé
gére érünk. Pedig a beszédek elég terjedel
mesek, jelenlegi formájukban áhítatot ébresztő
áldott olvasmányok.
Amidőn még megemlítem, hogy e könyv
külső kiállítása a szentgotthárdi Welliisdhnyomda Ízléses munkáját dicséri, hadd köszönt
sem innen a magyar rónáról, a Kálvinista Ró
mából örvendező evangélikus lélekkel Kapi
püspököt azzal az üzenettel: kérjük a többit!
Debrecen.

Farkas Győző.
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fl Theol. Otthon tervpályázata.
Megírjuk, mert lehetnek lapunk olvasói kö
zött olyanok, akik eddig még nem tudták, hogy
megjelent már a Theo!. Otthon tervpá yázata.
Még pedig nem is most, hanem már decem
ber második felében; a pályatervek b adási ha
tárideje pedig február 15-ike. A közelebbiek
iránt érdeklődni lehet az egyetemes egyház köz
ponti irodájában (Szentkirályi-u. 51.). Ezt az
örvendeies hirt, meg vagyunk győződve, öröm
mel veszi lapunk minden olvasója, mert ez azt
teszi, hogy a Theol. Otthon építkezése már nem
csupán szóbeszéd vagy képzelődő ábrándozás
tárgya; hiszen ha a jo Isten is úgy akarja, a
legjobb, azaz pályadíjnyertes terv kivételére
majd megindul már ezután az épitőmunka is.
Hisszük, hogy nincs is messze az idő ahhoz,
amikor már a Theol. Otthon alapkövének a le
tételéről adunk hirt lapunk olvasóinak!
Amikor azonban mindezt itt nagy öröm
mel megirjuk, hozzá füzünk ehez egy kérést is.
Annak ideién Theo!. Otthonunk nevében gyűj
tési felhívást küldöttünk szét összes gyülekeze
teinkbe, nem különben az összes esperességek
és egyházkerületek elnökségeinek is. Hála és
köszönet mindazoknak, úgy az egyházi ható
ságoknak, mint az egyeseknek, akik Theol. Ott
honunk ügyét felkarolták s részben megígérték,
hogy mivel járulnak hozzá az építkezéshez, rész
ben adományaikat már el is kü dötték az Otthon
számára. Vannak azonban még olyanok, gyüle
kezetek is, egyének is, ahonnan bizony mi vár
tunk segítséget, de mind eddig még nem kap
tunk. Tudjuk, hogy sok mindenféle lehet az oka,
hogy ezek még eddig miért non fejezték ki
szándékukat: mit is akarnak Otthonunk építé
sére adni. De éppen azért, mert viszont az idő
bennünket sürget, az építés megkezdésének
ideje közeleg, nekünk tudnunk k el, ho^y mily
összeg ál! az építkezés cé jaira rende kezesünkre.
Ne ve^ye tehát tőlünk senki se rossz néven,
ha ismetelten kérjük itt is: gondoljanak a Theol.
Otthon építkezésére, s ha még oly kicsi öszszeget is, de küldjenek segítséget az építkezés
céljaira. Kérjük erre híveinket, de kérjük az
egyházközségeket s azok elnökségeit különös
képpen is. Közeleg az egyházi költségvetést
tárgyaló közgyűlések ideje, — szeretnénk re
mélni, hogy nem lesz egyet’en egy egyházköz
ség se, mely költségvetése elkészítése alkalmá
val Otthonunkról meg ne emlékeznék. S hogy
ezt megtehessék, már itt is jelezzük, hogy kü
lön is felkeressük még egyházközségeinket ké
résünkkel, melynek szives meghallgatását és tel
jesítését már ezúttal is kérjük.
A Theol. Otthon tervpályázata úgy szól,
hogy a tervezett épület 35—40 theológusnak
nyújtson otthont. De számol már a tervpályá
zat is a kibővítés lehetőségével, már csak azért
is, mert most 76 theológusunk van. Nem lenne-e
egyszerűbb, ha egyszerre néhány szobával na
gyobbra lehetne az Otthont építeni, úgy hogy

35.

10 -1 5 theológussal több bennlakó találna el
helyezést benne?!
A hívek adakozásán múlik e kérdésnek a
megoldása. Kérjük azért ismételten is az ide
vonatkozó adományokat.
Dr. Deák János.

Je g y z e te k .
Dr. Sebestyén Jenő különös alk lmat hasz
nál fel arra, hogy fogainak épségét megkoc
káztassa, a lutheránus theológia szikláén. Az
általa szerkesztett Ká vinista Szemle f. évi 3-ik
számában Luthe án zmus és legi im zmus« ci.nmel egy cikket irt rólunk annak ötletébő, hogy
D. Podmaniczky Pál báró a király kérdés ró! szült
Karácsonykor a Nemze i Újság olvasóihoz és
pedig legitimista alapon. Podmaniczky cikkét
sajnos nem olvastam, Sebestyén idézi belőle
egyebek közt ezt: >»Aki föllá/ad Isten fölkentje,
a Krisztus ellen, az vagy nyíltan, vagy titkon,
\a g y tudva, vagy öntudatkanul forraddmár lesz
s Tesz szibidkirá yvá asztó, köztársasági vagy
akár kornmun st3. Aki fe e! h at Isten karácsony
kor e világra leszál ott főiken tjének, Krisztus
nak, az tudja, hogy ki a magyarnak isteni és
emberi jog szerint való királya.«
Dr. Sebestyén Jenő kijelenti, hogy báró
Podmaniczky Pállal most e v : teknt.tben nem
vi atko/ hátik. U td régebbi cikk or^z tára, ame
lyet sajnos szintén nem ismerek. Röviden szól
a legitimizmusról, amelyre majd én is vissza
térek, azután meglepő fordul atai ig y folytat
ja: *Báró Podmaniczky álláspontja kü önben
nem lehet meglepetés a számunkra; hiszen tud
juk, hogy a lutheránus theológia e kérdések
ben mindig zavarosan látott s öná ló álláspont
hiányában nem egy ponton bizony a közép
kori róm. katholicizmus álláspontjára csúszott
vissza.« Végül a cikk utolsó paragrafusában igy
ir: »Mily tisztán lát mindezekben a k-TdJsekben
a kálvinizmus és mennyire felette áh az öszszes többi keresztyén theológák idevonatkozó
magya rá/a tai nak.«
Én pers;e Sebestyén Jenőnek sem theológiai, sem politikai nézeteit befolyásolni, gán
csolni, avagv azokban a kálvinizmus kikristá
lyosodását látni nem akarom. El enben nem hall
gathatom el csodálkozásomat azon a szökellé
sen, atneliye a Podmanic/ky-fé e karácsonyi cikk
trambulinjáról a lutheránus theológának támad
neki. Tudtommal eddig a báróról, akit én őszin
tén nagyrabecsülök, senkisem állította, hogy ő
a lutheránus theológiának exponense; bizonyos
az, hogy a Bethánia révén sokkal szorosabb
összeköttetése volt és van a reformátusokkal,
mint sok más lutheránus theológusnak. Úgy
látszik tehát, hogy dr. Sebestyén Jenőt cikke
megírásában, miként annak címe is mulatja, fő
ként az vezette, hogy kipellengérezze a luthe
ránus theológiának >;e kérdésekben* zavaros lá
tását és önálló álláspont nélkül szükölködését.
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Legyen szabad tehát felhívnom a figyel
met arra, hogy az Ágostai Hitvallás tizenha
todik cikke, amely a De Rebus Civilibus cí
met viseli, utolsó mondatában egész vi ágosan
és határozottan a következőket tartalmazza:
»A keresztyének a hatóságaiknak és törvény
nek okvetlenül engedelmességgel tartoznak; ha
ugyan nem bűnös cselekedetet rende nek el,
mert aikkor inkább kell Istennek engedelmes
kedni, mint embereknek. Ap. Csel. 5, 29.« Az
Ágostai Hitvallás Apológiájának XVII. cikke
foglalkozik ugyanezzel a kérdéssel és azt
mondja: »Megismételjük ezieket, hogy a kívül
állók is belássák, hogy a mi tanításunk a ha
tóságok tekintélyét és a kü önböző állami in
tézmények méltóságát nem ássa alá, hanem
inkább megerősíti.« Ugyanez a cikkely hivatko
zik a Rómiabeiliekhez irt levél 13. részének ele
jére is, amelyet »e kérdésekben« szintén meg
szívlel és re ajánlok.
Azon vádon, hogy a lutheránus theológia
»önálló álláspont hiányában nem egy ponton
a középkori róm. katholiicizmus álláspontjára
csúszott vissza«, nem nehéz válaszolni. A lu
theránus theológia sohasem hajszolt érdemeket
önálló álláspontok elfoglalásával. Átló!, hogy
valaki más áll áspontot foglal e’, mint egyebek,
lehet még igein oktalan ember. A középkori
róm. ikatholicizmus ál áspontjára nekünk s kü
lönben a kálvinistáknak sem kel.ett vissza
csúsznunk, mert el sem hagytuk; pédaképen
említem a niiceai hitvallást, az aposto i hitval
lást, a keresztség szentség, a Miatyánkot, a
Bibliát. Bizony ezek elégi fontos ál áspontok.
Ami már most a lutheránus Podmaniczky
báró logikáját s Sebestyén-féle általánosítással
élve, a lutheránus theológia logikáját Heti,
amelynek annyira feeite áh az a kálvinizmus,
amelyre: tisztánlátása dr. Sebestyén Jenőben
inkáin ál ódott, hát úgy látom, hogy még min
dig helytállóbb, mint az, amelyről) a Kálvinista
Szemle szerkesztője tesz cikkében bizonyságot.
Ugyanis, hogy csak egy pontot ragadjak ki,
Sebestyén a területi integritás e ve alapján áll;,
de ugyanakkor azt is írja »az 1920 tói kezdődő
uj s a Habsburgokat törvényesen detronizáló
legitimizmus al p án« ál. Kérem: miféle logi
kával egye tethctő össze ez a kélfé e ál áspont?
A terüle i integritás legitimizmusa és az 1920tól kezdődő uj legitimizmus? Mikor az egyik
ere éves és azt a trianoni szerződés megszün
tet e, a másik hat éves és azt a trianoni szer
ződés meg teremtette? Miféle logika és miféle
tisztán Iá ás az, ameyik eg7ik ponton ezer év
jogán ál. és szembe'ie yez cedik Trianonnal, a
másik ponton pedig hat éves jogon ál. és elfo
gadja Trianont? Ilyen habarékról azt állítani,
hogy az összes többi keresztyén theológták ide
vonatkozó magyarázatainak felette áll: egysze
rűen hevetséges.
A legitimizmus kérdésével ez a lap ter
mészetszerűleg^ nem foglalkozhatik. De annak
theológiai részére vonatkozólag mégis megjegy-
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zek annyit, hogy a magyar apostoli király Isten
kegyelméből is Magyarország királya volt. És
ez az Isten kegyelméből való uralkodás az,
amely, a hivő lélekben ébrein tartja azt a reményt,
hogy a szent koronának törvényes és Isten ke
gyelméből való hordozója integer Magyarorszá
gon fog uralkodni. Aki ebben a felfogásban nem
lát mást, mint a középkori róm. katholicizmusra
visszacsuszást, az igiazán, nem léphet fel azzal
az igénnyel, hogy iaz összes többi, keresztyén
theclógiák idevonatkozó magyarázatainak felette
áll.
Végül megjegyzem, hogy én dr. Sebestyén
Jenőt nem azonositom a kálvinista theológiával.
*
Akik az európai és keresztyén civilizáció
nak sorsát magasabb szempontokból nézik és
szivükön hordják, azoknak figyelme nagy ér
deklődéssel fordul Keletázsia felié, ahol nagy
vajúdások között sok száz millió nép életének
úgy látszik uj korszaka kezdődik, amelynek
kétségtelenül mély kihatása lesz Európának sor
sára is és nemcsak az európai politikát fogja
befolyásolni. A filmváltatokba fektetett nemzet
közi tőke, amikor Keletázsia helyzetével fog
lalkozik, igen különös zsargonban beszél. Imi
gyen: »A film tanította meg a japán nőt csó
kolni. Tokió, december. Japán európaiasodásáról nem igen lehet beszólni... A háború gaz
daggá tette Japánt... most már — nyugati
mintára — az élet tartalmának1gazdagítására tö
rekednek. Az európai életmód és szere em köz
vetítője sajátságosképen az amerikai film volt,
valamennyi között a leguniverzálisabb, legér
telmesebb közvetítő. Az amerikai filmnek sike
rült, amire semmiféle hata om nem lett volna
képes: felébresztette a japán nőt.«
Kiváncsiak leszünk, hogy az amerikai uni
verzális és értelmes film a felébresztett japán
nő életének tartalmát mivel gazdagította, nyugati
mintára. A Pesti Hírlap január 6-iki számának
Mozi-rovata (január 6-án nálunk a ku misszióra
volt offeitórium) kielégi ti kiváncsiságunkat.
Mert igy folytatja: »Csodák csodája: a japán nő
azoknak a szabadságoknak láttára, amiket a
film hősnője produká, megtanulta, hogy testét
európai módra érvényesítse, megtanulta első
sorban, hogy szemeivel ne csak1 lásson, hanem
pillantgasson is.« Lám, lám: igy gazdagodik a
film á.tal közvetített európai életmód hollywoodi
változata révén a japán nő élettartalma. Az ame
rikai mozist ár a dollárokért sorompóba állítja
testének divatos vonalú idomait és kikulmizott
pil áktól keretezett szemekkel pislogat és cso
dák csodája: a japán nő élettartalma uj értékek
kel gazdagodik. Tovább: »Az ember ott ül a
tokiói Imperiálnszáló halijában.« Persze csak
addig, amíg onnan ki nem rúgják. Az ember
nek »jobbján egy amerikai-európai társaság,
amely hidegen hagy, mert mindenütt egyforma«
— úgy látszik ez az európai, élettartalom dicsé
retére nekünk legyen mondva — az embernek
»balján pedig egy japán női csoport, előkelőén
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festői kimonóban, mélyen kivágott nyak, fülön
függők, festett ajkak, európai módra viselt szem
öldök (aha!) és mindenek előtt kacéran tudatos
pillantás. . . Aztán pedig a sárga dáma feláll,
csípőiben ringatva m agát. . . majd fotelbe
veti magát, lábszárait keresztbe rakja, cigaret
tára gyújt és ami a legfeltűnőbb, szorgalmasan
forgatja a szemét, mosolyog, ingerkedik, kacér
kodik, szóval: leveti a sárga álarcot.« És még
tovább: »És — nemde — valamely idegen kul
túra mégis csak akkor hatolt be valahol tel
jesen, ha már a női szivekben is bejutott és
női szivekben szólal meg?«
És — nemde — magyarán szólva, ez pro
stitúció? És — nemde — ilyen megbecstele
nítő állítólagos kultúrának, amety a test érvé
nyesítésében, a csípők ringatásában és a sze
mek forgatásában tombolja ki magát és a nói
szivek szavát a lábszárakba vetiti, amely a nőt
felébresztve prostituá ja és »az ember« testisé
gének rabszolgájává teszi, Keletázsia joggal
kiáltja oda: Mars ki! A tokiói linperiál-szá ló
lialljában ülő filmvigéchez az öntudatos és tiszta
gondolkodású japán csak egy mozdulattal for
dulhat: belerúg. Mert az az »imber« az emberi
civilizációnak élósdi és undok férge, a do lár
szolgálatában.

Elnöki m egnyitó.
(A M ele 1926. n o vem b er 10. B u d ap esten
k ö zg y ű lésén .)

tartott

(Befejezés.)

A protestántizmus s annak körén belül evan
gélikus egyházunk senkitől sem érdemli meg
a lekicsinylést, mert olyan munkát végzett, a
mely ádásosan nyúlt bele az emberiség éle
tébe s olyan egyéneket nevelt, akik tá pig em
berek voltak. Ezt mi anélkül hangsúlyozzuk,
hogy a hasonlót másoktól eltagadnánk.
Kedves Testvéreim! Sok gond és küzdelem,
sok lemondás és nélkülözés az osztályrésze az
evangélikus lelkésznek, mert hiszen a legtöbbje
igazán szegényes életet él. De azért azt mon
danám, hogy nem szabad meglankadnunk és
a győzelem reményéről nem szabad letennünk.
Nekünk a jó Istenen és megértő lelkek töme
gén felül még egy hatalmas segítőtársunk van:
az Idő géniusza, az emberi élet mélyén ott lük
tető fejlődés törvénye, amely - bár sok aka
dályokon és visszaeséseken át
folyton előbb
reviszi az emberi nemet s hovatovább mind na
gyobb tömegek tulajdonává teszi a tisztultabb
felfogásokat. A Krisztus végül győzni fog!
Ami külsőleg hiányzik nekünk, pótoljuk
azt ki bensőleg lángolóbb hitte1, lelkesedéssel,
szorgalommal, evangéliumi öntudattal s erre
ráneveléssel. Ezeknek birtokában ne féljünk. A
kicsinyes gáncsok, akadékoskodások és hetvenkedések leperegnek majd arról az orsóró’, a
melynek foggantyuját az Isten tartja a kezé
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ben s amelyen Krisztus dicsőségének palástjá
hoz a fonal készül.
Nagyon kívánatos, hogy mi ma kétszere
sen éberek legyünk s erősen kezet fogjunk
egymással s Egyházunkért és egymásért váll
vetve dolgozzunk. Amellett, hogy önmagunkon
kialakítani igyekszünk a valódi evangéliumi lel
kipásztor kepét, arra is legyen gondunk, hogy
a jövő lelkipásztorait is helyüket megálló fér
fiaknak neveljük. Én egyházunk érdekéből a
gyakorlatibb lelkészképzést tartanám kívána
tosnak. Ne vegye senki rossz néven, ha azt
mondom, hogy még a mainál is több gyakor
lati érzéket és ügyességet kell theológusainkba
be len évelnünk. S e célból segítségükre kell
sietnünk theológiai professzorainknak azáltal is,
hogy a több év óta vajúdó l e l k é s z i s z e m i 
n á r i u m kérdését mielőbb megoldáshoz se
gítsük.
Az én nézetem szerint az evangélikus taní
tóké pzés ügye is aggodalomra ad okot. Csak
egy példát hozok fe'. Az én gyülekezetem pl
ez idén 7 tanitót tudott volna körzetében el
helyezni; s ki kell mondanom, hogy az állá
sok mindenike inég ma sincs betöltve, egye
nesen csak azért, mert nem á'lott rendelkezé
sünkre elég megfelelő ev. tanerő. Ez is méltó
tárgy a gondolkozásra s időszerű lesz egyhá
zunk érdekét ezen az oldalán is megfogni.
És meg kell fognunk az egyházi sajtó és
irodalom olda án is. Hiába, ezen a téren sem
állunk még a kivánt és elérhető nivón. Erről
a dologról már beszé'gettiink, de még mindég
nem tettünk eleget. Taán a holnapi gyűlés fog
tenni majd valamit, mint amely elé szarvasi kon
ferenciák javaslatait felterjesztettem.
És még egyet említek itten. Mai tanácsko
zásunk első tárgyául nyugdíjintézetünk ügyét
tűztem ki, mint amely tovább nem maradhat
mai rendezetlenségében. Méltóztatnak tudni,
hogy ama t:z év óta, amióta elnöke vagyok e
díszes testületnek, ezt az ügyet állandóan napi
renden tartom, mert úgy érzem, hogy addig
nem szabad nyugodtan lehajtani a fejünket, a
mig ez az ügy tető alá nem kerül. Lehetetlen
állapot az, hogy az egyház szolgáinak s a papi
családoknak sorsa a véletlenektől függjön, s
esetleges csapások esetén a ko’dusbotta! jöjjön
érintkezésbe. Súlyos milÜárdokat veszített el
nyugdíjintézetünk a pénznek szerencsétlen de
valvációja folytán, amelyért ugyan nem oku
lunk senkit, de azért azt tartjuk, hogy lehetet
len, hogy ennek a dolognak gazdája ne legyen.
Én nem tudom elképzelni, hogy az áliamkormány ne jöjjön a segítségünkre, ha mi őt kifosztottságúrikról alaposan tájékoztatjuk.
Midőn mindezeket s a többi 'megbeszélendő
tárgyakat szives figyelmükbe ajánlanám, a meg
jelent Testvéreket szívből üdvözölve, mai köz
gyűlésünket megnyitom.
Paulik János, a MELE elnöke.
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Kedves Hitfestvéreim!
Egyetemeinken megindul a II. félév mun
kája, mely emelni akarja és fogja a tudomány
segitségével nemzetünk belső értékét. A múlt
ban, eddig, a mi egyházunk fiai, a többi egy
házi elekezeth ez viszonyítottan, a legkedvezőbb
arányban szolgálták a tudomány utján nemze
tünk kulturfeladatait. Hogy a mi jövőnk szol
gálatára készülő sok ifjú közt mennyien küzde
nek az élet mindennapi gondjával, sajnosán ép
pen én tudom, akit mindenfelől azért ostro
molnak meg segélykéréseikkel, mert azt hiszik,
hogy egyházunk társadalma rendelkezésemre bo
csátott annyi anyag; erőt, hogy a legnyomorul
tabbakon segithessek.
Á Luther Szövetség nem tud rajtuk segí
teni, mert ennek bevételi forrása nincsen. Ezért
ezúton kérem egyházunk minden tehetősebb,
vagyonosabb, áldozatokra kész tagját, siessen
segítségemre diáknyomorunk enyhitésében az
zal a szeretettel, mellyel az ifjúságban jövőnk
zálogát látnunk és tisztelnünk kell! Református
és számban messze mögöttünk maradó unitárius
testvéreink is a csodával határos készséggel ka
rolták fel diákjaik ügyét. Mi nem maradhatunk
cl mögöttük. Nekünk szól az az Ige (I. Ján.
3, 17.--18.): «Akinek van miből élnie a vilá
gon és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van
és elzárja attól az ő szivét, miképpen marad
meg abban az Isten szeretete? ... Ne szóval szeiessük egymást, se nyelvve1, hanem cselekedet
tel és valósággal.« Ezérí kérem Hittestvéreimet,
adakozzanak a fenti célra és bármilyen csekély
adományukat küldjék mielőbb a Luther Szövet
ség címére (Bpest, Deák-tér 4., II. em.) Egy
ben hivatkozom a Luther Szövetség legutóbbi
közgyűlésének az Egyetemes közgyűlés által is
jóváhagyott azon határozatára, mely egyházköz
ségeinket arra kéri fel a bizalom és szeretet
hangján, hogy a diáknyomor intézményes eny
hítése érdekében engedjenek át évente vagy egy
vasárnapi offertóriumot, vagy állítsanak be évi
költségvetésükbe egy előre meghatározott őszszeget és azt mielőbb bocsássák rend?lk!ezéicmre.
Miután a közeljövőben tartja minden egy
házközség évi rendes közgyűlését, ezúton kéíem az egyházközségek i. t. elnökségeit, hall
gassák meg kérő szómat és támogassanak a
fent jelzett módok valamelyikével abban a jó
ügyben, mely megérdemli az áldozatkészséget.
Hitem ugyanis az, hogy olyan lesz a jövőnk,
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amennyit a jelenben áldozni tudunk és akarunk
nemzet- és egyházién tartó ifjúságunkért.
Kérem arra is az i. t. Elnökségeket, tol
mácsolják a gyűléseken és híveik előtt minde
nütt kérésemet. De kérem beknissziói egyesü
leteinket is, siessenek segítségemre diáknyomo
runk enyhítésére. Az utakat ők ismerik, mert
ezeket a helyzet adja meg.
Szavam meghallgatást, szivem áldást kér
az adományokra és adományozókra a mi Iste
nünktől.
4
Budapest, 1927 január hó.
Hittestvéri üdvözlettel
Kaas Albert báró, s. k.
az OLSz elnöke.

hírek

.

A Dunántúli Lelkészegyesület elnöksége
az egyházmegyei lelkészegyesü eteknek az alábbi
témákat ajánlja kidolgozásra: 1. Segédeszközök
a konfirmándusok oktatásánál. — 2. Az oltár
jelentősége az evangélikus kultuszban. — 3. Az
Ágostai Hitvallás tanítása az egyházról. -— 4.
jézus messiási tudata János evangéliomának 17.
része alapján.
5. »En Christo Jesu« jelentése.
Pál apostolnál.
6. Egyházi statisztika alap
elvei.
7. A klerikális előnyomulás eszközei.
Mi a teendőnk.
Ref. konferencia Budapesten. A budapesti
ref. theol. akadémia tanárkara f. hó 18—20-ik
napján Ráday-utcai dísztermében Kováts J. Ist
ván dékán elnöklete alatt közel 200 lelkész és
néhány theol. tanár részvételével nagyon tanul
ságos építő és buzdító konferenciát tartott. Úgy
Harsányi bevehető és Muraközy urvacsorai be
széde (az úrvacsorában a papság élén Ravasz
püspök és a papniék is résztvettek), mint Szabó
A. előadása a hitvallások je entőségéről, Kováts
iskola- és egyházpolitikánkról, Hamaré egyházpolitikánkról, Vas-é a kálvinizmus erkö esi alap
elviéiről és Ravasz-é a kálv. hitelvek szolgála
tában álló igehirdetésünkről elsőrangú szellemi
alkotások voltak. A mi bányakerületi papnőink
dicséretes példájára Ravaszné elnöklete alatt a
ref. papnék orsz. vezetősége is megalakult. E
zártkörű konferenciákat üdvösen egészítették ki
a régi képviselőházban tartott nyilvános esté'lyek, amelyeken három egymásután következő
napon Sebestyén, Janka és Uray bensőséges áhí
tata után Knoppers amsterdáimi lelkész a hol
landi ifjúsági egyesületekről, Bogdán evangéli
umi egyházainkról és nemzetünk múltjáról és
Hegedűs L. evang. egyházaink külföldi össze
köttetésiéiről és a magyar jövendőről tartott
előadást zsúfolt közönség előtt. Befejező bibliamagvarázatot tartott az istennel való meg-
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békülésünkról Ravasz püspök. Részünkről úgy
a konferencián, mint az estélyeken dr. Szlávik
és Tátrai J. félkész vett részt. Az evangéliumi
keresztyénscgnek kálv. kisajátítása most is na
pirenden volt. Legjobban hangsúlyozta a kö
zös evang. és protestáns alapot és hivatást Ra
vasz, Kováts, de főleg Hamar, Bogdán és He
gedűs. E tanulságos előadások reánk azt a be
nyomást tették, hogy ref. testvéreink nálunknál
jobban ismerik hazai evang. prot. keresztyénségünk belső és külső bajait és jövendő fel
adatait. Denteronómiumos előadásaink mellett
mi is ezeknek behatóbb tárgyalására fektetünk
nagyobb súlyt. Es azután mozduljon meg mi
előbb u. n. soproni theológiai fakultásunk is
ilyen konfercncák m egrendezésben. Tőle vá
runk és kérünk indítást és lelkesedést. Sapientis
sat!
Halálozás. Özv. ilencfalvi S á r k á n y Sáinuelné szül. Stur Karolina, néhai Sárkány Sá
muelnek, az evangélikusok nagynevű püspöké
nek özvegye, élete 88 ik évében Kecskeméten el
hunyt. A nagy műveltségéről, leki nemességé
ről, jótékonyságáról ismert nagyasszony a leg
szélesebb körök szeretetében állott és előkelő
rokonságot hagyott hátra. Gyászolják fiai: vi
téz Sárkány Jenő altábornagy. Sárkány Béla
kecskeméti evangélikus lelkész, volt föesperes,
Sárkány Ernő főszolgabíró.
Salgótarján. Szépen sikerült kulturestéíyt
rendezett a salgótarjani Ev. Nőegylet és Lu
ther Szövetség az acélgyári olvasóegylet dísz
termében, amelyen a helyi és környéki társada
lom köréből igen nagy számban vettek részt. A/
estély központjában Schöpf in Aladár kiváló író
nak felolvasása ál.ott, ki két bájos novei.ájának
a felolvasásával hódította meg a közönséget,
mellette közreműködtek még a fővárosból
Danko Aladár zongoraművész, Pilit/.ér Stefiké
tánemüvésznó, továbbá Kralovánszky Margit,
Vilezsál Rlchárd, Röder A fréd, a bányászzene
kar vonóskvintettje, és az acélgyár kiváló zene
kara Urschutz József karnagy' két önálló müvé
vel, ugyancsak P.atthy I yke, Nékám Licike, Balázsovits Irénke, Zorkoczy Erzsiké, dr. Szilágyi
Sándor, Sinkovits János, Matheidesz József es
Matheidesz József.
Országos diákgyülés Budapesten. Január
hó 30—31-en és február 1-én tartja a »Magyar
Diákok »Pro Christo« Szövetsége« (Magyar
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség) ez évi
téli konferenciáját. Az ország valamennyi főis
kolai központjából m gy sálamban j Jentet ék be
részvételüket a magyar diákság és a magyar
keresztyénség sorsát szivükön vizelő diákok. A
háromnapos konferencia programmjából ki kell
emelnünk dr. Ravasz László ref. püspök ur elő
adását: »A modern diák hite a Megváltó Isten
ben« (január 31-én d. e. 9.30, a Ref. Theológia
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Akadémia dísztermében). A további előadók kö
zött szerepel dr. Vass Vince pápai ref. theológiai igazgató, dr. Victor János ref. theol. tanár,
Szönyi Sándor cég léd fdgimnáziumi tanár, Szabó
lime, Piers Elek, Benkö István, Muraközy Gyula
ref. lelkészek stb. A gyűlés megnyitása január
30-án d. e. 11.30 órakor a Lónyay-utcai Ref. Fő
gimnázium dísztermében lesz. Ä január 31. és
február 1-i gyűlések helye a Ref. Theológia disz
tenne. Előadások kezdete d. e. Q órakor és
mind három napon este 7.30 órakor. A teljes
gyűléseken a nagyközönséget is sziveden lát
juk.
Vallásos és népm űvelési estélyek Sámsonházán. A sámsonházi evang. egyházban ad
vent első vasárnapja óta kéthetenként vallásos
és népművelési estélyek tartatnak nagyszámú
hallgatóság előtt. Előadást, illetve fe'olvasásokat
tartottak eddig: Kiss István püspök, Vladár
Ilona festömüvés/nő és Kirchner Rezső püspöki
titkár az advent jelentőségéről, a tempíombani
viselkedésről, az eskü szentségéről, a betegek
ápo'ásáró, az okszerű g izd á 'kodásró', az egész
séges lakásról. Az előadások és fe olvasások
mellett gyülekezeti ének, szavalatok és Mihalovics Pál tanító szakavatott vezetése alatt mű
ködő 30 tagból áí'ó ifjúsági énekkar közremű
ködése teszik vonzókká és élvezetesekké ezeket
a kedves estélyeket. Az estélyeken befolyt ön
kéntes adományokból, gyűjtésekből és segélyek
ből 7 és fél millió korona költséggel egy ki
tűnő harmonium szereztetett be, amely melleit
a hivatása magaslatán á ló Mihalovics Pál ta
nító karnagyi vezetésével a tót anyanyelvű ifjakból álló énekkar a legnagyobb precizitással
tudja betanulni a legnehe ehb zsoltárokat, mo
teleket és népdal egyvelegeket. Az énekkar a
karácsonyi ünnepek alatt a templomi istentisz
teleteken is közreműködött.
Itt említjük még
meg, hogy Kiss Istvánné pöspökné gondosko
dása folytán az isko'ás gyermekeknek gyönyörű
karácsonyfa is állíttatott s minden gyermek —
közel 100-an
egy-egy Ízléses és díszes pa
pírkosárban sok édességet kapott a szent estén.
A legközelebbi vallásos estély január 30-án
tartatik.
A hatalmas európai konferencia, melyet
augusztus 8 14-ig Budapesten tartanak az euró
p a i nemzetek C. E. szövetség: mozgalmai, nagy
méreteivel kezd már kibontakozni. 16 különböző
nemzet képviselői legalább 90 előadást fognak
rajta tartani. A külföldi országokban óriási ér
deklődés mutatkozik már is, melyet fokoznak az
Európaszerte mindenfelé Budapestről tartott
vetitettképes előadások, a magyar nép eredeté
ről, nyelvem', történelméről, s Budapestről a
legkülönbözőbb nyelveken m egjeenő cikkek. A
konferencia előkészítési és rendezési költségeire
a budapesti ref. egyház 600 pengőt (7,500.000 K)
segélyt szavazott meg. Több egyház vallásos
estélyt készül rendezni, hogy hozzájárulhasson
az európai konferencia költségeihez. A Bethá-
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nia-Egylet vezető tagjai a lehetőséghez képest
szívesen vállalnak szerepet ily estélyeken, vagy
küldenek programmvázlatot. Az ily irányú hi*
\atalos segélyek és magánadományok a konfe
rencia főtitkárának címére küldendők. (Csia
Sándor dr. Budapest, VII., Angyal-u. 7/a).
Haláleset. Folyó hó 10-én hunyt el Bu
disavában (Titelt kel! alatta érteni) hosszabb
betegség után 37 éves korában De i r n e r G.
Adolf evang. lelkész és 13-án temették el Új
vidéken a bácskai papság nagy részvételével. A
főgimnáziumot Szarvason, a theológiát Eperje
sen végezte, ahol mint példás magaviseiletü diá
kot és jó német szónokot, nagyon szerették.
Heinz torzsai lelkésszel együtt ujabbi nagy
vesztesége a bácskai evang. papi testületnek.
Özvegye és három gyermeke gyászolja. Teme
tésének részleteit még nem ismerjük. Család
ján kívül hálás egyházközsége is adott ki gyászjelentést. Mi is mély fájdalommal emlékezünk
meg róla csonka hazánk megcsonkult lutherániájában. Nyugodjék békével!
Steinberger: A győzedelmes élet titka.
Fordította Vargha Gyuláné. Fébé kiadása. —
A piliscsabaá diakonissza-anyaház nyomdája ál
lította ki nagyon csinosan ezt a 32 oldalas köny
vecskét, amelyet a Fébé kiadásában több Steinberger-füzet is fog követni. A győzelem titka
az, ami Luther Kiskátéjában is keresztyén életelv, hogy t. i. meg kell halnunk a bűnnek és
élnünk kell a Krisztusban uj életet Istennek.
Luther erőteljesebben hangsúlyozza a napon
ként való meghalást és a naponkénti feltáma
dást, mint ez a kiis füzet, s Luthernak van igaza.
Egyébként azonban a füzet a lutheránus theo
logia álláspontján van. Elmélyítő és elmélke
désre indító, amellett élénk képeivel megragadó
és nagy lelki épülést nyújtó könyvecske ez, ame
lyet melegen ajánlunk. A fordítás nagyon jó;
nemcsak mondatszerkezete, hanem ritmusa is
kifogástalan, jó magyar. A füzet ára 64 fillér,
portóra külön 12 fillér küldendő. Megrendelhető
a Fébé diakonisszaanyaháztól, P iliscsa b a-Béthe',
Pest-m.
A Szövétnek-kiadóvállalaí előfizetést hir
det Fiers Eleknek »Isten pénzügyei« cimü, sajtó
alatt levő könyvére. A hivő adakozás és áldozatkészség érdekében való argumentumoknak egész
fegyvergyűjteménye csillog ezekben az Írások
ban. A naplószerü írás során példákat talá
lunk s e megtörtént esetekből kiviláglik, hogy
Isten pénzének más a törvényszerűsége, mint a
világ pénzének. Ezek az esetek nem ritkán meg
döbbentők s mindig arról győzik meg az olva
sót, hogy Istent nem köti sem a logika, sem a
számtan, mert ezek1emberi mesgyék és korlátok
s Isten mindig áttöri őket a népének tett ígére
tei érdekében. Mert Isten szemében nem a ter
mészeti vagy a logikai törvény szent, hanem az
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ígérete. — A könyv előfizetési ára 1 pengő 20
fillér. Az előfizetési ár 52.437. számú postataka
rékpénztári csekkszámlájukra is befizethető,
vagy postautalványon beküldendő.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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a legjobb segédkönyvek:

Dr. Kaffay Sándor,

Evang. k o n firm a n d u s o k k á té ja
-Ára 64 fillér.
Sztehlo András,

Evangéliumi keresztyén vallástan.
1—3

Ára 80 fillér.

Konfirmációi em léklap.
Három színnyomás, a Hornyánszky-műintézet
nyomása. Ára 16 fillér,

Ötödik uj kiadásban jelent m eg :

Melczer Gyula, Magyar passió.
Ára Pengő 1.60. (Hornyánszky-kiadás.)
Ifnlrai I ainc könyvkereskedése íBpest, IV,
Hunul LflJUo Kamermayer Károly-utca 3,)
(Fentiekből bevezetés céljából mutatvány
példányt szívesen küldök.)
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NÉMETH KÁROLY

E lküldetés.
„ElkilJdé őket az ő szőlejébe."
Máté 20, 2.

Emberek állnak már a hajnali órákban a
piacon és azt várják, hogy valaki munkába ál
lítsa őket. Csak azért, hogy megkeressék a be
tevő falatot? Reméljük, hogy nem. Hisszük,
hogy minden Isten képére teremtett embernek
van magasabb igénye a testi eledelnél. Jézus
legalább az ember rendeltetését magas bb szín
vonalon látja, amikor azt kívánja, hogy ves
sük el a megélhetés gondját és nagyobbakra
törekedjünk. A munka érlékét, jelemkép ö ere
jét és jelentőségét nem láthatjuk kimeritve az
által, hogy az emberiség munkája megszerzi
az emberiségnek a napi kenyeret A / emberiség
történelme nyilván nem merül ki abban, hogy
munkája évezredeken keresztül kitermelte a
földből a táplálékot. Sőt, úgy érezzük, hogy
ez magában véve nem adna történelmet. Sivár
volna a történelem, ha egyik nemzedék nem
adna át a másiknak semmi egyebet, mint a
munkaeszközöket és a termelési lehetőségeket.
Ha a gazdaságtan és a nemzetgazdaságtan ki
merítené a népek életének folyását és korsza
kainak tartalmát.
Az irigység és elégedetlenség a szőlómunkásokkal azt mondatja, hogy a munkanap csak
a tehernek és a nap hevének elhordozása volt,
ámde tapasztalatból tudja minden jó munkás,
hogy a munka ennél több. Ha nem volna en
nél több, akkor átok lenne, amelytől a Messiás
nak meg kellene váltania az emberiséget s az
ígéret földje az a föld lenne, ahol nem kell
dolgozni és mégis meg lehet élni. Az anyagias
életeszmény hívei kitűzhetnek elibénk ilyen
ideált, de bizonyos, hogy Jézusnak nem ez le
begett szeme előtt, amikor Isten országát hir
dette. Már a tizenkétéves gyermek azt mondja:
»Nekem Atyám munkáiban kell foglaLatosnak
lennem.« Később: »Az én Atyám mindezldeig
munkálkodik, én is munkálkodom.« S zo g ija és
apostola azt írja: »Aki nem dolgozik, ne is
egyék.« Az Isten országában való.élet szolgá
lat és munka. És ehhez a nap terhének és hévségének hprdozása természetszerűleg hozzátar
tozik, úgyhogy azzal a munkás már előre szá
mot vetett, abban nem lát semmi külön érde
met, azért nem vár külön díjazást. A jó mun

Megielenlk hetenként egyszer, vasárnap.
Elölizttési ár: Egész évre 6 P. 40 till., léiéire 3 P.
20 ftlU negyedévre I P. 60 lill, Egy szám 18 Ilii
Hirdetési árak m egegyezés szerin t

kás az alkalmat keresi, hogy dolgozhasson. A
rossz munkás, még ha alkJom kínálkozik is,
előbb gondolkodik, hogy éjen-e v ee. » uon is
megvegyétek az ak_l.nakat, meit az idők go
noszok.«
Persze, ha a munka csak a megélh tésnek
eszköze, akkor csak dolgozókról beszéh.tiink.
Napszámosokról béresekről. és akkor i látjuk,
hogy az ember ezt a kenyérkerese el* nem
tartja életmunkának, nem Iát benne hivatást,
s vagy keres mellette olyan munkát is, amely
életét betol i és amelyben mertatá j i magisabb
életszükségleteinek k elégitését, vagy p di* elzü lik és dek asszifikálódik. Az embernek Isten
képére teremtett kike soha nem érte be az
zal, hogy a testnek szolgálója legyen. 1 yen sze
repre kárhoztatva, vagy feJázad, vagy elköl
tözik a testből. A forradalmak szörnyű ember
telenségekkel és igazságtalinsájo .ka járnak, de
bizonyos, hogy előidézőit között mind g meg
található ez a nagy bűn, hogy a tömegek lelke
arra kényszerittetett, hogy a testnek szolgála
tában eméssze fel magát. Vulkánon é. az a nép,
amelynek dolgozó rétegei robolosok csapá.i és
be kell érniök a létminimummal, vagyis a táp
lálékkal és a ruhával.
Tudjuk, hogy az Isten országa, amelyet Jé
zus hirdet, nem délibáb akar L*nni, amely a
sivatagban étlen-szomjan lődörgő milliók elé
csalóka képeket fest egy kakaslábon forgó tün
dérvárról, egy tejjel-mézzel folyó E dorádóról,
hanem egy olyan ország, amelyért a Mester ta
nítása és pé dája szerint imádkoznunk és dol
goznunk ke l. S ez az imádkozás és munkálkodás
nem egyeseknek, kiválasztottakn ík a kötelessége
csupán, hanem egyetemes emberi hivatás, is
teni rendeltetés. Ez az egyetemes papság.
Lehet-e tagadni, hogy az embernek ez a
rendeltetése, amely szerint istzni kü detése van
és isteni célgondolatok megvalósítására hiva
tott, korunk gazdasági harcaiban, korunk é etfilozófiájában elhom áyosut? A termeést és
többtermelést a materialista világszemlélet anynyira előtérbe helyezte, hogy az ember lefokoztatik munkaeszközévé, a termeesnek egyik
meglehetősen drága szerszámává, ame yet lehe
tőleg gépekkel keli he yettesiteni. Vívmánynak
tekintjük, mikor egy gép el tudja végezni tiz,
öt ven, vagy száz embernek munkáját. Hogy a
kiszorított munkásokkal mi történik, azzal nem
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törődünk. Azok lesznek amaz utolsók, akikről sodását: felvetődik a kérdés, hogy van-e a prosenki sem akar gondoskodni. A páriák, a pro testántizmusnak, amelynek fejlődése úgy lát
letárok, a kirekesztettek. A szőlőmunkásokról szik a szektákra-bomlás felé halad, jövendője,
szóló példázatban azt mondja a gazdaember: vagy pedig annyira fog menni ez a folyamat,
»Ennek az utolsónak is annyit akarok adni, amig a gyenge és egymással torzsalkodó szek
mint néked!« Igen! Az utolsónak is. Akihez ták felőrlődnek. Hiszen nyilvánvaló, hogy az
mostoha volt az élet. akit félrelökött a gazda apró felekezetek iskolák, lelkész- és tanító-képzés
sági harc, aki kénytelen volt soká, nagyon soká stb. terén nem bírják felvenni a versenyt az
álldogálni hivalkodva a piacon, mert nem nyílt impozáns egységben tömörülő római katholineki alkalom. Meg tudjuk-e számlálni az elkal cizmussal, vagyis emberi számítás szerint nem
lódott tehetségeket, a tönikrezsugoritott láng bírják megtartani a jövőt.
elméket, a lelki kiválóságokat, akiknek el kell
Azoknak, akik megdöbbenve kérdezik: hát
pusztulnia, mert nem fogadta fel őket senki? már ennyire jutottunk? hát már a protestántiz
Miközben a napnak terhét és hévségét is mus jövője is kérdéses? azt felelem: ennek a
teni elhivatásban munkálkodva hordozzuk, ügyel kérdésnek felvetése elkerülhetetlen. Mert a vi
jünk, hogy szemünk ne váljon gonosz szemmé, lágon semmi sem szól amellett, hogy valamely
amely sandán másokra tekint és irigyen lesi intézmény fennmarad azért, mert van. Ellenben
másoknak talán könnyebb és talán jobban fize igen sok minden szól amellett, hogy minden,
tett munkáját. A társadalmi igazságért is küz- ami van, elmúlik. Ezt tanítja a Szentirás is.
denünk kel, mert a társadalmi igazságtalanság »Ég és föld elmúlnak.« Nincsen tehát biztosi
is ellenkezik Isten országának igazságával. De téka annak, hogy a protestántizmus megma
igazságos harcunkat sohase fertőzze meg a ma rad. Az írás tanítja azt, hogy a Krisztus egyháza
gunk munkájának meggy ülőlése s a mások el megmarad s még a poklok kapui sem vehetnek
len támadó irigység. »Te azért a munkának rajta diadalt. De ez a tanítás nyilván nem ga
terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztusnak jó rantálja azt, hogy 257 amerikai szekta örökre
vitéze.« Igyekezzél, hogy Isten előtt becsülete megmarad. S a szektáskodóknak éppen az a
sen megá-lj, mint olyan munkás, aki szégyent büniik, hogy nem gondolják meg, hogy Krisz
nem vad.«
tus akaratának engedelmeskednek-e akkor, ami
dőn olyan apró ecclesiolákat alapítanak, ame
lyek az örökkévalóság szempontjából igazán el
törpülő differenciáknak, aprólékos szőrszálhasoOlvasom, hogy Amerikában mostanában gatásnaik, üres formalizmusnak, avagy éppen
alakult meg a 257-ik szekta. Tagjai persze til egyéni idioszinkráziáknak köszönhetik megszü
takoznak a szekta elnevezés ellen, s kimondot letésüket.
A maradandóság tekintetében ne ringassuk
ták, hogy ellenszenvvel viseltetnek uj felskezet
megalakítása ellen. A szekták hazája, Amerika, magunkat csalódásokba. A világ gyorsan avul
kitermete tehát a szektaellenesek szektáját. Azt és változik. Minden gazdasági, kulturális, poli
hiszem, hogy ez bizonyos tekintetben csúcs tikai és vallási rendszer konszolidálni iparko
pontot jelöl. De mutatja azt is, hogy a pro- dik magát, vagyis állandósulni akar. Látjuk
testántizmusban megvan a hajlandóság az erők azonban, hogy ezek a konszolidációs törekvé
megbontására, szótforgácsoiására, s ezáltal azok sek dugába dőlnek. Európának mai gazdasági
nak gyengítésére és a támadható frontok gya rendszere mindössze másfészáz esztendős, és
rapítására, ami viszont maga után vonja a védő már látjuk azokat az erőket, amelyek ellene
erők megoszlását is. Minden ilyen bomlás ta felvonulnak, s ha fegyverletételre nem kánygadhatatlanul újabb súrlódási felületeiket jelent szeritették is, de átalakítják. A konzervativiz
a keresztyénségen belül is és joggal felvethető mus minden hatalma ellenére is, a mai gazda
a kérdés, vájjon a Mester nyomdokain járnak-e ságii rendszer nem az, ami öt ven év előtt volt.
azok, akik az egyház egységének kiépítésén Gondoljuk csak el, hogy nyolcvan esztendeje
nemcsak, hogy nem fáradoznak, hanem még még a jobbágy-rendszer uralkodott Magyaror
szágban! Tehát vannak é'ő magyarok1, akik
a meglevő laza egységet is széjj elf eszegetik.
Nem csoda, ha a protestántizmus ellensé jobbágyoknak születtek! Kulturális téren a vál
gei ezt a szektáskodást hatalmas érvként alkal tozás nem kisebb. Hol van az az idő, amikor
mazzák a harcban. De én most nem ebből a a feudális urak vidéki várkastélyai voltak a mű
szempontból akarom vizsgálni a szektaügyef. veltség gócpontjai? Pedig ez az idő nem ré
Minthogy a szektákra szakadozás a magyaror gen volt. Utána jött a városi kultúra. A mű
szági protestántiizmuson belül is mutatkozik, s veltség centralizá ása. Ez is elimulóban van. A
úgy látszik, mintha az amerikai felekezetek közlekedési* eszközök tökéletesbülésie és a rá
egyenesen célul tűzték vo’na ki maguk elé az dió lehetővé teszi a szellemi kulturéletet a vi
amerikai állapotoknak, á dalian állapotoknak, déken élő embernek is, és a városok kulturális
hazánk talajára átültetését; minthogy a szekta- jelentősége uj formákat ölt. Az államrendsze
alakulások gyengítő hatását mi is tapasztaljuk; rek és a politikai élet örökös változására nap
mjnthogy látjuk a katholicizmusnak megizmo jainkban felesleges szót vesztegetni.
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És a keresztyénség?
Volt idő, amikor a római pápa császáro
kat emelt trónra és taszított le. Egész országi
kat átok alá helyezett. Ha valaki egy VII. Ger
gelynek, egy III. Incének azt mondta volna,
hogy egy obskúrus wittembergi barát a ró
mai pápa hatalmával sikeresen veszi fel a har
cot; szeme közé nevet. S mégis megtörtént.
A római katolikus egyház ma nem az, ami
ötszáz évvel ezelőtt volt. A nyugati keresztyénség képe a reformáció évszázada óta átalakult.
Nem feledve mindezeket, gondoljunk arra
is, hogy a protestántizmus mindössze négyszáz
éves és tegyük hozzá, hogy' a szektákra szakadozás mind nagyobb mérveket ölt.
Van-e a protestántizmusnak jövője?
A római katholicizmus a reformációt túl
élte. A protestántizmust egyfelől ez a fennma
radt romanizmus szorongatja, másfelől a hitet
lenség és pogányság. A protestánsoknak több
mint fele lutheránus. Ennek a lutheránizmusnak erején fordul meg a protestántizmus sorsa.
A lutheránusokra nehezedik a felelősség terhe.
Nekünk ke l minden ta'palattnyi helyet elsősor
ban megvédelmeznünk a romanizmus, a hitet
lenség, a pogány bálványimádás ellenében.
így állván a helyzet, a lutheránus ember
hármat tehet. Vagy' beledugja a fejét a ho
mokba, se hallani, se látni nem akar. Vagy
elpártol a protestántizmustól, s lesz római ka
thoiikus, hitetlen, vagy pogány. Vagy végű! bát
ran szeme közé néz a tényeknek. Szerintem
az egyedül választható alternativa ez a har
madik. Mert a struccpo’itika ostobaság, az el
pártolás pedig már csak kinyilvánítása annak,
hogy az illető nem lutheránus, vagyis a nevét
bitorolta.
Tehát nézzünk szeme közé a tényeknek.
A reformáció az egyéni meggyőződéshez
való jogot emelte pajzsra. Luther Márton híres
szavaiban lelkiismeretére hivatkozik, amely el
len cselekedni nem tanácsos. Ez az elv jó és
helyes, s a protestántizmusnak sarkalatos elve
ma is. A protestántizmus bajai és betegségei
ennek a jó és helyes elvnek megtagadására és
téves értelmezésére vihetők vissza. Mcg agadják
ezt az elvet ott, ahol a lelkiismeretet külső te
kintély hatalma alá helyezik, legyen ez a külső
tekintély akár az állam, akár a klérus. Tévesen
értelmezik ezt az elvet ott, ahol az emberek
azt tartják, hogy azt, abban és úgy hisznek,
amit, amiben és ahogyan akarnak. Az elv meg
tagadása mindenképpen egy neme a romanizmusnak: papizmus, bizantinizmus vagy klerikalizmus. Az elv téves értelmezése mindenképpen
egy neme a libertinizmusnak, a szabados ön
kénynek. Végeredményben pedig a római 'katholicizmustól csak annyiban különbözik ez a
libertinizmus, hogy itt mindenki a saját maga
pápája s az eredmény nem keresztyénség, ha
nem kathoiikus pogányság. Korunk szellemi
kultúrájának egyik kirívó jellemvonása ez a
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khaotikus, összekuszált, szélhordta elemekből
összetevődő pogányság. Olyan ez, mint a Sza
hara futóhomokja. Sokkal veszedelmesebb, lélekölőbb mint az antik pogányság és bálvány
imádás, mert ennek pogánysága tévelygő hit,
de mégis hit volt, a modern pogányság pedig
a szellemi nihil elé állítja az embert, robbantó
aknákat váj az európai civilizáció épülete alá.
A lelki ismeret örve alatt az emberi észt héyezi
trónra, megfeledkezve arról, hogy amit emberi
észnek nevezünk, az az érzéseknek, gondolatok
nak, akarásoknak tapasztalatokkal és emlékezé
sekkel kombinált folyton változó ereje. Az u.
n. emberi ész úgy mondhatnánk egy meder,
amelyben az említett koefficiensek áramlanak;
a meder adva van, de az ár összetétele válto
zik s nem tudható, hogy adott pillanatban me
lyik tényező kerekedik felül. Az emberi észre,
mint legfelsőbb tekintélyre hivatkozni, dőreség.
Az a lelkiismeret, amelyre Luther Márton hivat
kozott, az Isten igéje által megvi.ágositott és
determinált lelkiismeret volt.
A római katho'icizmus (ne üljünk fel a po
litikai helyzet d k .á ta frázisoknik ) a protestán
tizmus ellensége marad. Rómának cé ja az, hogy
a protestántizmust kiirtsa, s ennek a célnak
szolgálatába kívánja állítani a római egyház
minden tagját. A pápai enciklikák ezen a pon
ton félreérthetdenül beszélnek. Felekezetközi
béke olyan országban, ahol túlnyomó számmal
és hatalommal rendelkeznek a római kalho ikusok, csak abban az esetben lehetséges, ha van
az államban egy olyan tekintély es hatalom,
amely a pápa szarvait letöri; ha ilyen hatalom
és tekintély nincs, akkor a protestánsokat egyik
sérelem és jogfosztás a má ik után fogja érni,
inert Róma fittyet hány az á hm; törvényeknek,
ha azok neki nincsenek ínyére (lásd nálunk pl.
a házasság törvényeket). A római egyház poli
tikai egység is akar lenni.
A protestántizmusnak mégsem Róma a leg
veszedelmesebb ellensége. A legvesz d Imes^bb
ellenség a protestántizmus táborában lappang.
Ez az ellenség a hitközöny és az egyháziatlanság. Bármit mondjunk a római katholicizmusrol, azt el kell ismernünk, hogy a római
kathoiikus ember nem közönyös és nem egyháziatlan. A fővárosban éppen úgy, mint falu
helyen látjuk, hogy a katolikusok dó előtt, dél
után, este özönlenek a templomaikba. A pro
testánsok többsége csak nagy ünnepeken megy
templomba, amely i’yenkor szűknek bizonyul1,
egyébkor pedig félig! üres. A katolikusoknál
ezrével akadnak szerzetesek, apácák, akik egész
életüket az egyház szolgáátára szentelik, a pro
testánsoknál az egyházi munka terhe majdnem
teljes egészében a lelkész és a tanító vállára
nehezedik (lásd a gyülekezeti belmissziói mun
kát ott, ahol van). Az egyetemes papság elve
kevés embernek jut eszébe, amikor nem egyházi
kormányzói hatalomról, hanem egyházi szolgá
latról van szó. Egyháztagak, akik csak névleg
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tartoznak az egyházhoz, szinte kivétel nélkül
hajandók minden bajnak1 okát a lelkészben
és tanítóban ta álni meg, de maguk tétlenül
gyönyörködnek abban az eredménytelen kínló
dásban, amely a le kész és tanító lelkesedését
lohasztja, erejét sorvasztja, munkakedvét kiöli.
A protestántizmust, nem minden alap hijján, vádo ják meg azzal, hogy a közerkö.cs nagy
Kérdéseiben nem hallatja szavát. Persze, az egy
háznak fő és e’ső kötelessége az, hogy az evangéiomot hirdesse. Dohát az evangélium csupán
az egyénnel foglalkozik-e? A bűnök csupán
egyéni eredetű és egyéni jellegű bünök-e? Ta
nítjuk, hogy ne lopj. De va jon csak az lop-e,
aki tiz fillért lop ki más zsebéből, s nem lop
nak-e azok is, akik mi hókat harácsolnak öszsze? Miért hallgatunk ezekről a dolgokról? Ezek
nem tartoznak az evangé iumhoz?
Van-e a protestantizmusnak jövője? Ez két
dologtól függ: 1. Van-e szükség a protestántizmusra? és 2. Ki tudia-e a protestántizmus ezt a
szükségletet elégíteni ?
A protestántizmusra szükség van azért,
hogy az Istennek igéjét a maga eredeti tisz
taságában megőrizze. Az Igét semmi sem pó
tolhatja. Sem a hagyomány, sem az egyházi te
kintély, sem a rózsafüzér, sem a pápai törvénykönyv. Az Igét nem pótolhatja a bölcsészet. A
vi'ág betegségeit patent gyógyszerekkel nem
lehet meggyógyítani,
Szükséges továbbá a protestantizmus a sze
mélyes hitélet érdekében. Bünbánat, az isteni
kegyelem átélése, a belső lie ki élet ápolása
csak a forma i mustól e választott életben lehet
séges. A formák ke lenek, de a formák zsarnok
sága öl. A Krisztussal való személyes életközös
séget semmi sem pótolhatja.
Szükség van a protestántizmusra azért, hogy
a keres tyénség m egeeventő erő ma-adjon fel
vi ágosodett korunkban. Az emberiség ismere
tei, tudása gyarapodnak. A felvilágosodás —■
bármennyire szeretnék is némelyek ezt a szót
hitelétől megfosztani — terjed. A jövendő kor
szak még nagyobb és szé esebb ismeretekre fog
szert tenni. I yen viszonyok közt a protestántiz
mus nélkülözhetetlen. A protes ántizmus tud al
kalmazkodni a haladáshoz, mi több, a haladás
nak egyik munkáló ja. A katho’icizmus ezt, sa
ját lényegének megtagadása néllcü nem teheti.
A piotes áníizmusra tehát szükség van.
Van-e a prótos ánlizmusnak jövője? Attól
függ, hú marad-e az igazsághoz, mert az igaz
ság megmarad. Isten igazsága nem avul el. A
ke es tyénségnek őszinté é t és köve kezetesnek
ke 1 lennie. Nem használt a kereszfyéuség ügyé
nek, hogy ugyanazok a hajók, amelyeken a ke
res tyén hit ér:tc>k utazlak a nem-keresztyén ors ágo' ba, szá ntották a részegítő italokat és a
kizsákmázyo.ókat i A
nem keresztyén orszá
gok ifjúsága özönlk a keresztyén világ tudo
mányegyetemeire, s szinte megdöbben, ami
kor látja a nagy hitetlenséget. Sok névleges
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keresztyénnek bűnös élete hatalmas fegyvert ád
Krisztus ellenségeinek kezébe. Krisztus hívei
nek őszintesége és következetessége nagy mér
tékben fogja biztosítani a protestáns keresztyénség jövendőjét. Az igaz keresztyének Krisztus
hoz vezérlik a világot s kényszeríteni fogják
az emberiség millióit, hogy a világf legtisztább
vallása e őtt hódoljanak. Kérdésünk tehát ilyen
formában is felvethető: »Méltóknak bizonyulnak-e elhivatásukra a lutheránusok és más
evan gél ium i k ereszty én ek ?«
Az ismeretek gyarapodása megköveteli a
vallás legtisztább formáját. Néha elcsüggedünk,
amikor azt észleljük, hogy a modern tudomá
nyosságnak egyik-másik képviselője a keresztyénség ellen van. De nem kételkedhetünk, hogy
végeredményben a tudományos haladás a val
lásnak javára válik. És pedig a protestántizmusnak javára, mint amely nem üldözi az igaz
ságot és nem követeli a feltétlen elfogadását
ex chatedra jövő kijelentéseknek.
A protestántizmusnak van ereje arra, hogy
«megteremtse jövőjét. James V. egyszer azt
mondta, hogy megteremthetjük életünket, jövőn
ket és világunkat, a környező viszonyokkal szem
ben is. Ez az állítás szerintem igaz és megegyeziK Jézus és Pál apostol tanításával. Valaki
azt erősítette, hogy a protestántizmus germán
jelenség, vagyis főként az észak-európaiakra jel
lemző. A világot, mai alakjában, a germán né
pek csinálták azzá, ami, S az az előrenyomuló,
hóditó, alakító szellem, amely a germán népeket
jellemzi, az fogja az evangéliomi hitnek jöven
dőjét is biztosítani. Amikor ez a hóditó szellem
nem a kereskedelmi és gazdasági előnyomulásra,
hanem a lelkeknek Krisztus számára való meg
nyerésére veti magát.
A protestántizmus jövendőjét nem a jósze
rencse biztosítja. A keresztyénség legtisztább
formájának jövendőjét imádság, szeretet, bátor
ság és munka teremti meg.
Rudisill.

A felsőház megnyitása után.
A nemzet hivatalosai ünnepelték. Néhány
rövid percre visszatért Nagymagyarország egy
kori ragyogó fénye. Fényárban úszott ott min
den és mindenki. Örültek a volt főrendiház volt
tagjai, hogy újból teljesíthetik állampolgári és
törvényhozói tisztüket. Majd örültek mindazok,
akik a kiterjesztett jogok alapján jutottak ezen
uj méltósághoz. Csak nekünk megtépett evan
gélikusoknak nem volt okunk az ünneplésre.
Miért? Annak a hangsúlyozása bizonyára feles
leges. Jól tudom, hogy pillanatnyilag hiábavaló
minden rekriminálás. De minden körülmények
között tartozunk egyházunknak és önmagunk
nak azzal, hogy úgy az előkelő helyről jött
nyilatkozatokra, valamint evangélikus törvény
hozó hiveink eddigi nem túlságosan önérzetes
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Egyetértés.
Filippi 1.2.t. «Teljesítsétek
be az én örömömet, hogy
egyenlő indulattal legyetek,
ugyanazon szeretettel visel
tetvén egy érzésben.“

széthúzás, mennyi «külön
Mennyi
vélemény“ szaggatja napjaink
ban apró csoportokba az emberiség
nagy társadalmát! Nemzetek, egy
házak, felekezetek sóvárogva vár
ják : mikor hajnalodik fel az egyet
értés áldott nappala! Nekünk, ma
gyar evangélikusoknak is jó volna
a szívünkre venni Pál apostol imád
ságszerű kérését: «Teljesítsétek be
az én örömömet, hogy egyenlő
indulattal legyetek! . . . Legdrágább
kincsünk, a megfeszített Krisztusról
szóló evangéliom, és ez a kincs
közös birtoka mindnyájunknak.
Mindegyikünk lelkiismeretét ez
nyugtatja meg, mindegyikünk szí
vét ez tisztítja meg, s mindannyiunk lelkét ez vezetheti üdvösségre!
Pál apostolnak is ez az evangéliom
adott erőt, hogy a hitnek nemes
harcát megharcolja . . .
Mi magyar evangélikusok is mi
lyen másként, mennyivel diadal
masabban vívhatnánk meg a hitnek
szép harcát, ha több egyetértés
lenne közöttünk! Hisz az egyetértés
ugye mindig erőt, hatalmat jelent!
És a Biblia ismételten nyomatéko
san fordul Jézus Krisztus vitézeihez
ezzel a szent intelemmel: Egy érte
lemmel, egy Lélekkel legyetek —
egymás iránt ugyanazon szeretettel
viseltessetek! . . . Mintha csak azt
mondaná: A fő dologban, a hitben
egyek vagytok ti — miért akarná
tok a jelentéktelen, apró dolgokban
egymás ellen harcolni és egymással
viszálykodni ?! Vessétek ki maga
tok közül a civódást, a rágalmazást,
a hazugságot, a gonosz beszédet;
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tegyétek télre mindazt, ami elválaszt
benneteket, ami meghasonlást szül
közöttetek, hadd jusson diadalra ez
a szép igazság: Mi mindannyian
egy törzsnek a hajtásai vagyunk,
összetartunk és együtt, összefogva
dacolunk a ránk törő zivatarral! . . .
Magyar evangélikusok! nem jó
volna ez ? . . . Teljesítsétek be az
én örömömet! . . .
Vegyük hát végre eszünkbe,
hogy mi mindannyian egy seregbe
tartozunk, egyugyanazon harc vár
reánk, egy a zászlónk, és egy a
vezérünk: a Jézus Krisztus, aki
diadalra vezet bennünket! Fontos
kodva felvetjük a kérdést: mitevők
legyünk ?. . . Az első teendő min
denesetre ez: «Egyenlő indulattal

legyetek, egyazon szeretettel visel
tetvén“ . . . Azután álljatok be a
Krisztus uralmáért vívott szent
harcba, testvéries indulattal seregeljetek a kiválasztottak harc-soraiba
ezzel a nagy esküvéssel: Én a
Krisztus harcosa akarok lenni —
nem pedig egy a testvéreire törő,
Krisztust tagadó keresztyén! . . .
«Ébredjetek, itt az idő,
Keljetek fel, amíg nem késő,
Senki hátra ne maradjon.
Ha fájdalma van egy tagnak,
Fájjon az kicsinynek, mint nagynak,
Hogy az is el ne pusztuljon.
Bátran harcoljatok.
Hitben megálljatok,
Az égből jön
Segítségünk, nincs kétségünk,
Az Ür erős reménységünk!“ Á m e n .

A vérmérséklet és az emberi természet.
Irta: Javornitzky Dezső.

erős vagy gyenge szer
A testnek
kezete, szerveinek egészsége
vagy betegsége, a vér és a nedvek
minősége, a csontszerkezet, az izomzat mind-mind nemcsak a testi,
hanem a lelki életre is hatással van.
Külön-külön és együttesen befolyá
solják a lelki állapotnak belülről
kifelé ható erejét: az ingerlékeny
séget, a fogékonyságot és a kívülről
befelé irányuló készségét: a hatá
lyosságot, az erőteljességet. Ennél
fogva minden embernek más és
más az állandó testi és lelki állapota,
más és más a megszokott vérmér
séklete és természete.
Ha csak a szélsőségeket vesszük
figyelembe, akkor négy főmérsék
letet és természetet különböztetünk
m eg: a vérmest (szangvinikÄt),
az epést (cholerikust), a mélát
(melancholikust) és a nyálkást (fleg
matikust).

Vérmes az az ember, akinél az
idegek nagy ingerlékenységgel, de
csekély erő telj ességgel szerepelnek.
Az ilyen egyén élénk, vidám, tréfás,
bátor, társaságkedvelő. Minden iránt
melegen érdeklődik, figyelme azon
ban erőtelen. Megfigyelő- és Ítélő
képessége gyors, de rendszerint
megbizhatatlan. Értelme nyílt, de
mélyen nem hat. Könnyen felingerelhető, de hamar békül. Vágyai,
szenvedélyei mulékonyak. Szereti
a változatosságot. Felületességre,
könnyelműségre nagy hajlammal
bír.
Epés az, akinél az ingerlékeny
ség és a hatályosság a legnagyobb
fokban állapítható meg. Ennek te
vékenysége gyors, merész, elszánt.
Túlérzékeny, indulatos, haragtartó,
sérelmeket megtorló, bosszúálló,
uralomravágyó. Felfogása könnyű,
gondolkodása fellengző.
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A méla a vérmesnek ellentéte.
Lassú, magába vonult, komorságra
hajló. Érzelmei és szenvedélyei
mélyek. Felfogása nehézkes, de
emlékezete tartós. Gondolkodása
komoly és megfontolt. ítéleteiben,
nyilatkozataiban óvakodó. Akarata
Végrehajtásában szívós és munká
jában fáradhatatlan, szorgalmas és
pontos.
A nyálkás véralkatú ember az
epésnek ellentéte. Az idegek fogé
konyság és erőteljesség szempont
jából igen gyengén működnek. Az
ilyen ember, csendes, türelmes,
nyugalomravágyó, béke- és rend
szerető, szerény, egyszerű, őszinte,
barátságos. Felfogása lassú. Em
lékezete hű, gondolkodása higgadt.
Elhatározásaiban késedelmes, de
állhatatos.
Ezen vérmérsékleti fokok és
természeti megnyilvánulások a va
lóságban csak ritkán találhatók fel.
Az átmenetekre vagy vegyületekre
összetett kifejezéseket használunk.
Pl. méla-epés. Sok esetben azonban
igen bajos azon összetett kifejezés
megállapítása, mely az illető egyén
re illenék. Minthogy lassankint,
avagy rögtön is — például betegség
következtében — az egész idegrendszer sajátossága egészen megváltozhatik, ugyanazon embernél
különböző mérsékletet és természe
tet tapasztalhatunk. így pl. az epés
mélává lesz, ha idegeinek ingerlé
kenysége gyengül.
Általában az emberi természet
a korral változik. A gyermek az ő

gyöngédségével és ingerlékenysé Egészséges állapotban mindegyik
gével többnyire vérmes, az ifjú az nek megvan a fényoldala, beteges
ő erősödő, de még mindig inger állapotban pedig mindegyik sötét
lékeny idegeivel epés, a férfi — árnyékot vet. Lehet az ember akár
kinél az ingerlékenység csillapult milyen vérmérsékletű és természetű,
— mélává lesz, míg az öregnek földi rendeltetésének megfelelhet,
nyálkás ,a vérmérséklete. Előfordul mert a lelki műveltségnek isteni
nak azonban nyálkás gyermekek adománya folytán valamennyinek
és vérmes öregek is. Nehéz a vér- előnyeit szolgálatába képes állítani.
mérséklet jellemző vonásait élesen
kijelölni, még nehezebb azt a lelki
természetre nézve megállapítani.
Levél.
Az tény, hogy nemcsak egyed ek,
Nagy tiszteletű Szerkesztő Úr!
hanem családok, egyes községek
és vidékek lakosai, népek, nemze
A Harangszó példányát, mint
tek, sőt emberfajok (törzsek) is új előfizető megkaptam s azt olvasbírnak bizonyos sajátos jellemvo _ ván, bensőmben valami jóleső érzés
násokkal. így például a franciát áradt szét. Ez az oka annak is,
vérmesnek, az olaszt epésnek, az hogy Nagytiszteletű Urat soraimmal
angolt mélának, a hollandust nyál háborgatom. Rövid ideje vagyok
kásnak, flegmatikusnak tartják. De ezen a vidéken — Sz___1 jöttem
viszont az is igazolást nyert, hogy — s itt, jelenlegi beosztási helye
a lelkileg művelt embernél a lelki men teljesen más vallásuak között
erők felsőbbsége mutatkozik a tes élve kerestem az én vallásom ve
tiek felett s ezáltal az ember lelki zetőivel a kapcsolatot, mely mint
leg a testi befolyásokkal ellenke hithű protestáns embernek nagyon
zőleg is fejlesztheti magát és ezen hiányzott.
befolyásokat értékük szerint is
A szolgálatom elég nehéz, fele
fenntarthatja vagy módosíthatja.
lőségteljes — .nem igen bírok se
Hogy erkölcsi szempontból me hova menni. Üres óráimban néha
lyik természetnek kelljen előnyt — részben kíváncsiságból is —
adni, arra nehéz a felelet. A kilen olvasgattam a főnökömnek járó
gésekre és a rendellenességekre ...újságot. Sokszor csodálkoztam
való hajlamosságot tekintve a vér annak olvasásakor — hogy lehet
mes és az epés természet bizony úgy írni? Minden betűje a gyűlö
akadályozza az egyént a tökélete let — minden sora bennünket,
sedésben, de viszont gátló körül protestánsokat mar. Nagyon elszomények — habár kisebb mértékben morítólag hatott rám annak olva
— felfedezhetők a méla és a nyál sása s vágytam egy lapot olvasni,
kás természetű embereknél is. amely protestáns kézből jön.

A kapitány.

Az útnak első részét simán, minden baj macskaügyességgel végezték a megadott
nélkül futotta meg. A tenger sima és csen intézkedéseket.
des volt, az égboltozat állandóan derült —
Egy percre kissé elcsendesült a szél
az utasok rendkívül jól érezték magukat. vihar, hogy a következő pillanatban annál
Állandóan a fedélzeten tartózkodtak s él nagyobb erővel törjön a védtelen hajóra.
vezték a tenger mozgalmas végtelenségének Egy óriási hullám végigsöpört a fedélzeten
kimondhatatlan szépségét. Gyönyörűség s a főárbóc a tengerbe fordult. Most hir
volt utaznil
telen reccsenés hallatszott, a hajó megtor
Az utazás hetedik napján hirtelen vál pant s a hajó oldalán zúgva omlott az ár
tozás állott be. A tengernek kékeszöld annak belsejébe.
színe haragos zölddé változott. Az égen
— A szivattyúkhoz! — hangzott a pa
sötét, komor felhők tornyosultak. Elsötétült rancs.
A matrózok rohantak a szivattyúkhoz s
a láthatár s a villámok rémes fénnyel cik
káztak, lobogtak. Mély dörgéssel követte a a hajó-ácsok pillanatok alatt a résnél ter
szünet-szünet nélkül fellobogó villanást a mettek. A rés nem volt túl nagy, de vesze
menydörgés moraja. Erős szélvihar kere delmes helyen s a megfeszített munka da
kedett, amely házmagasságnyira korbá cára sem sikerült azt betömni.
A hajó lassabban mozgott s észrevehe
csolta a zúgó, tomboló, habzó hullámokat
Az utasok behúzódtak kabinjaikba. A tően sülyedni kezdett. A kapitány kiadta a
zápor patakokban szakadt.
parancsot a Morsejelek megadására.
. . . S. O. S. . . . S. O. S. . . .
A parancsnoki hídról élesen hangzottak
repültek a villám szárnyain a segélyt kérő
a kapitány parancsszavai.
A vihar teljes erejével kitört. A hajó a jelek, a sötét, néptelen, viharzó tengeren.
Az utasok is észrevették a veszedelmet.
tomboló orkán játékszere lett. A hullámok
mint egy gyufaskatulyát dobálták ide-oda. Fölrohantak a fedélzetre, feltörve annak
felkapták toronymagasságra, majd lezárt ajtaját s izgatottan szaladgáltak jobbraörvénylő zúgással beledobták a mély balra. A kapitány hiába kérlelte őket, le
gyenek nyugodtan, nem lesz veszedelem.
be. Az utasok imádkoztak s aggódva várták
a fejleményeket. A kapitány mint egy élő Nem hallgattak rá. Hirtelen egy óriási hul
szirt állott a helyén, a matrózok simán és lám rohant a hajó felé s mielőtt még bárki

Irta: Mayer Pál.
Vasárnap délután volt. A téli nap báadt fénnyel világította be a havas vidéket,
csendes szobában meghitt körben ült
együtt a család, a szülők s három gyerme
kük. Az asztalon biblia, ima- és énekes
könyv nyitva. Most fejezték be a vasárnap
délutáni áhitatosságot.
Kint tombolt a szél s szárnyain a szürke
fekete felhő foszlányok sebesen repültek
tovább.
— Apa, mesélj! —szólt a legkisebbik,
a szöszke Bandi.
— Igen, apa, mesélj valamit, már amúgy
is régen meséltél, — volt az általános óhaj
8 a gyermeksereg közelebb húzódott az
apához.
A háziasszony fölkelt s kiment a kony
hába, hogy az eaényt elmosogassa.
Péter, az édesapa, erős 45 —50 évkörüli
férfi volt. Hangja érces, de bizonyos bána
tos, fátyolos színezette1. Haja őszbevegyült,
fekete.
— Nos hát, ide hallgassatok gyerme
keim. Maid mesélek.
Cardiffből egy hajó indult el több mint
800 utassal az uj világ felé — a Finmark.
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Utánjárás után tudtam meg a
Harangszó címét s örömmel vettem
kezembe az első példányát.
Micsoda más hang! Minden
szava a béke — a szeretet. Min
den sora mint balzsam hatott el
szomorodott lelkemre. — Örömmel
— mondhatnám mohón olvastam
át a kis lapot már harmadszor is
— és kimondhatlanul jól esik azt
olvasnom.
„
Megbocsásson
Nagy tiszteletű
Uram levelemért, de ezt meg kel
lett, hogy írjam, mert nagyon meg
könnyebbültem lelkileg s várva vá
rom a többi példányokat.
Addig is míg személyesen meg
nem tudom köszönni kedves lapját,
fogadja Szerkesztő Úr őszinte tisz
teletem s nagyrabecsülésen kife
jezését s maradtam híve:
D. A.

OLVASSUK A BIBLIÁT!

D. Dr. Rendtorff lipcsei egyel, tanár, a német Gusztáv Adolf Egyesület elnöke.
elmenekülhetett volna, végig söpört a fedél
zeten s valami 60 utast sCpört be a ten
gerbe.
A megmenekültek ijedten rohantak viszsza kabinjaikba. A kapitány ugyan rögtön
kiadta a parancsot a mentésre, de a jobbrabalra táncoló hajón, a rémes hullámverés
között kárba ment minden igyekezet Aki
ket a hu lám lesodort, menthetetlenül el
pusztultak. Többnyire férfiak vesztek oda.
Asszonyok és gyermekek lent várták a
kabinjaikban síró és imádkozó lélekkel a
vihar enyhülését
. . . De hasztalan. Úgy látszott, az volt
elvégeztetve, hogy valamennyien a tenger
hullámaiban végezzék földi vándorlásuk
pályáját A hajó következetesen sülyedt s
mindenkinek elő kellett készülnie az utolsó
órára s búcsúzni mindattól ami szép és
nemes egy életben s utolsó búcsút venni
mindenkitől, akit szerettek e földön. Az
utasok között volt egy fiatal lelkész, aki
az egész idő alatt meg nem szűnt inteni
és megnyugtatni a hajó rémüldöző utasait.
— «Istennek atyai kezében vagyunk. A
jó Isten el nem nagyja a benne bízókat.
Hatalmas karja bír a vihar erejével is és
szavára hallgat az egész természet Bíz
zunk atyai jóságában, atyai szeretetébea
Nem akarta ó soha a bűnös emberek vesz
tét pusztulását hanem hogy mindenki szív
ből hozzá megtérjen s éljen.
Utolsó óránk közeleg, testvérek. Pár
perc csupán s mindnyájan az ö szent szine
előtt fogunk állani. Mennyei alkotónk előtt
egyformák vagyunk, bárkik és bármik vol
tunk földi életünkben, azért felekezetre,

nemre és társadalmi állásra való tekintet
nélkül alázkodjunk meg mennyei jó atyánk
előtt s hozzá buzgón fohászkodjunk.
A kővetkező pillanatban szülök, rokonok,
ismerősök egymásra boru'tak. Halk zokoás, sírás-rívás töltötte be a termet s mig
int a hullámok vadul döngették a sülycdó
hajó oldalát: bent a búcsuzás, az utolsó
.Isten veled* szomorú jelenete játszódott le.
A pap némán állott a helyén, mint egy
szobor, de szemeiből patakokban folyt a
köny. Az egymástól való búcsuzás megtör
tént ; a néma csendet csak itt-ott törte meg
a zokogás hangja. A pap imára kulcsolta
kezét, az utasok térdre borultak:
^ Mindenható Istenünk, menyei jó Atyánk!
É'etünk napjai a te kezedben vannak. Te
biztos célt tűztél ki mindnyájunknak, a
mely előttünk rejtve van s a melyet senki
közülünk által nem léphet, fóságos Istenünk!
Vég óránk közeleg. Nem zúgolódunk szent
akaratod ellen. Ha ez a te tetszésed, hogy
a tenger hullámai takarják el múlandó tes
tünket: nem szállunk perbe te veled, sót
szivünk mélyéből fohászkodunk: Legyen
meg a te szent akaratod. Te a hullámárban
is Atyánk maradsz. Bocsásd meg szent
Fiad érdemeiért minden tudva és tudat
tanul elkövetett bűneinket s méltass mind
nyájunkat atyai irgalmadra az ö drágán
kiöntött véréért Atyánk, irgalraazz nekünk
most és halálunk órájában. Amen.
Egy karnagy a terem hatalmas harmoniumához lépett s felhangzott a halálba
menők búcsuéneke:
Te hozzád közelebb,
Csak közelebb.

E

Az én keresztyénségem.
Febr. 14. K eresztyén v a g y o k -e m é g ?
Jer. 8 . 5 —a, Luk. 12 . ao. Az életünk telve
van bűnnel és hazugsággal Elvakit a min
dennapi életért való küzdelem és az örökké
való javakról elfelejtkezünk. Sok kisebbnagyobb bűnt úgy megszokunk, hogy szinte
már bűnnek sem tekintjük azt Csak ha
az Isten tisztaságira tekintünk, látjuk meg
a lelkünk sötétségét. Kiáltsunk fel a próHa bú gyötri lelkem
S űz az ellen
Veszélyben — viharban
Ez mindig jelszavam:
Te hozzád közelebb,
Csak közelebbi
Alig hangzottak el az ének utolsó ak
kordjai, felpattant a nagyterem ajtaja 8
lelkendezve kiáltotta egy matróz sugárzó
arccal: Hajó I Hajó I a láthatáron I S ezzel
el is tűnt s rohant vissza a fedélzetre.
Isten hatalmas 1 Leírhatatlan volt e hirnak
a hatása az utasok között. Szinte tombolva
rohantak fel a matróz után. A már-már
elaltatott életösztön új lángra lobbant.
Mindenki látni akarta a hajót, mely új
életet jelentett. Csakugyan a láthatár szélén
egy hatalmas hajó körvonalai bontakoztak
k ia sötét háttérben.
Az utasok ujjongtak. Egyesek hálatelt
szemekkel pillantottak az ég felé. Másik
része rohanva futott kabinjébe, hogy holmi
ét csomagolja. Valóságos bábeli zűrzavar,
utkozás, kiabálás, vigadozás lett a fedél
zeten. A halálra e pillanatban már senki
sem gondolt Élni I Élni 1 Ha küzködve is,
ez ragyogott minden ember arcán, szemé
ben. Csak a kapitány volt nyugodt, mint
egy szobor s adta ki jobbra és balra pa
rancsait és teljes ereje és minden tudása
megfeszítésével igyekezett a sülyedö hajót
megmenteni. 48 órája se nem aludt, se
nem evett. Reménykedő szívvel vizsgálta
a hatalmas 20 ezer tonnás .Bremen*-!, a
mint szinte nyelte a távolságot Mert a
vihar még mindig tombolt
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féta szavaival bűnbánóan: Mit cselekedtem 1 képen hirdessük mindenütt az evangéliumot
Febr. 15. K eresztyén vagyok-e m á r ? L életünkkel. Mindig és mindenütt úgy csele
Ján. 4 . H—16 , io. Keresztyén vagyok, ha kedjünk, mint Isten gyermekei.
Marcsek János.
teljes hittel és meggyőződéssel vallom,
hogy. Jézus az Isten fia. Az Isten elküldte
az Ő szeretetét és nem vár ezért mást.
csak vi8zont8zeretetet. Ez magában foglal
K O R K É P EK.
mindent, ami engem keresztyénné tesz.
Milyen nagy testvériségnek az alapját tar
K arcolatok a hétről.
talmazzák ezek az igék 1 Ebben a meg
győződésben testvérek és egyek lehetünk,
ha különben felfogásban és szokásokban
Mindenféle kongresszusok között
eltérünk is egvmástól.
párját ritkítja az a nemzetközi gyűlés,
Febr. 16. H ogyan leszek keresztyénné ?
Ján. 6.68-69. Ap. Csel. 2 . 3 8 — 42 A meg amelyet most tartottak Newyorkban.
térés által elismerem a magam bűnös és A zseniket védő nemzetközi szövetség
gyarló voltát és megragadom a Krisztus rendezte a kongresszust, amelyre kü
megváltó kegyelmét, amely egyedül képes lönösen Amerikából gyűltek össze a
a bűntől megszabadítani és az igaz útra
vezetni. A 42. vers milyen szépen foglalja gyermekek, a k ik b e n u g y a n c s a k
magában a kér. hitélet megnyilvánulásait! k o r á n k ilo b b a n t a z is te n i s z ik 
Febr. 17. H it által. Ap. Csel. 16. 3 0 —31 , r a . Volt közöttük nem egy bámulatra
Ján. 12.44—46 Róm. 4 . 3 A Krisztus vált- méltó tünemény. Maga az elnök, a
sága és a Szentlélek üdvözítő kegyelme
egyedül hit által lesz a mienk. Mily vigasz kilenc éves Carolijentje Bird volt, aki
taló tudat, ha gyarlóságunkban vétkezünk olyan hatalmas beszédeket vágott ki,
is, csak hitünket el ne veszítsük, úgy meg amelyek még egy nagy és rutinos
tartatunk. Egyházunk alapvető tanítása — szónoknak is becsületére váltak volna.
Luther tanítása: Egyedül hit által üdvöNem idősebb nála Paul Gerth, máris
zülünk. (Róm. 3 . 2 8 )
Febr. 18. Ism ernem kell Jézu s beszédét. ismert színpadi szerző, akinek az
Luk. 10 . 8 8 - 42 , 21 . 3 3 . Hitünket csak úgy utóbbi időben nemzetközi színházak
őrizhetjük meg, ha Jézus beszédét szor négy gyermekdarabját mutatták be.
galmasan olvassuk, hitünk igazságait és
lelkünket vezérlő tanításait úgy ismerhetem Gérard Svanson, a kilenc éves csoda
festő, Boby Konovlas, a nyolc éves
meg.
Febr. 19. M eg kell m aradnom a z O be zeneszerző voltak még a kongresszus
szédében. Ján. 14.23—26. Nem elég a Jézus
beszédét csak hallgatnunk: az a fontos, feltűnő nevezetességei. De v a la m e n y hogy bennünk maradjon az, bennünk éljen. n y i elő l e lv itte a p á lm á t E lis a 
Mily visszás dolog, ha va'aki Isten igéjé beth B u r to n , a z ö téves tá n c o sn ő ,
vel az ajkán vétkezik! Isten beszédét nem akit egész sereg impresszárió ostromolt
hangoztatni, de aszerint élni keU.
Febr. 20. H irdetnem kell a Ö beszédét. szerződtetési ajánlatával, a kongreszszuson aratott nagyszerű sikere után.
2. Tlm. 4.2. Ha megismertem az én üd
vösségemre vezető útat, kötelességem azt Ami a mostani táncos világban na
felebarátaimmal is megismertetni. Ne csak gyon magától értetődő dolog! . . .
titkon, zárt ajtók mögött legyünk keresz
tyének, tegyünk bátran vallást ami hitünk
ről. Ahol alkalmunk van, szóljunk, de fő1—2 óra alatt megjött a hajó óriás s
óvatosan a Finmark felé közeledett. Majd
megállt. Az utasok örömtől, reménytől ki
pirult arcokkal várták a szabadulást. A
Bremmenről egy csolnakot bocsátottak le,
a melybe a kapitány szállott, aki átjött a
Finmarkra. Egyenesen a parancsnoki híd
felé tartott s ott beszélgetni kezdett a mármár kimerült kapitánnyal.
A Bremen kapitánya indulatos hangon
beszélt. Kifogásokat emelt. Okolta egyértmásért. Majd midőn megtudta, hogy 60
utasát a hullám a tengerbe sodorta, min
den további nélkül leparancsolta a parancs
noki hídról s a Bremerre kisértette. Fel
jebbvalója volt.
Az utasok ámulva nézték a jelenetet.
Sokan zúgolódni kezdtek, mások hangos
szitkokkal illeték a szívtelen embert. Öilök
emelkedtek a levegőbe. Majd hangos ki
abálással követelték kapitányuk szabadon
bocsátását.
Nem lett se a zúgolódásuknak, se a
fenyegetésnek semmi eredménye: a Bremen
megfordult s otthagyta a küzködő Finmarkot utasaival együtt kapitány nélkül a
zúgó tenger közepette.
A gyermekek lélekzelfojtva hallgatták
az apa elbeszélését.
— Apa, beszélj, beszélj tovább mi lett
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Hű mindhalálig!
G yötörjenek bár dőre, kába álmok,
K ísértsék telkem et hiú lá to m á so k . . .
Legyen bár a z Éden , am i bűnre c sá b it:
H ű leszek U ram , hű m in d h a lá lig !
L egyek bár örökre koldussá alázva,
Foganjon m eg rajtam elleneim á tk a ;
O storcsapásoktól testem is ha vé rzik ;
H ű leszek Uram, hű m in dh alálig!
Tépje b á r tövissel telkem et a bánat,
J á rja m bár zokogva a k in -G o lg o th á k a t;
N e leljek soha sehol g y ó g yító í r t :
H u leszek Uram, hű m in dh alálig!
H A L Á S Z B ÉLA.

e g y r ó l -m

As r ó l .

M ajm uk a Haraiszó Mártására!

A m in den n api életből.
A nők küldetése az egészség
szolgálatában. A Good Templar
Rend alkoholellenes egyesület előadó
estjén dr. Tuszkay Ödön főorvos ér
dekes előadást tartott >A nők ktildetése az egészség szolgálatában c címen.
A nő küldetése az egészség szolgála
tában három főszempont szerint érté
kelhető: Az első a fajegészségtani
(eugenetikái) szempent, mely a nők
természetes hivatásának leginkább
felel meg, s amely abból áll, hogy
testi-lelki egészségük megóvásával és
növelésével egészséges anyákká legyenek. Az anyaság szent hivatását csak
akkor tölthetik be joggal, ha a maguk
részéről mindent megtesznek, hogy
testi lelki egészségük utján az apák
rossz adottságait lehetőleg lefokozzák
és az átöröklés végzetes köréből le
hetőleg kikapcsolják. Második szem-

a szerencsétlen utasokkal? A szegény ka
pitánnyal ?
A jó Isten könyörült rajtok, gyermekeim!
A jó Isten senkit el nem'hágy, aki benne
gyermeki eg bízik. A jó Isten irgalmas,
csak az emberek lelketlenek. Ha sokszor
erősen is próbál, meg is segít és megsza
badít. Nincsen olyan hosszú, sötét éjszaka,
amelyre föl ne virradna a hajnal. És nincs
is o’yan sötét borulat, a melyen a nap
sugarai keresztül ne törnének. Maga a jó
Ißten is int, hogy ne csüggedjünk. Nyugod
tan dolgozni s benne bízó lélekkel várni
a vihar végét! Mi az ő gyermekei vagyunk
s ő a mi menyei Atyánk, míg hajaink
szálait is számon tartja. Ugy e gyermekeim,
ma is éneke tünk egy szíp éneket. Énekel
jük csak még el. Erőre kap a mi csüggedő
lelkünk s erős lélekkel könyen halad az
ember az élet rögös útjain. A gyermekek
kikeresték az éneket s búrgón énekelték
apjukkal:
Imádkozzál, szenvedj békével
Vesd gondodat Istenedre,
Elégedjél meg tetszésével,
Mely céloz üdvösségedre.
Atyád ő, el sem hágy téged,
Tudja mire van szükséged
A jó Isten atyailag gondoskodott a
Finmark utasairól is. A hajó kormányát

egy képzettebb matróz vette a kezébe. A
hajóácsoknak sikerült a rést tűrhető módon
betömni, s most a hajó belsejéből kellett
még a vizet kiszivattyúzni. Az utasok ön
ként váltották föl a már-már kimerült mat
rózokat 8 néhány órai megfeszített munka
után a hajó újból felemelkedett a rendes
vizvonalig A vihar elült. A hullámok el
simultak. Az ég kiderült. A hajó teljes
gőzzel szelte a habokat bár sok küzködés
árán, de célt ért.
— Apa, szólalt meg a 10 éves Böske,
hogy lehetséges olyan embertelen, szívtelen
bánásmód, mint a minőt a Bremen kapi
tánya tanúsított? Szabad ártatlan embere
ket így üldözni? Hiszen a Finmzrk kapi
tánya nem követett el főben járó bűnt s
arról ő nem tehetett, hogy az utasok tudta
nélkül a fedélzetre jöttek. És mi lett a
szegény, üldözött kapitánnyal ? Visszakapta
kenyerét? Talán családja, gyermeke is
volt szegénynek ? . .. Péter elhallgatott és
merengve ült a helyén. Homlok s elborult
s acélkék tiszta, ártatlan szemeibe könyek
lopództak
* * *
A lehanyatló nap utolsót pillantott a
csendes hajlékba. Kint tombolt a vihar s
a hó csikorgott az emberek lába alatt. A
tájék homályba borult. A szoba sötét volt
és hideg.
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p o n t a p e d a g ó g ia i, a m e ly k é t i r á n y b a n
é r v é n y e s ü lh e t . A s e ls ő a c s e n d e s p é l*
d a a d á s n a g y s z a b á s ú h a tá s á n a k irá n y a ,
a m e ly n e k s z o l g á l a t á b a n a b ű n ö z é s h e z
v e z e tő m é r g e k e t e z e n td l i s k e r ü l n i
k e ll, íg y e l s ő s o r b a n a z a l k o h o l t é s a z
is z á k o s s á g o t. A z a b s s tin e n s e k s o k k a l
k e d v e z ő b b e g é s z s é g i s t a t i s z t i k á t e re d *
m á n y e z te k a z u t ó b b i id ő b e n . A m á 
s o d ik i r á n y a jO v ő g e n e r á c i ó n a k a n ti*
a lk o h o l is t a i r á n y b a n v a ló s z u g g e r á l á s a , ille tő le g n e v e lé s e . A h a r m a d i k
s z e m p o n t a m e g e lő z é s , a m e n té s
je g y é b e n in d u ljo n , m id ő n a r r a k e ll
t ö r e k e d n i, h o g y a z i s z á k o s o k f e r tő z ő ,
r o s s z i l l a t u , fo jtó l é g k ö r é b ő l e lt á v o lí t 
s á k a m é g m e g n e m r o m l o t t f ia ta l
s s r j a d é k o t . S z in te r e m é n y te le n a fe l
n ő tt i s z á k o s o k e lle n i k ü z d e le m , e ll e n 
b e n a g y e r m e k m e g m e n t h e tő , e b b ő l
a lé g k ö r b ő l e lt á v o l í t h a t ó , m é g p e d ig
a z a n y a s e g é ly é v e l, a z a n y a i s z e r e t e t
OrOk s z e n t n e v é b e n .

m ű vesek rő l szó ló p é ld á z a t a la k já b a n n yernek
kifejezést.

Az élet.
A mezőiúri új ev. templom.
Színpad a féld s mi színészek oagyunli.
------------7--------------------------------------Dalelunk, sírunk, jáb zu n k , szanalunk.
A háborúsdik úgy szereljük,
bői. — A parasztpárt Károly trónörökös
visszatérését követeli.
A z élelel csak kineoeljük.
Anglia megegyezett Olaszországgal kö
M egtapsolnak, §a m eghalunk
zös akcióra Kínában.
A német birodalmi g>01és bizalmat
É s új éleire lám adunk.
szavazott a Marx kormánynak.
De jón egy cégse feloenás
Finnország csatlakozott a peres eljá
rásról szóló nemzetközi egyezményhez.
§ majd elhallgat a kacagás,
A svéd trónörökös pár feb uir 10-én
Mikor a Dalál arcába nézünk
érkezett haza világkörüli ú járói.
Az olasz szociáldemokrácia vezérei el
É s jajgahink és sírunk, félünk!
határozták, hogy ctatla'.o nak a fascismus
De menni kell, m eri emberek o ag y u n k ... hoz. — A kormány a magyarországi ka
ellenőrzés megszüntetése mellett fog
Mások tapsolnak és mi — m eghalunk 1 tonai
lalt állást. — 0 aszomzágnak terjeszkednie
Polster Gyula József.

HETI KRÓNIKA.
A magyar képviselik havi illetményét
640 P ben állapították meg. — A pénzügyi
bizottság ülésén Bethlen miniszterelnök ki
jelentette, hogy a királykérdés megoldásá
val nem kíván foglalkozni. S ha ez a gya
núsítás idöközönkint újra és újra felmerül,
arról nem tehet, mert egyes futóbolondok
rögeszméjét sem ellenőrizni, sem azt meg
akadályozni nem tudtja. — Búd miniszter
kijelentette az egységes pártban, hogy a
búza és a rozs ezután is forgalmi adó
mentes marad. — Budapesten nagy rész
vét mellett temették el Barta Ricnárdot, a
kormányzó kabinet irodájának főnőkét.
Béceben a szóciáüstak tüntető gyűlést
tartottak Magyarország ellen a somfalvi
véres incidens miatt Somfalván ugyanis a
front harcosok s a védőszövetség tagjai
között összeütközésre került a sor, mely
Összeütközésnek 3 halottja lett
Az aj szerb kormány Uzono ics el
nöklete alatt 45 főnyi többséggel bír.
Románia 56.5 millió aranykoronát ka
pott az osztrák-magyar bank felszámolásán
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kell vagy cxplodál. Ezt a feltűnést keltő
nyi'atkozatot tette legutóbb Mussolini.
Franciaországban a biboros érsek a
hivek tudomására hozta, hogy a római
kongregáció indexre tette az Ac ion Francaiset, a francia rovalisták lapját és szel
lemi vezérüknek Charles Maurras-nak a
műveit Ezentúl sub gravi halálosbün terhe
mellett tilos a francia katolikusoknak az
Action Francaiset olvasni, támogatni, vagy
anyagilag segélyezni. Ez alól a tilalom alól
egyetlen pap sem oldhatja fel a hivöket,
sem a gyóntatószékben, sem azon kivüt
Csak a biboros érsek tartotta fenn magá
nak azt a jogot, hogy különös esetekben
dispenzációt adhasson. Ez a pápai ana
téma rendkívül tú'yos válságot idézett elő
a hivók lelkében és a franca katolicizmu3
életében.
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Hetvened vasárnapján.
Ev. M áté 2 0 . 1 - 16 .
M u n kálkodjatok, nem a z eledelért, am ely
elvész, hanem az eledelért, mely megma
rad az örök életre. K r is ztu s U run kn ak
ezen s z a v a l m a i evan géliom u n kban a szőlő

Kapi püspök hivatalban. Kapi Béla
dunántúli püspök betegségéből teljesen fel
épülve, egy havi távoliét után székhelyére
Szombathelyre visszatért és ismét átvette
egyházkerülete vezetését.
Raffay Sándor dr.-t, a bányai egyház
kerület püspökét az általános lutheránus
konferencia szükebb bizottságának tagjává
választotta.
Gyámintézeti alapítvány. Dr. Thébusz
Béla orvos, dr. Thébu«z Aladár kir. kúriai
bíró, dr. Thébusz Zoltán ügyvéd, budapesti
lakósok, boldogult édesapjuk, néhai Thé
busz János zólyomi lelkész emlékére az
egyetemes gyámintézet javára 1000 pengős
alapítványt tettek.
Lelkészjabileum. A körmendi gyüleke
zet bensőséges ünnepség keretében készül
megünnepelni Zongor Béla esperesnek kör
mendi 10 éves lelkész! jubileumát
Pécs. Fcbr. 13 in a gyü'ekezeti tanács
teremben tartandó kulturestén Binder Pál
fótisztviselő, cégjegyző előadást tart: „A
reklámról* elmen.
Halálozás, január 18 án balt meg a
súri egyházközség kö; szerzetének örvendő
nyugalmazott kántortanítója Hu^zágh Lajos.
A temetési szertartást Szlovák Pál Bakonycsernye s. lelkésze, a beszédet Boczkó
Gyula helybeli lelkész végezte, mikor a
környék tanítósága karénekkel és a sírnál
Marosi Mihály tarító túcsuzctt a megbol
dogulttól, mint jó barát és hivatalban
utódja. A kegyelem Ura adjon 79 évet élt
szolgájának bíkés pihenést, hozzátartozói
nak pedig vigasztalást.
Áthelyezés. Kapi Béla dunántúli püspök
a szolgálat érdekében Berger Lajos segéd
lelkészt Nagyatádról helyettes hitoktatónak
Gyérbe, Bojsza János s. lelkészt Vőnöckre
helyezte.
A bakoynszentlászlói gyülekezet egy
hangúlag Bőké Ernő oroszlányi tanítót vá
lasztotta meg kántortanitójává.
A tésl evang. egyházban, az ádvent
előkészület heteiben vallásos estélyek tar
tattak az Úr utjának egyengetésére, a bűnbánat, szivbeli megtérés és kér. hitteljes
várakozás ápolása céljából. A nagyszámú
érdeklődő közönség előtt előadásokat, bib
liamagyarázatokat és felolvasásokat tartot
tak : Pohánka Ödön le'kész, Ormosi Alfréd
tanító és vendégszerepében Csővári Dezső
volt gyúrói adminisztrátor az ádventi vára
kozásról, vallás- és kommunizmus-ról, az
imádkozásról, s a francia protestantizmus
ü'dözéséröl. Az előadások és felolvasások
mellett elhangzott gyermeki szavalatok és
a buzgóság szárnyán felharsogó gyüleke
zeti ének szeretet melegével, hit varázsá
val árasztotta el a sziveket — Egy alka
lommal offertóriúm tartatott az iskolás
gyermekek számára felállítandó karácsonyfa
és karácsonyi ajándékok javára. A hivek
buzgó áldozatkészsége, a nőegylet bőke
zű lége, s tagjainak fáradtbatatlansága foly
tán csillogó, ajándékokkal gazdagon meg
rakott karácsonyfa ragyogta be templomun
kat karácsony szent estéjén és hasznos,
iskolai szerekből álló ajándékok osztattak
ki az ünnepi örömtől derűs arcú iskolás
gyermekek között. Megemlítjük még, hogy
iskola-építés javára Ormost Alfréd tanító
által nagy szorgalommal és hozzáértéssel
betanított „Tót leány* c. hasznos, nevelő
hatású népszínmű adatott elő a karácsonyi
szünidő alatt az iskolai helyiségben. A si
ker és eredmény legfényesebb bizonysá-
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gára szolgál, hogv az előadást háromszor
ismételték meg 1,840.000 K bevétellel.
600 éves Dobsina Jubileumi Emlék
könyve. Lux Gyula igazgató szerkesztésé
vel díszes és értékes jubileumi „Emlék
könyv* lesz kiadva a következő tartalom
mal: Dobsina története; A bulénerek egy
házi, kulturális, gazdasági szereplése; Nép
rajzi adatok; Dobsina bánvászata; Dobsinaiak a világháborúban; Elesett hőseink;
„600‘ éves jubileumi ünnepségek Rudabányán és Budapesten; Versek: Klein Samu,
Pellionisz Samu, Végváry Sándor és Meskó
Barnától; A megszállt Dobsina stb. A könyv
ára 5 pengőben van tervezve, mely össze
get a megrendelők előre postautalványon
szíveskedjenek küldeni február, március,
április vagy legkésőbb május 1-ére Lux
Gyula igazgató címére Budapest, VI. Mol
nár-utca 51., III. Az „Emlékkönyv“-et min
den honfitársunknak buléner testvéri sze
retettel ajánljuk. Gömöry Árpád alezredes,
dr. Szlávik Mátyás ny. igazgató, Lux Gyula
igazgató.
Előfizetési felhívás. Sajtó alatt van és
legközelebb jelenik meg dr. K arn er F. K á 
roly, theol. tanár, egyetemi előadónak „Pál
apostol világnézete; I. rész: Pál apostol
és a görög filozófia" c. könyve. A kb. 100
oldal terjedelmű, nyolcadrét munkára a
szerző előfizetést hirdet f. é március 15-ig.
Előfizetési ára 3 50 Pengő, előfizetések a
szerző címére (Sopron, Halász-u. 7) kül
dendők. A könyv bolti ára tetemesen ma
gasabb lesz.
A súri evang. egyházközségben kará
csony másodnapján a gyermekek a tanitónő
betanításával igen szép sikerrel előadták
„Karcsi a menyországban" és „Levél a
menyországba" című színmüveket. Január
2-án az ifjúsági egyesület a nőegylettel
karöltve műkedvelő előadást tartott, mely
nek jövedelméből oltárterítő készfii a nő
egyleti és a leányegyesületi tagok kézimun
kájából az elnöknő és tanitónő útmutatása
szerint, valamint a szineiőadásokhoz szük
séges függönyök lettek beszerezve.
Kéty. Advent 3. vasárnapján tartott
vallásos estélyen Gyalog István lelkész a
vasárnap megszentelésének jelentőségéről
tartott hatásos előadást. Szavalt Rittmann
Erzsébet Január 22 én és 23 án a dalárda
és nőegylet tagjai igen ügyes műkedvelő
szinielőadá8t rendeztek Hildebrand Elek
tanító vezetésével. Színre kerü t egy dráma
8 egy vígjáték, ez utóbbinak szerzője Hil
debrand Elek másodtanitó. A színdarabok
előtt s után a dalárda s egy alkalmi vegyes
kar szép magyar és német dalokat adott
elő Gönye_ Dezső karnagy vezetésével.
Dunaföldvár evang. egyház a reformá
tus egyházzal együtt, mind a négy advent
vasárnap tartott vallásos-estélyt. A bibliamagyarazat szép énekszámokkal, szavala
tokkal, vallásos előadások és felolvasások
kal volt egybekötve. Azonkívül a két pro
testáns egyház egyszer szeretet lakomát
rendezett, melynek egy és félmillió jöve
delme a prot. tankötelesek karácsonyi aján
dékaira fordíttatott Karácsony szt. estéjén
az evang. nőegylet, az egyházzal karöltve
ősrégi szokás szerint karácsonyfát állított
az evang. iskolateremben. A közének után
Adorján Ferenc lelkész mondott imát és
alkalmi beszédet. Utána az iskolás gyer
mekek a szépen feldíszített karácsonyfa
alatt kettős szólamra karácsonyi énekeket
énekeltek és szép karácsonyi verseket sza
valtak. Záró ima és áldás után az aján
dékok kiosztása következett. Minden gyer
mek kapott a „Család és Iskola* remek
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kiadványaiból egy-egy könyvet és egy cso
CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
magban cukrot, süteményt stb., amelyet az
áldozatban soha meg nem restülő evang.
. Halálozás. Alulirottak fájdalmas, de az
hívek adtak össze. Ezenkívül a szegények Élet és Halál örök Urának kifürkészhetet
még ruhát is kaptak. A szülők és gyerme len akaratán megnyugodva jelentjük, hogy
kek boldog örömmel ünnepeltek és tértek édes jó Anyánk és Nagyanyánk Posch Frihaza otthonukba. Karácsony első ünnepén gyesné szül. téthi Karsay Elenóra ág. hitv.
d. u. 4 órai kezdettel, gazdag műsor kere ev. lelkész özvegye f. évi február hó 3-án
tében karácsonyi színdarabot adtak elő az este fél 8 órakor rövid és szelíd megadás
evang. iskolás gyermekek. Zsúfolásig meg sal viselt szenvedés után, életének 80-ik
telt az evang. iskola hívekkel és a testvér évében elhunyt.
egyház tagjaival. Az offertórium 250.000 K-a
Magyaróvár, 1927. február hó 4-én.
volt az ev. nőegylet javára. Ugyanakkor el
özv. Amminger Károlyné szül. Posch
lett határozva, hogy a két protestáns egy Ilona, Gei8tlinger Pálné szül. Posch Frida
ház 2-2 hetenként vallásos-estéket tart és gyermekei. Schwarcz Jánosné szül. Posch
a farsangon Adorján Eszter oki. tanítónő, 1 eréz nevelt leánya. Geistlinger Pál evang.
az evang. tankötelesekkel egy irredenta esperes, yeje. Amminger Kálmán, Ammin
színdarabot adót elő.
ger Edith, Amminger Ferenc, Geistlinger
A szarvasi egyház tanácsa megszervezte Frigyes és neje Kalmer Irén, Geistlinger
a negyedik lelkészi állást. Az új lelkész Eleonóra és férje Neubauer János, Geist
munkaköre leginkább a kültelki iskolákban linger Ilonka és férje dr. Holndonner Ernő,
való vasárnapi istentiszteletek tartására Geistlinger Pál unokái.
terjed ki. Az új pap fizetése 40 mázsa búza
„Ezt mondja,a Lélek: Boldogok a ha
és 30 hold szántóföld haszonélvezete lesz. lottak, akik az Úrban haltak meg, mert az
Gyóróban vallásos ünnepély volt jan. ő cselekedeteik jutalma követi őket." Jele
23-án a következő műsorral: Közének 29. nések könyve.
Ima. Az Úr lábainál. Szavalta: Kovács Gi
zella. Benned bízok, benned remélek . . .
Énekelte Kovács Karolina. Beszéd. Tartotta
ÚJDONSÁGOK.
Bőjtös László lelkész. Krisztus keresztjénél.
Szavalta Sótanyi Margit. Zeng az ének .. .
Agyonlőtte magát a templomban.
cseng az ének. . . Énekelte Sótanyi Karo
lina. Magyar zsoltár*.. . Szavalta Kovács Budapesten a szegényháztéri római kath.
templomban hangos dörrenés hangzott el.
Lajos. Offertórium 70 ezer K.
Hánta. Épen két esztendeje hogy meg Az ájtatoskodó hívők rémülten ugrottak fel
és látták, hogy a második pad
alakult az ev.' dalárda, mely most tartotta helyükről
egy vérző halántéku férfi fekszik,
számadó gyűlését. Ezen két évi működése sorban
alatt egyházi és világi énekek betanulásán aki még mindig kezében szorongatta a
kivül műkedvelő előadásokat rendezett, forgópisztolyt, amellyel főbelőtte magát..
Azonnal értesítették a mentőket, akiknek
színre került: Csonka honvéd, Cigány, Er megérkezéséig
azonban az eszméletlen
dőben és A bíró leányai című színművek, fiatalember meghalt.
Megállapították, hogy
melyek összjövedelme 10,754.000 K-t tett az öngyilkos Szabó László
állástalan pin
ki. Ezen jövődelemből az iskola részére
harmoniumot vásárolt 5,592 000 K értékben, cér. A szerencsétlen ember öngyilkosságá
színpad, díszletekkel 2,600.000 K értékben. val megszentségtelenítette a templomot,
Aprólékos beszerzések 820.000 K értékben. melyet ezért rögtön bezártak.
Megalakult a Magyarországi Lakatos
Egvéb kiadások és jótékony célokra 1 millió
349.600 K értékben. Készpénz maradványa mesterek Szövetsége. A magyarországi
392 400 K és 1 dollár mint adomány Ame lakatosmesterek gazdasági érdekeik meg
rikából. Összesen 10,754.000 K. A szín védésére megalakították a Magyarországi
darabok rendezését és betanítás fáradságos Lakatosmesterek Országos Szövetségét. A
munkáját Ormosi Ernőné végezte. Az elő szövetség elnökévé Tarr Bélát választották
adások alkalmával az ifjúsági egyletnek meg.
Százkilencvennyolc alkalmazottja van
felnőttebb tagjai szerepeitek majd teljes
a debreceni református egyháznak. A
számban.
debrezeni református egyház egyik nem
rég tartott presbiteri gyűlésén ismertették
KÜLFÖLDI HÍREK.
azt a statisztikát, amely a debreceni egy
Amerikai magyar evangélikusok. Az ház alkalmazottairól ad részletes tájékoz
amerikai United Lutheran C&urch lapja tatást. Ezek szerint a debreceni református
szerint az Egyesült Államokban 473.538 egyház szolgálatában áll: hét lelkész, hét
magyar van, akiknek körülbelül 6% a, tehát segédlelkész, 11 hitoktató lelkész, egy belkörülbelül 28 000 lélek lutheránus. Ennek missziói- lelkész, 4 kántor, 11 egyházi tiszt
a 28.000 léleknek a statisztika szerint hat viselő, egy anyakönyvvezető-lelkész, 4 el
gyülekezete és két misszió állomása van. járó, 79 tanító, 40 tanár (a leánynevelő
A nagyobb városok közül Chicagóban, intézet 3 tagozatában), 4 iskolaszolga, 7
Pittsburgban, Detroitban és Clevelandban harangozó, 7 nyugdíjas, 6 kegydíjas és
végül 10 helyettes tanerő. A gyülekezet
vannak magyar lutheránus templomok.
Theologusnők. Németországban a the- lélekszáma 75.000 körül jár.
ologiának is nagy számmal vannak nőhallMeztelenre vetkőztettek egy gyer
gatoi. Van evang. nőtheologusok szövetsége meket a kőbányai Határerdőben. Kő
is. Legutóbbi konferenciájukon elhatározták, bányán, a vasgyári megállónál a monori
hogy különösen a következő munkamezőn vonatról leszállt Molnár Győző 10 éves
akarnak tevékenykedni: Kórházakban és tanuló és a Határerdőn keresztül igyeke
börtönökben a női osztályokon a lelki gon zett hazafelé. Az erdő szélén melléje sze
dozást, beleértve az igehirdetést és a szent gődött egy harmincöt év körüli ismeretlen i
ségek kiszolgáltatását is. Leányotthonokban férfi, akivel a fiú már a vonaton együtt
a lelkipásztori vezetést. Egyházi hitoktatást utazott. Az erdőben az ismeretlen ember ■
Azokban az egyesületekben való működést, a gyanútlanul haladó gyereket hirtelen a :j
melyek az egyházzal valami vonatkozásban földre teperte, fejbeütötte és mezítelenre ,•
vetkőztette, majd a gyermek ruháival el- ■
állanak.
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meneküli A szerencsétlen gyerek elvánsrortt az erdő széléig, ahol a rendőr meg
élte és pokrócba tikárrá hazavitte szülei
lakására.
Egy és negyed mllliárdot követelnek
az indiánok az Egyesült Államoktól.
A vörösbórüek most ismét aktuálisak az
Egyesült Államokban ama káitérítési pór
folytán, amelyet az Államok ellen indítottak.
A felperesek a sioux indiánoktól kezd re
valamennyi rézbőrü törzs az évek folyamán
velük szemben elkövetett igazságtalanságok
pénzbeli megtérítését követelik. Csalás, rab
lás, jogtalan földbirtok kisajátítás, a bölé
nyek kiirtása cimén a törzsek egy és egy
negyed milliárd dollár kártérítést kö/dei
nes az Egyesült Álamoktól.
Új távolbalátó készülék. Baird angol
fizikus nem régen mutatta be Londonban
új távolbalátó készülékét, mely minden ed
diginél tökéletesebben teszi lehetővé, hogy
távoli városokban lejátszódó eseményeket
is szemünkkel figyelemmel kísérhessük.
Szédületes végiggondolni az ú'at, melyet
az emberiség a távolságok legyűrésében
az ősember első primitív, kivájt fatönscsónakjától a technika számos mai távolság-átiveló vívmányáig megtett
Aki széttépte az őrültek láncát Most
ünnepük egy jeles francia orvosnak. Phi
lippe Pinelnek százéves születési évfordu
lóját, aki a francia tébo!yd|kbin elsőül
valósította meg az őrültekkel való emberies
bánásmódot. Annakelötte az elmebetegeket
béklyókban tartották, mint a fegyenceket.
Villám ütött egy templomtoronyba.
A Uénua melletti Cerialeban villám beleUfött egy a XII. századból származó temp
lom tornyába. A villára a templomot tel
jesen szétrombolta. A két nehéz harang
lezuhant.
Sven Hédin legközelebbi útja Ázsiába.
A hires világutazó és kutató, Sven Hédin,
új felfedező útra készül. Hatvan év nyomja
már vállát az annyi viszontagságon keresz
tül ment utazónak, de mindez nem vette
el a kedvét, bátorságát Most ismét útra
akar kelni, hogy KözépÁzsia pusztáit,
Kína északi részét, Mongolországot és
Türke sztánt bejárja.
•Erzsébet Királyné'-szálló Budapest
IV„ Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló
a Belváros központján. 100 modem, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-töl 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12,— pengőig.
Napi teljes pensio 9 pengőtől. Étterem —
Kávéház — Sörözőpince.
Szabó Imre tulajdonos.
Rosszul öltözködnek az angol mi
niszterek. A híres londoni szabok való
sággal fel vannak háborodva, hogy a biro
dalom miniszterei mennyire semmibe ve
szik a divat előírásait Fáj pedig ez a sza
bóknak abból az alkalomból, hogy az angol
birodalmi konferencián megjelent gyarmati
miniszterelnökök és szakminiszterek sem
miben sem jobbbak londoni kartársaiknál.
— Valóságos botrány ez — irja az angol
szabók szaklapja, — hogy milyen kevéssé
látszik meg államférfiaink külsején az angol
gentleman. Baldwin miniszterelnök kabátja
olyan rosszul szabott, hogy csak valami vi
déki zugműhelyböl kerülhetett ki. Churhill
gallérjai és nyakkendői még a múlt szá
zadból származnak. Bilfour lord ócska
divatlapra emlékeztet.
Két napig táncoltak a koldusok a ma
rokkói szultán fiainak lakodalmán. A
marokkói szultán három fia egyszerre tar
totta az esküvőjét Az Izlam úgy rendel
kezik, hogy a gazdagoknak, ha lakodalmat
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tartanak, vendégül kell lálniok a koldu
sokat is. A főváros utcáin valósággal nyü
zsögtek a koldusok, akik s nagy dáridó hí
rére egész Marokkóból népvándorlásszerűen özönlöttek elő. A szultán, mint házi
gazda, meg is vendégelte őket s ezenkívül
600 ezer frankot, 1200 millió koronát osz
tott szét közöttük. Lett is olyan öröm, hogy
a koldusok két nap és két éjjel mu'atoztak
és táncollak a palota körül.
Óriási petróleumföldeket fedeztek
fel Sao-Paoloban. Sao-Paolo brazillal
államban óriási petróleumfóldeket fedeztek
fel. Körülbelül 6000 hektár területen vé
geztek eredményes petróleumfurásokat és
a nyers petróleum minőségéről a szakértők
a legkedvezőbb véleményt adták.
Newyork egy harmad része zsidó. A
legújabb statisztikai adatok szerint a ntwyorki Cityben lakó zsidók száma 1,700,000
tehát egyharmada az 5.924 000 lekszámmal rendelkező metropolisnak. Newyorkban
350,000 iskolaköteles gyermek közül 38
százaléka zsidó Az utolsó évtizedben 250
ezerrel szaporodtak a zsidók.
Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának az Új idók e heti száma Herczeg
Ferenc, Rákosi Jenó, Lika Károly, Bónyl
Adorján, Terescsenyi György, Billa Ignác,
Dömötör István, Csomorkányi Fal és Ké
pes Géza Írásain kívül közli, a lap nép
szerű rovatai: a szerkesztői, kertészeti,
gasztronómiai, szépségápolási üzenetek és
a művészi és érdekesképek gazdag sora
mellett Az Uj Idők előfizetési ára negyed
évre 6 pengő 40 fill. Mutatványszámot kí
vánatra díjmentesen küld a kiadóhivatal.
(Budapest, V., Andrássy-út 16,)
Magyar lányok fiatal lányok legszebb
és legjobp képes irodalmi lapja. Szerkeszti
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre
2 pengő 40 fillér.
Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
VL, Andráasy u. 16. Budapest

A HARANOSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e:
G/Urátz Jánosné Gór, Kacsán István Boba,
Nagy János Beled, Végh Pál Boba, Illés
Árpád Mezőtúr, Martinecz Rezső Szombat
hely, Bolhár Gusztáv és Reichert Ede Sár
vár, Kövefiy Lajos Lövő, Zsiba Lászó
Cegléd, Siftar Zoltán Budapest, vitéz Bolia
István Györszabadhegy, Lukács István Győr
60—60 f, Csulik Józstfné Lajoskomárom,
Ádám Aotalné Keczel 1.28-1.28 P., Ev.
Nőegylet Nagyalásony, Geduly Elekné Bu
dapest Komjáthy Dines Baled, özv. Sándor
Elekné Keszthely 4—4 P., Nemesdömölki
gyülekezet 25 P.. Tar István Györság, Ev.
ifjúság Mezőlak-Békás, özv. Révész Sándorné Pécel 2—2 P., Boros János Felsőszakony, Tóth Lajos Alsószakony, Kiss
Zsigmondné Nagysilke, Simon István Szé
kesfehérvár, Kálmán Imre Répcelak, özv.
Tiborcz Gyu'áné Kemenesmagasi, Baráth
Ferencné Boba, Ambrus István Celldömölk
16—16 t, Bedy Istvánné Pórládony, Szarka
János Celldömölk 1.12—1.12 P., Hegyfalui
gyülekezet 10 40 P., Pamer Henrik Paks,
Németh Károly Celldömölk, özv. Zimbó
Sámuelné Győr 64—64 f., Lóránt Gyula
Győr 260 P., Reichert Gyula Keszthely 5.12
P., Szabó Mihály Sárvár, Zámolyi József
Moson 1 80—1.80 P.# Héring Sándor Keszt
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hely 44 f., Róthermel Henrik Dombóvár
2 88 P., Forgó Sándorné Dombóvár 1.70 P„
Németh Imréné Beled, Frankovits Ferenc
Zalaszentgrót, dr. Holécty Zoltánná Cell
dömölk 88—88 f., Szabó István Nagysimonyi, Skriba Sándorné Kőszeg 38—38 f,
László Károly Jánosháza, Horváth Lajosne
Makkoshetye, Kadlicskó Józsefné Tab,
Gosztola Samu Sopron, Tóth Sándor Börcs,
Pécz Józsefné KiskOcsk, Zuborszky Kálmán
Tamási, Tóth Jánosné Zalalövö, Mátis Sán
dor Beled, Bankó Sándor Miskolcs 1 60—
1 60 P., Lang János (Horváth) Lajoskomá
rom, Bellánk liona Devecser, Csuka Mihály
Boba, Lukács Mátyás Kispest, Fáik Mária
Győr, Mikó János Farád, Meaterházy Sán
dor Mesterhaza, Tóth Mihály Beled, Trogmazer Károly Gyór 32—32 f, Csincsik
András Salgótarján, Borbély Béla Markotabödöge, lü.öp József éa Moór Ferenc
Répcelak 80 - 80 f., Nagy Dénesné Boba
1.72 P., felső Schnitz András Lajoskomárom,
Francsek Ltazlone S-Ódrákos 5 20—5 20 P.,
Répcelaki gyülekezet 860 P, Udvardy Laí Bük, Néneth Ferenc Balatonalmádi,
11a Kálmán Szombathely, Molnár Sándor
Alsógörzsöny, Fú.öp Lajos Rum 8—8 f.,
Csepregi Sándor Celldömölk 44 f., dr. Paullni Géza Tatabánya 6 40 P., Freyné Nitecb
Karolina Csorna, Nemeth San Csepreg
72—72 L, özv. Stég Lajosné Szombatnely,
Bolia Sándor, Fodor Lajos Celldömölk
40—40 f., Nagybábony 192 P., Gyalog
György Somogyjád 1 08 P., G,őnk István
es Vicbnyi Blan«a Győr, dr. Zimányi Dá
niel Budapest, Isó Vince Gyór, Dezső Jolán
Papa, Ciéh István Lajoskomárom, Skrabák
üezáne Veszprém, SH.y Sámuelné Ktskamond, Balázs Samu Rábaszentandrás, Kamondy Sándor Celldömölk, Baán Denes
Farád, Mikó József Jobaháza, Schleifer
Imrené Szombaraely, Mórotz Gyula János
háza, Zinppányi Gyéláné Békás, özv. Né
meth Jenóne A szopor, Jozsa Lajos Mezőlak,
Ihász Sándorné Sikátor, Miovácz Györgyne
Kaposvár, Kalmár Lajos Győr, Szép Imrené
Tei, Varga Mihály Szilsárkány, Szakács
József Budapest, Szakács György Lajos
komárom, Horvath István Papa, Kiss Ist
vánná Magyar boly, Dékán Sándor Sárvár,
Hajba Sándor Farád, Nagy Jenöné Vác,
Smideliu8 Béláné Szombathely, Boros Gyula
Körmend, Nemeth Béla Pécs, Póiony János
Sárbogaid, Zatykó Mána Balassagyarmat,
Nemein János Orosháza, Pintér Jenöne
Szeged, Novak István Zankaaöveskai, Kaluzsa Etel Aszód, Vraiarics Lajos Szentantalfa, Németh Mátyás Balassagyarmat,
Nagy Sámuelne, vitéz Kálmán Béla és
Molnár Erzsébet Rákospalota, Varságh
János Budapest, Orosz Lajosné Tét, So
mogyi Maria Alsóság, Berke Gézáné Sárvár,
Halmos Jánosáé Gyula, Simon lsivánne
Vecsés, Kovács Antame Bodmer, Wellner
Dániel Gyór, Kátpáty Lajosné Celldömölk*
László István Szombathely, Mészáros Kál
mán Veszprém, Menis Lajos Mesterhaza,
Remete Denes Cel.dömülk 32—32 f.-t.
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Falalőa B M rkew to oa u n i ó : C ZIPO TT o tZ A
S z tn tfo tth A rd , V asvárm acya.
SzerkM Ztótár«: NÉMETH KAROLY.

FőmunkatAraak :
NAQY MIKLÓS, SZOMBATH ERNŐ,
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

K ézira to k at nam a d u n k r i u u .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemil könyvnyomdájAban Szentgotthárdon.
Felelős nyomdavezető: tiergój A ntal.
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A világhírű szegedi édes nemes

A répcelaki ág hítv. ev. I. kántortanítói
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 30
egységből és 20%-ból álló helyi fizetés és
államsegély. Természetbeni lakás. Köteles
ségek: dijlevél szerint. Kántori képesítés
kőtelező. Kommün alatti magatartás sza
bályszerűen igazolandó. Pályázatok evang.
lelkészi hivatalhoz (Répcelak) küldendők
február 20-íg.

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlemények
legelőnyösebben beszerezhetők

KARBINBR PÉTER
paprikaki vitel! üzletében

Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Expaprlka.

1927. február 13.

M á tis S á n d o r
érc- és fakoporsó raktára
— B e l e d , Fö utca. —
Állandóan dús választék érc- és
fakoporsókban, szemfedőkben és
sírkoszorukban, valamint az összes
temetkezési cikkekben.
62
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PAYR GUSZTÁV

Szolid kivitelű

épületbádogos, vizvezetékés kútszerelési vállalata

=

VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK,
SO D R O N Y ÁGYBETÉTEK

C SO R N A . =

beszerezhetők a gyártónál
1 -50

Elvállal mindennemű épületbádo
gos, vízvezeték és csatornázási
munkákat. Fürdőszoba-, kl őszét-,
mosdó-, zuhany berendezéseket,
hideg- és melegvizvezetékkel. Új
toron* fedéseket, toronyjavításokat és villámhárító felszerelése
ket a legmeszebbmenő jótálással.

Megjelent a „Dunán'u i Szakácskönyv*
lli-ik bővített kiadása. Ára 6 pengő 80 fill.
(85 000 K) A pénz előleges beküldése
ellenében bérmentve szállítja a szerző :
Alsószopori Nagy Ferencné.
Sárvár, Vasmegye.

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telafon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.
Kereskedelmileg képzett, 33 éves, nős, ev.
vallásu, peritkt könyvelő és levelező, volt
vidéki pénzintézeti

főkönyvelő
hosszabb bank és áruüzleti gyakorlattal

vidéki pénzintézethez vagy szövetkezethez
szerény fizetési feltételek mellett adminisz
tratív vezetőnek ajánlkozik. — Szíves meg
kereséseket a kiadóhivatal továbbít. 2—4

Kapi Béla: Bizonyságtevés c. müve
megrendelhető a Harangszó kiadóhivatalában Szentgotthárdon (Vas m.).
Ára fűzve portóval 10 P. 40 f.
Jóravalóé8 teljesen egészséges szakácsnő
és szobalány kerestetik, esetleg anya leá
nyával is szóbajöhet. jó bizonyítvánnyal«
rendelkezők előnyben. Dr. Ki s s Ödön,
Balatonszemes.

Piac.
S zá z idegen pén zegységn ek p e n g ő á r
fo ly a m a : Dollár 569.25, Schilling 80.375,

Nemet márka 135.45, Cseh korona 16.89,
Dinár 10.03, Lei 3 00, Lira 24 90, Frank
22725, Angol font 277,125.
G abon aárak: Búza 30,50, rozs 24 80,
árpa 25.50, kőles 14 80, zab 19.20, tengeri
19.60, korpa 14 50 Pengő métermázsinként.
Á lla tp ia c: Sertés 1.37, bika 1.—, ökör
—.92, tehén —.51, növendékmarha —.50,
zsír 1.72 P kilónként.

A gazdaembernek is olvasni, tanulni kell! Jól tudja ezt ma már minden gazda! Munkájának ered
ményét megtöbbszörözheti, aki az itt felsorolt kitűnő szakkönyveket figyelmesen elolvassa.

K I S T I V A D A R könyvkereskedése P Á P A , Fö*ucca 21. a j á n l j a :
Kecsketenyésztés. 1.60
Konyhakerti növények szántóföldi termesz
tése. 1.60
Korai burgonya termelése. 1.60
A szobanövények ápolása. 1 60
Virágtenyésztés. 8.—
A takarékos építkezés. 1 60
Tógazdasági tanácsadó. 2.40
Lúd- és kacsatenyésztés. —.—
A hússertés tenyésztés időszerű kérdései.
-.8 0
A takarmányozás alapvonalai. 1 60
Fejőstehenek okszerű takarmányozása és
borjúfelnevelés. —80
Marha-, juh- és sertéshizlalás. —.80
Az i8táliótrágya. —.80
Zöldségtermesztés. 2.—
Sertéstenyésztés. —.80
Az igásló tenyésztése. 1.60
Az erdő, annak művelése stb. 1 60
A len és kender termesztése és kidolgo
zása. 1.60
A gabonafélék termesztése. —.80
Gazdasági építészet dióhéjban. 160
Baromfitenyésztés. 1.60
A gyümölcskert védelme az élősködők
ellen. 2,—
Jó dohánykertész. 2.—
Szántóföldi szálas takarmánytermelés, 1.60
A szarvasmarha tenyésztése. 1.60
Védekezés a ragadós állati betegségek el
len, I. 1.60
Védekezés a ragadós állati betegségek el
len, IL 2.—

Első segélynyújtás állatok megbetegedésé
nél. 160
Állattenyésztési tanácsadó. —.80
Kisgazdaságok berendezése. 160
A gyümölcs értékesítése. 1.60
Milyen gyógynövényeket termesszen a kis
gazda? —.80
A jó pincegazda. 1.60
A gabonatermés fokozása. 1.60
A méhészet vezérfonala. —.80
A kisgazda kecsketenyésztése. —.80
A kisgazda mezőgazd. gépei, I. füzet. 1 60
A kisgazda mezőgazd. gépei, lí. füzet. 1.60
A tejgazdaság dióhéjban. —.80
Bolgárkertészet. 1.60
A kosárfűz termesztése. —.80
Baromfibizla!á8 és értékesítés. —.80
Baromfiólak és baromfitenyésztési eszkö
zök. 1 60
A mesterséges keltetés. —.80
A mesterséges csibenevelés. 1.60
Baromfibetegségek. 2.—
A pata ápolása. —.80
Házinyultenyésztés és értékesítés. 2.—
Gyümölcsfák és kerti vetemények, műtrá
gyázások, 26 képpel. 240
Kis kertész, 339 képpel. 5.60
Lokomobil. Gózkatánfűtő és gőzgépkezelő,
555 kérdés* felelet, 127 képpel. 2.80
ó mag és helyes magvetés. 3 30
*ata és csülök ápolása és betegségei. 8 50
Hazai gyógynövények ismertetése, gyűjtése,
termesztése, értékesítése. 7.50
A cséplőgépek. 6.60

Í

Talajművelés. 1.70
4—4
A veteményes kert. 2.40
Szöllőmívelés. 2.80
Ehető és mérges gombák. 2.40
Mezőgazdasági alapelvei. 2.60
Kukorica mint szemestermény. 2.40
Szerves trágyák. 1 80
Gyümölcs- és zöldségfélék értékesítése,
eltartása és konzerválása. 4.20 v
Burgonyatermesztés. 3 60
Sertéstenyésztés. 18.—
Rét- és legelömivelés. 7.40
Vaj- és sajtgyártás 4,—
Takarmánynövények termesztése. 1.20
Kisgazda fejőstehene és tejgazdasága. 2 —
Szántóföld helyes mivelése. 1.80
Vetés- és növényápolás. 3.40
Gyümölcstermelés. 4.40
Méhészet 2.40
Méhészeti kis káté. 1.10
Cirok, köles, repce, mák stb. termesztése.
Nyúl és kecsketenyésztés. 2 40
Gyümölcsfák és szőllö kárttévő rovarai.

2.—

Mezőgazd. növények állati ellenségei. 2.80.
Juhtenyésztés. 2.80
Baromfitenyésztés. 2 —
Lótenyésztés. 1.80
Stabil gőzkazánok tankönyve. 7.40.
Gabonafélék termesztése —.90
A bor készítése, kezelése. 8.40
Kisbirtok helyes berendezése, *
Szarvasmarhatenyésztés. 2.—
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megnyilatkozására tegyünk egynéhány megjegy
zést.
A felsőházi javaslat részletes tárgyalásánál
a református kormányelnök felszólalása döntötte
el ev. egyházunk képviseletének ügyét. Fájlal
juk, hogy ép egy protestáns ember helyezkedett
egyházunk jogi képviseletének a megal apításá
nál a számarány elvi álláspontjára. Minden pro
testáns embernek tudnia kell, hogy prot. egy
házaink nem a tömegekben, hanem az egyedekben képviselik az erőt. Nem a számarány,
hanem a tömegeket alkotó egyének benső ön
tudatos hitélete adják meg egy történelmi egy
ház igazi jelentőségét. Bizonyára ebből a látó
szögből Ítélték meg elődeink egyházi munkán
kat, amikor 1885-ben is, a lélekszámtól elte
kintve, a református testvéregyházzal egyönte
tűen állapították meg főrendi képviseletünket.
Nemzeti munkánkra vonatkozókig p ed g
hadd üzenjük meg Miniszterelnökünknek teljes
tisztelettel, de ugyanolyan önérzettel: m i, m a
gyarhoni evangélikusok, négy é v 
s z á z a d o n k e r e s z t ü l n e m m a g y a r , ha
nem f ő l e g n é m e t é s t ó t n y e l v e n hir
d e t t ü k a m a g y a r h o n s z e r e l m e t . Erről
a történelmi tényről magyar hivatalos körök
nek megfeledkezniök sohasem szabad.
Emellett üzenjünk most valamit evangélikus
törvényhozóinknak is. Mint az egyház hivata
los képviselői, csak négyen foglalnak ott he
lyet. De a kormányban, az államtitkárok, or
szággyűlési és képviselőházi tagok között egé
szen szép számban látjuk hittestvéreinket is.
Igaz, ók semmiféle egyházi meghatalmazás, ha
nem vallásra való tekintet nélkül a közbizalom
megnyilvánulása folytán jutottak a dunaparti
palotába. Végezzék is ott pártatlanul a magunk
munkáját. De ha egyházunk érdekei, legyenek
azok akár jogiak, akár anyagiak szóba kerül
nek, akkor ébredjen fel bennük evangélikus ön
érzetük és hivatalos képviselőink me lett tegye
nek önérzetes állásfoglalásukkal bizonyságot
evangélikus egyházszeretetükröl. Ilyen ügyek
tárgyalásánál a gyűlésekről távolmaradni, sza
vazás előtt kimenni a teremből (amint ezt a
felsőházi javaslat tárgyalásánál láttuk), valóban
nem evangéliumi eljárás.
Az evangélikus jelszó kötelez és követel.
Ennek a hangsúlyozásával kérjük és várjuk
felsőházi és országgyülisi hittestvéreink egyház
és nemzetépitő munkáját.
Debrecen.
Farkas Győző.

A Luther-Társaság január 31-én Deák Fe
renc halálának ötvenéves fordulójára ünnepi
ülést tartott. Az elnöki megnyitót Pékár Gyula
mondta el, az ünnepi előadást Deák Ferencről
dr. Polner Ödön szegedi egyetemi tanár tar
totta.
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Je g y z e t.
Egyházunk azt tanítja, hogy az ember megigazul hit által, a törvénynek cselekedete nél
kül, Isten kegyelméből. Ezzel a tanítással éle
sen megkülönbözteti a vallást az erkölcstől.
Sokan, talán éppen a római katholicizmus ko
vászának hatása alatt, ezt a kettőt összezavar
ják. Pedig a különbség tényleg megvan. Az
erkölcs célja a jó, a vattás célja az Isten. És
ha az embereket inkább foglalkoztatja a jónak
és gonosznak problémája, mint Istennek kere
sése és az Istennel való egyesülés, ez annyit
jelent, hogy a keresztyénség lényegesebbik
fele, a vallásosság, a rövidebbet huzza.
Túlontúl nagy súlyt helyezünk a cseleke
detekre. A hitélet fokát azzal mérjük a gyü
lekezetekben és az egységekben, hogy mennyi a
csekkedet, a munka, a sürgés-forgás. Egyesü
leteket alapítunk, intézményeket létesítünk, szer
vezkedünk, mozgalmakat indítunk jobbra és
balra, programmokat állítunk össze és alapsza
bályokat készítünk s nem igen törődünk az
zal, hogy vettük-e már a Szentleiket, aki erőt
adna arra, hogy terveinket keresztülvigyük és
megvalósítsuk. Az egyház munkának, az egye
sületi munkának elvégzése főleg a jóakarattól
tétetik függővé, ezt a jóakaratot iparkodunk
felébreszteni, jóakarata támogatást keresünk, a
jóakaratra apellálunk, a hit háttérbe szorul.
Nem mondom, minden jó cselekedetnek
megvan a szociális jó hatása. De a jó cseleke
detek magukban véve nem pótolhatják a val
lásos hitet. Der Glaube ist ein geschäftig Ding,
mondta Luther. A hit megterml a jó gyümöl
csöket. Ellenben a cselekedetek nem teremte
nek hitet. A hit cselekedetek nélkül meghalt
önmagában, mondja az aposto’, de tagadhatat
lan az. is, hogy élő hit soha sem marad cse
lekedetek nélkül.
Az egyháznak nem az a rendeltetése, hogy
emberbaráti intézmények dajkálója legyen, ha
nem, hogy az embereket elvezérelje Krisztus
hoz, hogy olyan lelki környezetet hozzon létre,
amely a Szentíéleknek otthona. Jézus utolsó és
legdrágább adományaként a Szentlelket adta
tanítványainak. Az őskeresztyén gyülekezetek
ről azt olvassuk, hogy tagjai a Szentlelket vet
ték s nagy volt az öröm, mikor a pogányoknak is adatott a Szentlélek. Pünkösd! Pünkösd
kell nekünk. A Szentlélek kitöltése ifiakra és
vénekre, fiakra és leányokra. Szentlélek nélkül
minden igyekezetünk veszendőbe megy, a mun
kába belefáradunk, életünk gyümölcsei éretle
nül hullnak földre. A Szentlélek vezérlete alatt
győzünk. A hit az a diadal, amely meggyőzi
a világot. Imádkozzunk, hogy legyen hitünk,
hogy erősödjék, tisztuljon, lángoljon a hitünk.
A hit majd gondoskodik a cselekedetekről.
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Evangélikus konferencia.
Lapunk folyó évi 5-ik számában a »Ref.
konferencia Budapesten« cimü hir végién ezeket
olvastam: »E tanulságos előadások reánk azt
a benyomást tették, hogy ref. testvéreink ná
lunknál jobban ismerik hazai evang. protestáns
keres ztyéns égünk belső és külső bajait és jö
vendő feladatait. D e u t e r o n o m i u m o s e l ő 
a d á s a i n k m e l l e t t mi is e z e k n e k b e 
h a t ó b b t á r g y a l á s á r a f e k t e t ü n k (nyom
dahiba?) n a g y o b b s ú l y t . És a z u t á n m o z 
d u l j o n m e g m i e l ő b b u.n. s o p r o n i t h e o l ó g i a i f a k u l t á s u nk is i l ye n k o n f e r e n 
ciák m e g r e n d e z é s é b e n . T ő l e v á r u n k
és k é r ü n k i n d í t á s t és l e l k e s e d é s t .
S a p i e n t i s (sic) sat!«
Nem természetem, hogy minden apró
dolognak nagy jelentőséget tulajdonítsak, vagy
hogy éppen »kákán csomót keressek«. Nem tar
tom egyházunk életére nézve valami döntő fon
tosságú eseménynek a »Hi r ek« rovatában
megjelenő közleményeket sem, bár szeretném,
hogy elsőrangú hírszolgálata tegyen minden la
punknak. Megesik azonban, hogy ezeknek a re
ferálni akaró hirecskéknek — nem tudom, hogy
ugyanegy tudósitó tollára enged-e ez következ
tetni? — egyszer is, máskor is némi kis mel
lékize is van. Legalább is én ezt nem először
veszem észre.
Nem akarok én itt fakultásunk prókátora
ként szerepelni — arra nincs is szüksége —;
arról sem akarok szólni, hogy rendezzen-e a
theol. fakultás konferenciákat vagy se. Erről
szólhatnak mások, ha éppen szükségesnek tart
ják. Azt azonban nem hallgathatom el, hogy
nekem mint evang. egyhártagnak is, nagyon
fáj az az „u. n.“, amit jónak látott a tudósító
oda írni a soproni theol. fakultás említésekor.
Sokat beszél ez a két betű! Nem veszi-e észre
a tudósító, hogy az a két betű egyebek mellett
beszél arról^ is, hogy hogyan becsüljük meg
és hogyan támogatjuk mi nem egyszer intézmé
nyeinket? Mert lehet valakinek igen tisztelet
reméltó különvéleménye pl. a theol. fakultás
elhelyezésének kérdésében, de elvégre ez ma
»res judicata«. Evang. egyetemes egyházunk
maga intézte ezt igy, alkotmányos utón, s in
tézkedését — úgy tudjuk — nem is akarja, leg
alább is egyelőre megváltoztatni. Azért a theol.
fakultást „u. n.“, jelzővel felruházni, — min
dent mást jelenthet, csak egyetemes egyházunk
ide vonatkozó intézkedésének helyeslő megér
tését, méltánylását nem. De testvéries szeretetet sem.
Van azonban még egyéb is, amit jó lesz
itt most szintén megemliteni. Okot ad erre is
az a kis hirecske. Mindenekelőtt idézzük emlé
kezetünkbe, hogy evang. egyházunkban az el
múlt 1926. évben két lelkészi konferencia és
egy, blelkészegyesületi közgyűlés volt. Az első
kettő Szarvason, illetve Pécsett, az utóbbi Bu
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dapesten. A tény itt az, hogy a pécsi konfe
rencián részt vettek és előadást tartottak csak
nem valamennyien a fakultás tanárai, viszont
egyik tagja részt vett a szarvasi konferencián
és a közgyűlésein is. Nos, nekem az az impreszszióm, hogy a fönt idézett tudósítás írója nincs
megelégedve lelkészi konferenciáinkkal, pedig
úgy sejtem, hogy azokon nem is vett részt.
Arra azonban emlékszik, hogy a szarvasi kon
ferenciának volt ilyen cimü eladása is: »A deuteronomiumi kérdés mai állása«, — s emez em
lékének hatása alatt irta ezt a hangzatos kifeje
zést: » D e u t e r o n o m i u m o s lelő a d á s a i n k
m e l l e t t stb.«
Hogy mi célja lehetett ezzel a mondattal,
azt csak sejtem. Ha buzdításnak szánta, akkor
célját aligha éri el, mert örökös bántó csipke
désekkel nem visszük előbbre az Isten orszá
gát! Art azonban tudom, hogy aki a fontiekről
nem hallott, az nem igen tudhatta: mit akar
jelenteni a » D e u t e f o n o m i u m o s e l ő a d ás.«
Sejtésem pedig az, hogy ilyesfajtát akart írni
a tudósitó: »Ne foglalkozzunk konferenciákon
ilyen elavult kérdésekkel!, hanem beszéljünk ott,
mint a reformátusok, belső és külső bajainkról,
a jövendő feladatairól, •szóval gyakorlati kérdé
sekről.« Elég volna nekem itt leközölnöm csak
az elmúlt év ref. konferenciáinak a programmját is, hogy egyszerre kitűnjék: mennyi elmé
leti kérdéssel, dogmatikai problémával foglalkoz
tak csak egy év alatt is ref. testvéreink! E
helyett azonban hadd mondjam el fenti hir be
küldőjének a következőket:
Az 1925. évi budapesti lelkészi konferen
cián — nem tudom, ha ott volt-e a hir bekül
dője —, e sorok írója gyakorlati kérdésről tar
tott előadást, mert arra kérték fel. A konferen
cián azután egyik jelenlevő lelkész felszólalása
során olyasmit mondott, hogy a professzor be
szélhetne szakkörébe tartozó tudományos prob
lémákról is. E z é r t vállalkoztam én a fent em
lített kérdés megvilágítására. De vállalkoztam
azért is — bármilyen elavult dolognak tartsa is
a tudósító az Ó-Tíestámentummal való foglalko
zást —, mert azt tartom, hogy lelkészi kon
ferenciákon nem szabad nélkülöznünk az elmé
leti tudományos kérdések tárgyalását sem. Ér
dekünk, kötelességünk, hogy megtartsuk kap
csolatunkat a tudományos élettel! Hirküldő
azonban, úgy látszik ezt is sokallja, s az egy
tudományos tételnél kevesebbel is megeléged
nék !
Sajátságos, de egyben szomorú is, ^ hogy
a tudományos kérdésekkel való foglalkozást sokallani, újabban mintha divatossá lett volna egy
házunkban. Mert emlékezünk: egyetemes köz
gyűlésünk előértekezietén s a lelkészi közgyű
lésen is elhangzott valami ehhez hasonló! Ha
egyszer igy áll a dolog, akkor ezzel szembe
keil nézni s akkor ezzel egyszersmindenkorra
le kell számolni. Kívánatosnak, sőt elengedhe
tetlen nek tartom azért, hogy tűzessék ki a leg-
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közelebbi konferenciára ez a tétel: »A t h e o l .
t u d o m á n y és a l e l k és z i gyakorlat«,
vagy még általánosabban: »A t h e o l t u d o 
m á n y é s az e v a n g é l i k u s e g y h á z . « Föl
tétlenül foglalkoznunk kell ezzel, mert kívána
tos, hogy mindenki tudomást szerezzen arról:
mi az a minimum ezen a területen, melyből
egyházunk egy jottányit sem engedhet, anélkül,
hogy ne veszélyeztesse a lelkészképzés tudo
mányos jellegét. Azt hiszem, hogy legtöbbünk
előtt világosán áll ez a kérdés amúgy is, de
ha vannak másképen vélekedők, érdemes a kér
déssel foglalkozni.
Ami végül az idei lelkészi konferenciát il
leti, arra nézve elárulhatok annyit, hogy annak
idején a szarvasi konferencia résztvevői meg
állapodtak bizonyos elvi kérdésekben:
1. A konferencia összes előadásainak egy
fögondolat köré kell csoportosultok.
2. A konferencián legyenek tudományos és
, gyakorlati jellegű előadások, annak megjelölé
sével, hogy melyeken vehetnek részt vendégek
is.
3. A konferenciával kapcsolatosan tartani
kell a helybeli egyházközség tagjait, főleg pe
dig a presbyteriumot érdeklő előadásokat is.
4. Tartani kell a konferencia végén zárt
körű megbeszélést, melyen meg lehet állapítani
a konferencia eredményét, tanulságait, de ame
lyen szóba kerülhetnek a konferencia tagjainak
beszámolói, egyéni tapasztalatai is.
S most azután az a feladat, hogy ez a
konferencia e tavaszon — minél több jelenlevő
részvételével — megtartassék!
Ne felejtsük azonban el, hogy' a lelkészi
konferencia azért még nem lehet minden. Ez
nem ölelheti fel egyházi életünk összes problé
máit. Szükséges azért, hogy tartson egyházunk
más tényezője is — mihelyt csak lehet — egy'
nagy országos jellegű, építő, ébresztő evangé
likus konferenciát. Ehhez azonban egyelőre még
az előmunkálatokat kell elvégezni a lelkekben
és külön-külön az egyes gyülekezetekben is.
A reformátusok nagyszabású konferenciái
se máról-holnapra születtek meg s nem lettek
egyszerre olyanokká, amilyenek azok ma. Dol
gozzunk azért és imádkozzunk, hogy az evan
gélikus hívők serege is megmozduljon, ott a
szivek mélyén. Az elvégzett munkára, a hívek
szívből jövő imádságára bizonnyal leszáll Is
tennek aldása. Ez biztos.
Befejezésül pedig még ennyit: v i s z o n t 
l á t á s r a az i d e i t a v a s z i l e l k é s z i k o n 
ferencián!
Ez szól a fent említett hír beküldőjének is.
Dr. Deák János.

D. Raffay Sándor püspököt az Allgemeine
Lutherische Konferenz szükebb bizottságának
tagjává választotta. A püspök választmányi tagja
lett a Szellemi Együttműködés Szövetségének is.

H Í R E K .
Az erdélyi magyar evangélikus egyház
önkorm ányzatot kap. Az erdélyi és bánság
magyar evangélikusok évek óta erőteljes moz
galmat folytatnak egyházuk teljes autonómiája
es az espcrességi kerületeknek egy szuperin
tendens vezetése alá való helyezése érdekében.
A román király most végre teljesítette az evan
gélikusok kérelmét és a kolozsvári esperesség
kivételével, amely már régebben a brassói szász
lutheránus püspökség1 fennhatósága alá került,
a többi erdélyi és bánsági kerületet, az aradit,
temesvárit, a nagy váradit és a brassói magyar
lutheránus es perességet egy megválasztandó
magvar szuperintendens vezetése alá helyezte.
Egyidejűén a magyar evangélikus egyház teljes
autonómiát is kapott. Az uj egyházmegye hu
szonhat egyházközségből alakul és Erdé.y első
magyar szuperintendense a román uralom alatt
Frint Lajos aradi főesperes, a magyar lutheránu
sok jelenlegi egyházelnöke lesz. Frint már Arad
nak Magyarországról való elszakitása előtt te
kintélyes szerepet vitt a magyar evangélikus
egyházi életben és kiváló személyi tulajdonsá
gainál fogva minden felekezetnéi nagy tiszte
letnek örvend.
Gyám intézeti alapítvány. Dr. Thébus/
Béla orvos, dr. Thébusz Aladár kir. kúriai biró
és di. Thébusz Zoltán ügyvéd az Egyet. Ev.
Egyházi Gyámintézet javára egyezer pengős ala
pítványt létesítettek, édes atyjuk, néhai Thébusz
János zólyomi lelkész emlékére. A nagylelkű
alapítvány létesítésére az édesatya emlékét tisz
telő és egyházszeretó testvéreket az alapitó levél
szerint a családi hagyományok és a Gyám in
tézet nemes hivatásának ismerete indították. ^\z
alapítvány célja olyan szépen, olyan körültekin
tően és egyházunk szükségleteinek olyan ala
pos ismeretével van megállapítva, hogy Útmu
tatóul szolgálhat ezen hatalmas belmissziói egye
sület minden munkásának és munkájának: a)
a szórványokban alakuló anya-,' leány- vagy
fiókegyházaknak, nem szervezett szórványhe
lyeknek bibliákkal, énekes- és imádságos köny
vekkel, egyéb hiterösitő müvekkel, az ily he
lyeken tanuló ifjúságnak bibliával és evang. val
lási könyvekkel, építő iratokkal való ellátása,
hogy a templomtól távol élő híveink hitükben
megmaradjanak; b) áldásos és az evang. egy
ház céljait szolgáló közintézmények (árvaházak,
szeretetházak, napközi s egyéb otthonok stb.)
segélyezése hitépitő könyvek ajándékozása ák
tál; c) gyülekezeti könyvtárak segélyezése, hit
épitő könyvek ajándékozása által, különös fi
gyelemben részesitendők az ujjonnan alakuló
könyvtárak; a segélyezésnek feltétele, hogy a
gyülekezetek maguk hiteles költségelőirányzat
tal és számadással igazolják, hogy a könyvtá
rukat állandóan gyarapítják; d) alakuló gyüleke
zeteknek, szórványh ebeknek kegyszerekkel való
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ellátása. Amikor az áldozatkész testvéreknek ne
mes alapítványáról hírt adunk, nem mulaszthat
juk el, hogy olvasóinkat a Gyámintézet odaadó
támogatására fe> ne kérjük. A különböző egye
sületeknek elszaporodása sajnos odavezetett,
hogy régi, nagynevű intézményeink, mint a
Gyámintézet és a Luther-Társaság, meggyen
gültek, anélkül, hogy az újak pótolhatnák őket.
Ne feledjük, hogy az egyházi belmissziói mun
kának egyházi törvény, által létesített és bevált
hivatalos szerve a Gyámintézet. A rendszeres
és tervszerű belmissziói munka, pedig egyedül
az ilyen munka biztosítja az eredményességet,
csak ezen központi szerv utján lehetséges. Azok
a magán kezdeményezésen alapuló gyűjtések,
amelyek újabban sok panaszra adnak okot, nem
helyeselhetők igen sok tekintetben. Belmissziói
munkánk egyik főcélja a Gyám intézetnek meg
erősítése legyen.
Előfizetési felhívás. Sajtó alatt van és leg
közelebb jelenik meg Dr. K a r n e r F. Károly
theol. tanár, egyetemi előadónak »Pál apostol
világnézete, í. rész, Pál apostol és a görög
filozófia« c. könyve. A kb. 100 oldal terjedelmű
nyolcadrét munkára a szerző előfizetést hirdet
folyó évi március hó 15-ig. Ára előfizetésben
3.50 Pengő, előfizetések a szerző címére (Sop
ron, Halász-u. 7) küldendők.. A könyvnek bolti
ára tetemesen magasabb lesz.
Küimissziői hirek. A pekingi kormány a
China Christian Education Association elnöké
nek kérdésére fontos kijelentéseket tett. E sze
rint az a két mondat »Az iskola célja nem le
het a vallás terjesztése« és »A kötelező tantár
gyak között nem szerepelhet a vallástan« úgy
értelmezendő, hogy ezek az iskolák kötelesek a
minisztérium által megállapított keretek között
ét annak útmutatásai szerint működni és a val
lás tekintetében semmiféle kényszereszközhöz
nem nyúlhatnak. A rendelet nem akarja a val
lásnak és a vallás terjesztésének szabadságát
korlátozni. A tarnul egyház püspöke, Heumann,
tavaly nyáron elhalt. A délindiai tamul luthe
ránus egyház múlt hó közepén Trankebárban
tartott gyűlésén Bexel! Dávidot választotta püs
pöknek. Az ui püspök 1887 óta áll a külmiszszió szolgálatában. Még az idén egy svéd püs
pök fogja felavatni és hivatalába iktatni.
Az
ujgvineai misszió vagyont az ausztráliai kor
mány formálisan átadta az ausztráliai egyesült
evang.-lutheránus egyháznak, amely azzal sza
badon rendelkezhetik. A kormánynak az a ren
delkezése, hogy az Ujgvineában működő német
misszionáriusok 1928-ig kötelesek az országot
elhagyni, oda módosult, hogy maradhatnak, de
nem kapnak engedélyt arra, hogy szabadságukat
német hazájukban -tölthessék. Most pedig már
az a helyzet, hogy a; tavasszal már Németor
szágba is ellátogathatnak. Remélhető, hogy ha
marosan ledől az a korlátozás is, amely szerint
a Németországban született misszionáriusok nem
mehetnek be Ujgvineába.
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A soproni Theológus Otthon felügyelője
közli, hogy Payr Sándor egyetemi tanár »Szé
chényi va.lásos leÜkülete« c. munkáját átengedte
a Theol. Otthon javára. A mü példányai a por
tóval együtt 3 pengőért kaphatók az Otthon
felügyelőjénél^ (dr. Deák János, Sopron, Tenfp!om-u. 3.) Kérjük olvasóinkat, hogy ennek az
értékes műnek megrendelésével is támogassák
a Theol. Otthont.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

Jó föld.
»Amelyik mag a jó földbe
esett ezek azok, akik a hal
lott igét tiszta és jó szívvel
megtartják, és gyümölcsöt
teremnek békelüréssel.«

Lukács 8 . 15
A magvetőről szóló példázat mindössze öt
rövid mondatból áll. A magyarázat hozzá me
gint öt mondat. Úgy vagyok Jézus példázatai
val, hogy minél idősebb leszek, s minél több
irodalmi termékkel ismerkedem meg s minél
több irodalmi irány — verizmus, idealizmus,
klasszicizmus, naturalizmus, expresszionizmus,
impresszionizmus, romanticizmus és neoromanticizmus — keresztezi utamat, annál jobban ta
nulom felismerni azt, hogy Jézus beszéde mint
művészet és irodalom is tökéletes. A vetésről
pontosabb megfigyelő képességgel, művészibb
átérzéssel, tömörebben és plasztikusabban nem
lehetne imi, mint Jézus ebben a példázatban
ahogyan beszél. Japán festmények jutnak
eszembe, németalföldi festők képei: ez felül
múlja őket. Miniatűr, megmérhetetlen távlatok
kal. Ut, ég, madár, szikla, tövis, televény; szik
kasztó szárazság, harmat, eső, szivárgó nedv:
egy világ. S mennyi mozgás: a magvető ki
megy otthonából, mikor már mindent ellátott
otthon s beszólt feleségéhez a konyhába, oda
szólt futkározó gyermekeinek, s megsimogatta
hozzádörgölődző kutyájának fejét, kimegy a
földre vetni; járja a barázdákat és vet. Hull
a mag. Repdesnek a madarak. Mennek az utón
emberek. Női a vetés, női a tövis. Felkél, süt
a nap. Felhők árnyai húzódnak át nesztelenül
a vetésen. Zápor permetez. Szél fujdogál. Csil
lagok reszketnek nyári éjszakákon. Itt az ara
tás.
Az a négy ver9, amelyben Jézus a vetés
történetét elbeszéli, az elbeszélő művészet re
meke. Kezdve attól a mondattól: »A magvető
kiment« egész addig: »Százannyi hasznot hoza.«

Olyan lendület van ebben a történetben, ami
lyent csak Ruskin és a nagy művészet tud
tak meglátni egy-egy virágsziromban, fűszál
ban vagy nagy hegyek gerincén.
Ámde az evangélista bevezetésk'pen hozzá
teszi, hogy a műremek oktatni akar, mert pél
dázat. Jézus igy fogja fel. Hozzáteszi figyel, meztetésül: Akinek van füle a hallásra, hallja
meg! Azután még magyarázatot is fűz hozzá.
Tehát nem Part pour Part! Itt a művészi szép,
az eszthétikai szép nem cél. Eszköz. Itt nem
azért cizellálnak aranyat, ezüstöt, drágaköveket,
hogy üvegszekrénybe tegyék és mutogassák,
hanem azért, hogy legyen tál, tányér, kupa,
nyaklánc, gyűrű, amelyet használnak, s aminek
használata az életet szebbé, értékesebbé teszi.
A dolgok mélyén drága titkok pihennek: ezeket
meglátják a látók, s kinyitják a mi szemün
ket is, hogy lássunk. Az éjszakai zúgó szél,
a mezei Ülöm, a hollók: beszélnek; fűszálak,
csillagok zengése messze földre kihat; ezeket
meghallják a hallók, s kinyitják a mi fülünket
is. Az ember úrrá lesz Isten kezének munkáin
azáltal, hogy titkaikba beavatja az, aki hatal
masan és édesen beszél, mert amiket Atyjától
hallott, azokat szólja, s amiket Atyja cselek
szik, azokat cselekszi, s mert az ő kenyere az,
hogy annak akaratát hajtsa végre, aki őt elküldötte. Isten lelkének fuvallata éte li a vilá
got, amelynek célja az, hogy a tiszta és jó
szív béketüréssel teremje meg a jó gyümölcsö
ket.
Egyszerűbben, szebben, mélyebben nem
látta senki meg az élet értelmét és célját, mint
az, akit ha nézünk az Atyát látjuk. Legyen a
szived tiszta, légy béketürő: a legszentebb aszszony, az édesanyád életének felmagasztosult
pillanataiban nem kívánhat, nem kérhet szá
modra többet, jobbat. Ez teremtő Istenednek
jó és kegyelmes akarata is. Hogy olyannak lás
sák az emberek orcádat, amilyen egy angyal
nak orcája és teremj gyümölcsöket, amelyeknek
láttára az emberek Istent dicsőítik.
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és a példázat? Mire való volt a példá
zat, ha a vége egy valláserkölcsi tanítás? Kér
déssel felelek a kérdésre: Mire való a szivár
vány, mikor az eső a lényeges? Isten azt fel
leli: »Az én ivemet helyeztetem a felhőkbe, s
ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld
között.« A szép: Isten szövetségének jele. A
jó: Istennek akarata.

1921

Christus, sola scriptura, sola fides (Krisztus,
írás, Hit).
Elmondhatjuk azt is, hogy az egyházi élet
a szétforgácsoltságból a centralizáció felé vivő
utón jár. Az ifjú theológus ugyan még ma is
nagy mértékben megvan győződve szubjektív
értékéről, nézeteitiek és tapasztalatainak egye
temes érvényéről és jelentőségéről szemben a
múltakéival. De mégis majdnem mindenütt éb
redez annak tudata, hogy feladatunk csak az,
hogy továbbépítsük a közös ügyet, amely cél
ból el kell sajátítanunk mások tapasztalatait.
Habár megvan a hajlandóság theológiai, egy
házi kérdéseknek, mint pl. az Úrvacsorának, a
konfirmációnak és a keresztségnek egyéni el
bírálására, mégis az óhaj az egészbe való be
Az Egyetemes Evang. Lutheránus konfe illeszkedés és az eltérő nézet tiszteletben tartása
rencia munkájának a mostani egyházi helyzet után. Már nem idegenkednek annyira attól, hogy
ben éppen olyan kiváló fontossága van, mint egyéni óhajtásaikról és céljaikról lemondjanak;
volt az alapítási, évben (1868). A mostani egy inkább tömörülni akarnak, hogy az összegyűj
házi életet három kiemelkedő vonás jellemzi. tött erőket jobban értékesithessék. Az egyházi
Hármas fejlődési folyamaton megy keresztül:' testületek munkaközösségre lépnek. Az egyhá
a szubjektívtől az objektiv felé; a szétfő rgácsolt- zak szorosabb érintkezésben állnak egymással
ságból és decentralizációból a centralizáció felé; és az egyes keresztyén jobban keresi a keresz
és végül az ethizáló külsőségtől a vallási el tyének közösségét. A demokratikus irányzat
mélyülés felé.
észrevehetően alább hagyott és a parlamentesA forradalom utáni idő bárdolatlan szub kedésnek nincs már meg a pár év előtti sze
jektivizmusa az egyházban is jelentkező de repe. Ezzel szemben növekszik a bizalom a cél
mokratizáló hajlandóságaival a múlté, vagy leg tudatos, energikus vezetőkben és mindig na
alább is túl van már a csúcsponton. A szemé gyobb dolgokat és mindig többet követelnek
lyiséget keresik és megbecsülik nem annyira tőlük. A lutheránus egyház pedig mindig nagyeredetisége miatt, mint inkább kimagasló ob rabecsülte a hitbeli egységet és a személyiség
jektiv tartalmi gazdagsága kedvéért. Az egyén értékét.
korlátoltságának megtapasztalása kívánatossá te
Végül az egyházi élet a vallásos elmélyülés
szi a tekintélyeket. A Szentirás magasabbra ér* felé vivő utón halad. Ahol az egyházat szük
tékelése jellemző tünet; a Szentirás a theológiai ségesnek tartják, úgy a gyülekezetek, mint a
tudományban és a gyakorlatban ma már ko vezetők az eddigiinéi nagyobb mértékben az egy
rántsem annyira objektum, mint nemrégiben is ház kincsének kedvéért teszik. Az ethizáló és
volt, hanem esztendőről esztendőre növekedő eszthetizáló theológusok nem mernek már a
mértékben szubjektummá lesz. Az egyházat gyülekezeteknek a vallásból olyan keveset adni;
ugyan széles körök nem tartják már isteni in viszont mindig több lesz azoknak a gyülekeze
tézménynek — úgy az egyházias keresztyének, teknek száma, amelyek egyre határozottabban
mint más vallásos emberek, főleg pedig a mü megkövetelik az Isten igéjét. A theológusok
veitek körében is elevenen él az a gondolat, buzgóbban tanulmányozzák a vallás hőseit. A
hogy egyház nélkül is lehet az embernek Is nagy reformátoroknak, különösen Luther Már
tene, hogy egyház nélkül is lehet kegyes és tonnak műveit a legszélesebb körök olvassák.
Istennek tetsző életet élni —, másfelől mindaz- Sok más mindenről lemondanak és itt bukkan
által az egyház, mint meghatározott tartalmú nak a legnagyobb nyereségre. Még olyan kö
egyház úgy az egyesek, mint a köz életét ille rök is, amelyek egy bizonyos hitvallást visztőleg nagyobb jelentőséget és nagyobb értéket szautasitanak vagy legalább is semlegesen vi
nyer. Az egyházban keresnek olyan igazságokat, selkednek, nem annyira a hitvallás tartalma el
amelyek bizonyosabbak azoknál, amelyeket a len, mint inkább a külsőleges felekezeti fana
jelen mindennapi élete nyújt. Amit nemrégiben tizmus ellen tiltakoznak. Ha ez sokszor csak a
lehetetlennek hittünk, még távolálló körök is határozatlanságnak a palástolását szolgálja is,
érdeklődnek az egyház dogmatikai kincse iránt. másfelől mégis félreismerhetetlen a vakás lé
Például D. Ihmelsnek »Hogyan győződhetünk nyegének keresése és akarása. A vallásos gemeg a keresztyén igazságról« cimü irata me nialitás elismerése folytán Luthernek hatása
gint uj kiadást ért meg és a naponkénti bün- szellemi életünkben erősödik; Róma pedig kezdi
bocsánat felől sokat kérdezősködnek. Végül aratni vallástalan politikai működésének átkát.
Barth theológiáját is megemlithetjük, mint tü Róma politikai ténykedése rossz, a lutheránus
netet. A lutheránus egyház pedig mindig tu egyházak tartózkodása jó benyomást tesz még
datában volt annak, hogy kötelessége fáradha tavolállókra is. Az emberek a lényeget kíván
tatlanul utalni három objektiv tényezőre: Solus ják, s a vallás dolgaiban a mélyebbre hatolást.

Az Egyetemes Evang. Lutheránus konferencia
és a mai egyházi helyzet.

1927.
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A lutheránus egyházban az elmélyülés áll elő
térben; az eszközök, utak és módok másodrendüek.
A röviden jelzett körülmények egyenesen
megkövetelnek egy olyan munkaközösséget,
amelynek alapszabályai az Egyetemes Ev. Lu
theránus konferencia alapszabályaival meg
egyeznek. A két első paragrafus igy hangzik:
»Az Egyetemes Ev. Luth. Konferencia az evan
gélikus-lutheránus egyház hitvallásainak alap
ján áll, amelyek a bibliai üdvigazságokat leg
tisztábban fejezik ki és azokban látja tárgyalá
sainak és munkájának szabályát. A Konferencia
célja az ev.-lutheránus egyetemes egyház erő
sítése minden tagjában, hivatalában és munká
jában; különösen az evangéliom hitvallásszerü
tantisztaságának képviselete és megóvása, a kö
zös egyházi érdekeknek előmozdítása és vé
delme, a testvéri közösség ápolása és minden
egyházi munkának, különösen pedig a keresz
tyén szeretet munkáinak támogatása.
Ennek a feladatnak nagyon sürgős és inten
zív végzésére ma főleg két körülmény kénysze
rít bennünket. Az unió veszedelme, a felekezeti
különbségeknek egy vallásilag közönyös kor
szak eredményeképpen jelentkező nivellálása
nem engedi napvilágra azokat az elrejtett val
lásos értékeket, amelyek nem a felszínen van
nak. Mindenekelőtt nagyobb aktivitást követel
azonban a lutheránizmus egyetemleges hely
zete. Mi, Luthernak a reformáció szülőföldjén
élő tanítványai nem akarunk hangadók lenni a
történelmi adottság alapján, mintha már múl
túnk feljogosítana erre. Csak abban az eset
ben haladhatunk az élen, ha teljesítményeink ma
annak megfelelőek.
A Konferencia célját meghatározzák első
sorban az alapszabályok. Az ev.-lutheránus egy
ház erősítése. Mit követel tőlünk ebben a tekin
tetben a Jelen? A lutheránus keresztyéneket első
sorban egyazon hit, közös hitvallás fűzi össze
Feledhetetlenül tapasztaltuk ezt az 1923. év
eisenachi konventen, az 1925. évi oslói kongresz
szuson, sőt Stockholmban is az volt a tapasz
falatunk, hogy igazi közösség csak ott talál
ható, ahol a szeretetközösség legbensóbb meg
egyezésen, egy hiten és konfess/ión alapszik
Ennek a közösségnek láthatóvá kell válnia. Az
Istentől nyert azonos hit megköveteli tőlünk
viszonzáskép a szeretetet. A lutheránus zárkó
zottságról és quietizmusról tanúskodó szót tö
rölnünk kell. A közös hit ébresszen bennünk élő
szeretetet először is hitsorsosaink iránt. Benső
egységünk közösséget teremtett, amelynek ked
véért az együttmunkálkodásnak lehetségesnek
és az eltéréseknek háttérbe szorithatóknak kell
lenni. Ahol Luther hite tényleg előtérben áll,
ott ez az eset forog fenn. Kötelességünk, hogy
erőinkhez mérten dolgozzunk ezért a munkaközösségért, amely az azonos hit és azonos hit
vallás köré összpontosul. Akik megegyeznek
abban, ami a legbensőbb, azok az életnyilvá-
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nulásokban is egyek. Ennek a lutheránus hitsorsosok közt gyümölcsözőbb érvényesítése ér
dekében erősítenünk kell a csere-folyamatot.
Kell, hogy az egyik egyháznak belső és külső
gyarapodása és áldása hasznára váljon a má
sik hitközösségnek is. Az egyik egyháznak
belső és külső ínségét a másik segítheti hor
dozni. Tagadhatatlan, hogy a nagygyűléseken
és a szükebb konferenciákon folytatott tárgyalá
sok, a Konferencia irodalmi tevékenysége és
segélyezési akciója már eddig is rendkívül sokat
eredményeztek. Azonban, ha a lutheránusok egy
egységnek érzik magukat, nem lehetségese ak
kor egy még nagyobbmérvü csere is? Az egyik
egyház vezetői a másiknak több szolgálatot te
hetnek. Konferenciák és ünnepélyek értékes al
kalmakat nyújtanak a kölcsönös látogatásokra
és cserére. Az északi országok lelkészkonferen
ciáin ez a szokás már meghonosodott, amint
arról tavaly személyesen meggyőződhettünk.
Most a gyakori lelkészértekezletek alkalmat
nyújtanak arra, hogy egy-egy lutheránus theologusnak északról délre, nyugatról keletre, vagy
megfordítva utazása megismertesse egymással
egymásnak sajátosságait és eleven Benyomást
ébresszen arról, hogy' Luther örökségét hogyan
őriztük meg. A Konferencia igazgatósága kifeje
zetten kinyilvánítja abbeli készségét, hogy a
lutheránus egyházak különböző körei közt a
közvetítést vállalja. De ez a csere korántsem
szoritkozhatik csupán Németországra; ezen már
most is túlvagyunk. Mostani elnökünk szemé
lyének köszönhető, hogy a külfölddel való öszszeköttetésünk egyre élénkebb lesz. Hiszen a
Konferencia elsősorban a lutheránus egységet
kívánja munkálni, s a lutheránus egyetemes
egyházat óhajtja lehetőleg napvilágra hozni.
Amikor már ma is az országos és helyi cso
portokon kívül kb. 50 egyesület csatlakozott a
Konferenciához, akkor ezt előjelül tekinthetjük
arra, hogy a legjobb utón haladunk egy nagy
munkaközösség felé, amely felöleli a reformáció
talaján álló valamennyi egyesületet.
Nem kevésbbé komolyan kell látnunk ahhoz
|is, hogy az országos egyházakban a hitvallás
nak nagyobb érvényt szerezzünk. Jóllehet a lai
kus elem az egyházépités munkájából örvende
tes módon kiveszi a részét, a »Pastorenkirche«
elleni harcok elfajulásai már hátunk mögött vanInak. A mai körülmények, éppen nehézségeik
[miatt, a lelkészi hivatalt megint vezető helyre
Itolják. Amilyen bizonyos az, hogy Luther egy
házában az Isten igéjének alapvető jelentősége
‘van, olyan kétségtelen az is, hogy Konferen
ciánknak kötelessége az ige és a szentségek
hivatalának, mint isteni intézménynek vezető
szerepét igenleni. Miként már bevezető sza
vaimban említettem, ma a theológusok közt
félreismerhetetlen a Luther felé közeledés. A
Konferencia feladata ezt erősíteni, a szolgatár
sakat a lutheránus egyház még korántsem ki
merített gazdagságára f gyelmeztetni, konferen
ciákat összehívni, amelyek ennek megfelelő
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irányban dolgoznak s a már meglevő köröket
anyaggal és indításokkal ellátni.
Mindezen munkának célja a Luther hitén
levőknek tömörítése s ennek a hitnek meg
erősítése és -elmélyítése. Az egyetemes egyház
erősödése csak úgy érhető el, ha ez a tömö
rítés a legszélesebb körökre irányul.
Istennek legyen hála, a munka előrehalad.
Ami a német lutheránus egyházak történetében
eddig nem fordult elő: a lutheránus országos
egyházak püspökei és vezérei D. Ihmels püspök
elnöklete alatt rendszeres püspöki konferenciá
kat tartanak. A Konferenciához egyletek és
lelkészkonferenciák csatlakoznak, uj helyi, cso
portok keletkeznek a bel- és külföldön. A mun
kához kedvet ád az az Ígéret, hogy Isten az
ő ügyére áldását fogja adni.
( L u d w i g J. drezdai lelkésznek az Alig.
Ev. Luth. Konferenz kisgyülésén Erlangenban
január 12-én tartott referátumát az Alig. Ev.
Luth. Kirchenzeitung nyomán közöljük kivona
tosan.)

A renaisance vallásos művészete.
Az elmúlt karácsonyi német könyvpiacnak
talán legérdekesebb és legtartalmasabb kiadvá
nya P r e u s s J.: »Die deutsche Frömmigkeit
im Spiegel der bildenden Kunst« (Berlin, Furcht)
c. diszműve, amelyben gazdagon illusztrálva és
bő szakirodalommal támogatva az ismert nevű
erlangeni egyetemi, keresztyén egyház- és művészettörténetíanár a vallásos lelket kutatja és
feltárja az egyes műemlékeken. Mutatóba a
renaissance-kor főbb képviselőinek vallásos mű
vészetét ismertetjük a következőkben:
A renaissance a középkori, transcendens
vallásos léleknek akut szekularizálása. A világ
győzelme, a »horno naturalis« diadala ő min
den izében. Ez a hellén-római kulturvilággal való
benső rokonsága, mely a világban a középkor
egyoldalú egyházias felfogásával szemben csupa
kozmoszt, harmóniát és szépséget lát. Amint a
gótika és a reformáció művészetére minden sze
mélyes vallási élménnyé lett, úgy a renaissance
előtt minden profán valami, Nála minden nap
fény, kék ég és olimpiai vidámság, tehát csupa
vi’ági nyugalom, földi boldogság, »tranquillitas
beata«. Mig a reformáció az istenben, addig a
renaissance a világban való megnyugvást hir
deti. Ép azért a renaissance művészete lelki
leg tekintve az illuziós optimizmus befejezett
és legtökéletesebb típusa.
A renaissance harmónia lényege pedig a
szépség. A legszebb az emberi test, amelyben
szinte csúcsosodik a renaissance művészete, ö
a művészet közép- és tetőpontja. A szép lé
nyek élén áll a madonna, aki fiának, Krisztus
nak háttérbeszoritásával mint anya, szűz, nő
és istennő a művészet trónusára emelkedik. Ö
képviseli a legtökéletesebb emberiséget, az »örök
nőies«-nek képében. Ő a szépnek elvont ideálja,
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mig a férfi a csúnyának jellegzetes kifeje
zője. A históriai elem teljesen háttérbe szorul
az örök egyenlőnek, a tiszta.fogalomnak, az esz
mének javára. Ebben rejlik a renaissancenak a
tudománnyal, főleg a filozófiával való rokon
sága, aminthogy két legnagyobb mestere: Lionardo és Michelangelo csupa theoretikusok.
Goethe Faustjával vallja: Das Drüben kann mich
vénig kümmern, aus dieser Erde quillen meine
Freuden.«
Képzőművészete élén áll a festészet. Klaszszikus hazája Olaszország, ahonnan szinte végzetszerüleg: Német, sőt Mátyás királyunk ural
kodása alatt Magyarországba is eljutott. Vég
zetes, hogy annak »foglyaiként« a reformáció
művészetének legnagyobb mestere Dürer A. is
szerepel. Több művében ő is a renaissance szá
raz, tanszerü racionalizmusát képviseli, amelynek
ura és mestere Erasmus, a tudós fejedelem.
Vele együtt ő is nélkülözte a reformáció vallá
sos mélységeit, német kedélyét, a való élet szeretetét s az istenben való békességet, mely fe
lette vagyon minden emberi értelemnek. S
ugyancsak a renaissance egyoldalú befolyása alá
kerül az ifjabb Holbein is. Művészetének lelke
humanista és éppen nem vallásos jellegű. Amint
Dürer Luther, úgy Holbein Erasmus párhuzama.
Dürernél a renaissance boldogtalan szerelem,
Holbeinnál ellenben egyenjogú házastárs. Mig
Holbein Madonnájában van még valami német
vallásosság, addig Krisztusképp már csak egy
görög fi’ozófust, Platon szenvedő igaz emberét
rajzolja csupán. Nála a renaissance szinte elfagyasztotta a német művészetet s annak val
lásos lelkét. Ószövetségi képei is teljes ellen
tétei a gótika s a reformáció művészetének,
amelyek nem ismerik az istennel s az istenért
való lutheri viaskodást. Holbein minden izében
modern ember, aki csak a mai napnak és nem
a jövőnek s a jövőért él. Ha Luther Erasmusról azt mondotta, hogy »nevető tájaktól telt
szive« a keresztyénség ellen szól, úgy az Hol
bein vallásos művészetére is talál. A kér. val
láshoz való viszonya szkeptikus és relativista,
tehát minden izében világias és profán. Sze
rencse, hogy a reformáció ellensúlyozta a renaissance-t és annak világias életstilját. Fénye
sen igazolja ezt az evang. egyházi ének emelő
története s a gazdag épitö vallásos irodalom.
De a grafika és az építészet is azt a vi
lágias tendenciát mutatja a renaissance művé
szetében. Hiányzik nála a középkor vallásos en
gedelmes kegyelete s a protestánníizmus hű és
meleg személyes vallásossága. S amint az elernyedt hit folyománya a fogyatékos erköicsiség,
úgy a renaissance-t is laza erotikus felfogásá
nak a maga bibliai alakjaiban adott kifejezést.
Lot leányai, Potifár neje, Delila, Bethsabe, Ju
dith és a megtérése előtti Mária Magdolna az
ő kedvelt alakjai. Luthere is inkább Herkules
mintsem vallásos reformátor. Plasztikájában is
istenek szerepelnek, szentek vagy bibliai alakok,
mithológiai legenda, Herkules, Krisztoforusz,
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Diana Mária, Jupiter Krisztus és allegória szim
bolika helyett, amelyekben a német reformáció
mély érzésű keresztyén vallásosságának semmi
nyoma. A dúsgazdag kereskedő Fuggerek várai
és palotái s a kényelmes városházák az ö temp
lomai.
Végül még egy rövid összehasonlítást a
renaissance-nak a gótikához, a reformációhoz
és a katholicizmusnoz való viszonyáról.
A gótikával teljesen ellentétben van. Mű
vészetének feláldozta a német lélek erejét, mély
ségét, kedélyi gazdagságát és főleg vallásossá
gát. A reformációval bizonyos rokonságot mu
tat az eredetinek, az egyszerűnek, a hivatásos
világinak s a tanszereinek hangsúlyozásában,
amit a középkor elhanyagolt.
A katholicizmus és annak római pápasága
a renaissance legfőbb képviselője. Román an
tik jellegét főleg a jezsuiták kedvelték. Kraus
ama megállapításával szemben, amely szerint
a kath. mint egyetemes egyháznak nincs ki
mondott művészi stilja, mert az az összes stilokat foglalja magában, Preuss befejezésül ta
lálóan mondja: »A pápaság ugyan nemzetközi
nek vallja magát, de tényleg olasz, mert a re
formáció óta csak olaszok ültek Szent Péter
székén. S ugyanazt mondhatjuk a kalli. egy
házról is, mint egészről. »Katho!ikus< akar lenni
s tényleg mégis csak római és román.. Grausz
művészettörténete találja el a valót a római
egyház s a renaissance benső rokonságáról.
Legalább a reformáció utáni római egyházra
igazán talál ez a tudományos megállapítás.
Dr. Szlávik Mátyás.

L elk észeg y esü let.
(MELE.)
Nagvtiszteletü Lelkész Urak!
Kedves testvéreim!
Országos Lelkészegyesiiktünk tavaszi kon
ferenciájának ügyében fordulok Hozzátok test
véri kérő szóval.
A székesfehérvári ev. Gyülekezet folyó évi
január Q-iki közgyűléséből meleghangú meghí
vást intézett a MELÉ-hez, arra kérvén azt, hogy
tavaszi konferenciáját az ő körében tartsa ezidén, amely testvéri meghívást cn el is fogad
tam s konferenciánkat oda fogom irányítani. A
meghívó Gyülekezet mindnyájunk számára el
szállásolásról és jutányos ellátásról is kíván
gondoskodni.
Azt szeretném, hogy ennek a konferen
ciánknak egy időszerű kérdés: az e g y h á z 
m e n t é s kérdése lenne a vezérmotivuma, amely
körül csopoitosulnának legalább az első napi
előadások s annak részleteit világítanák meg.
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Ilyen részletkérdések lehetnének: harc a reverzális, a szekták, a hitetlenség ellen stb.
Nagyon kérek mindenkit, akinek e kérdé
sekre vonatkozóan valami mondanivalója van,
mindnyájunk okulására dolgozza fel azt s hozza
oda megfelelő előadás alakjában.
Aminthogy kérek egyéb korszerű egyházi
kérdésekről szóló előadásokat is.
Luther-öltönyünk elkötelező erejénél fogva
kérek mindenkit, aki ezt a komoly ruhát viseli,
hogy jöjjön segítségemre konferenciánknak hi
vatásához méltó megrendezésében, hogv eset
leg a nekünk kiosztott tálentomok elásva ne
találtassanak.
Az előadásokra való jelentkezéseket már
cius hó 2 0 -ig kérem. Pontosan, hogy a tárgysorozatot idejében állíthassam össze és küldhessem szét. Kívánatos lenne, ha az előadásokat
annak idején kéziratban is megkaphatnám, hogy
azokat korreferenseknek is kiadhassam.
Konferenciánkkal kapcsolatosan v a l l á s o s 
e s t é l y t és ü n n e p i i s t e n t i s z t e l e t e t is
fogunk tartani.
A konferenciát május első hetére szándé
kozom összehívni, mint amely időpontot a meg
hívó Gyülekezet is a legalkalmasabbnak találja
a maga részére. Egyéb dolgokról később fogom
a kedves Testvérekét tájékoztatni. Egyelőre csak
az előadásokra való szives jelentkezéseket ké
rém,
maradván
Nyíregyházán, 1927 február 1 0 .
szerető szolgatársuk:
Paulik János,
a MELE elnöke.

Külföld
Délam erika. A papizmus már nem fojto
gatja olyan vasmarokkal Délamerikát, mint ed
dig. A vallásszabadság elve nagy győzelmet
aratott tavaly, amikor Chile országban az ál
lam és egyház különvált. A szeparáció felvéte
tett Brazília cs Chile alkotmányába. Uruguay
és Argentina megszüntették diplomáciai össze
köttetéseiket a Vatikánnal. Az állam és egy
ház uniója Délamerikának már csak kisobb or
szágaiban áll fenn, amilyenek Peru, Bolivia,
Colombia és Venezuela. A protestánsok által
felállított iskolák mindenütt túlzsúfoltak. Még
ott is, ahol a szülők ingyen küldhetnék gyer
mekeiket az állami iskolákba, szívesen megfi
zetik a piotestáns iskolák által követelt tandi
jat, annyira megbíznak ezek kiválóságában. A
protestáns egyházak miss »ói munkájának ered
ményeképpen a közfigyelem rátereíődik ezek
nek a korábban tisztán pápista országok
nak erkölcsi betegségeire, amilyenek a lutri,
a bikaviadalok, a törvénytelen és kitett
gvermekeknek megdöbbentő nagy száma. A tár
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sadalom lelkiismeretének felébresztése az evan- lönválást mindegyik rész megjsinylené és a len
géliom hirdetésére vihető vissza. A protestán gyelországi lutheranizmust nagy csapás érné.
sok több helyen a lakosságnak elég tekintélyes A római katholikus egyház örülne ennek a kü
százalékát képezik s befolyásuk messze túlszár lönválásnak. A reformáció idejében, amikor az
nyalja számarányukat.
evangéliomi egyházak egymással meghasonlottak,
a római katholikusoic győzedelmeskedtek.
Ausztria. Becsben az egyházi és világi ha
tóságok jelenlétében ádvent első vasárnapján Isten őrizz, hogy ez még egyszer bekövetkez
avatták fel a hatodik evangélikus templomot. zék !
Örvendetes jelenség, hogy lelkészeink száma
Az uj templomhoz 8000 lélekből álló gyülekezet
az utolsó néhány év alatt tekintélyesen meg
tartozik.
növekedett. A háború befejezésekor, 1919-ben
Egyesült Államok. Lehet-e róm. kath. val csak hatvan lelkészünk volt. Ma számuk 105.
lási! polgár az Egyesült Államok elnöke? He Október hónapban húsz uj theológus vétetett
lyesebben mondva: lehetséges-e, hogy egy olyan fel fakultásunkra. Ez annak köszönhető, hogy
polgár, aki hithü pápista, megtartja és meg a varsói egyetemen 1920-ban tbeológiai fakul
tartatja azt a sarkalatos államtörvényt, amely tás létesült, amelyet az állam tart fenn. A fa
biztosítja valamennyi vallásnak szabadságát, s kultásnak jelenleg hatvannégy hallgatója van,
ugyanakkor megtartja a római katholikus egy akik között természetesen néhány református
háznak az állam és egyház viszonyáról szóló ta vallásu is van.
nát? Ez a kérdés foglalkoztatja most az ame
Amikor a lengyelországi lutheránus egyház
rikai protestánsokat, mert a legközelebbi elnök
választáson egy római katholikus jelölt akar helyzetét vizsgáljuk, két dolgot kell szem előtt
tartani: az államkormány barátságos indulattal
fellépni demokrata-párti programmal.
viseltetik irányunkban és általában véve a len
Lengyelország. A lengyelországi lutherá gyel köztársaság alkotmányának fundamentális
nus egyházról Bursche főszuperintendens a kö cikkei szerint jár el. Az alkotmány 113. cik
vetkezőket irja a Lutheran-ban: Az újonnan fel kelye azt mondja: »Minden az állam által el
támadt Lengyelországnak jelenleg körülbelüli 28 ismert vallásos társaságnak megvan a joga
millió lakosa van. Ezek közül nem egészen egy ahhoz, hogy közös és nyilvános istentisztelete
millió (3.őo/o) protestáns, köztük ötszázezer lu ket tartson, belügyeit függetlenül intézze, ingó
theránus. A fennmaradó protestánsok egy ré és ingatlan tulajdonnal bírjon, szerezzen és ke
sze az unionált egyháznak, a korábbi porosz zeljen.« A 115. cikkely pedig azt mondja: »A
államegyháznak tagja. Körülbelül négyszáz- vallási kisebbségek egyházai és más törvénye
ezer kálvinista, baptista, methodista stb. sen elismert vallásos társaságok saját törvé
Nekünk, lutheránusoknak Lengyelországban nyeik szerint kormányozhatok s ezen törvények
123 gyülekezetünk és 105 lelkészünk van. Szá approbációját az állam nem tagadhatja meg,
munk tehát nem nagy és helyzetünk meglehe ha törvénytelen intézkedések nincsenek bennük!.
tős nehéz, nem csak azért, mert elszórt cso Az államnak ezen egyházakhoz és felekezetiéhez
portokban lakunk (van olyan lelkész, akinek való viszonyát a törvényhozás fogja szabá
huszonöt gyülekezetét kell meglátogatni isten lyozni, miután törvényes képviselőikkel megál
tiszteletek tartása végett), nem is csupán azért, lapodás jött létre.« Ellenben a lengyel nép, a
mert nincs elég lelkész, hanem azért is, mert tornai katholikus egyház, különösen pedig a
számolnunk kell a római katholikus egyház túl magas klérus igen hatalmas befolyása követ
súlyával. A római egyháznak nagy befolyása keztében, nagyrészt nem barátságos. A fanatiz
van Lengyelországban és különös fanatizmus must egyre szítják és nagymérvű a türelmetlen
sal foglal ellenünk állást, mint egyébként az ség.
egész világon.
Azonban Isten segítségével megálljuk he
Van még egy oka is gyengeségünknek. A lyünket, ha hivek maradunk az igazsághoz. A
lengyelországi lutheránusok közül kb. 2 0 0 .0 0 0 lengyelországi lutheránus egyház szilárd luthe
lengyel és kb. 300.000 német. Tudvalevőleg ez ránus alapon áll. A Bibliában hitünknek és éle
a két nemzet az utóbbi néhány év folyamán éles tünknek egyetlen szabályát és zsinórmértékét
ellentétben áll egymással. A két nemzetnek ismeri el és elfogadja az evang.-lutheránus egy
ezen egyenetlenkedése a lengyelországi luthe- háznak minden hitvallását. A liberalizmus alig
lánus egyház életében is mutatkozik és sokat ismeretes nálunk, még a theológiai fakultáson
szenvedünk miatta. A helyzet azonban ma már sem. Tántorithatatlanul akarunk ragaszkodni a
mégis jobb, mint néhány év előtt volt, amikor pozitív lutheránizmushoz, mert szilárdan meg
is úgy látszott, hogy egyházunk lengyel-luthe- vagyunk győződve, hogy csak ezen az utón
lánus és német-lutheránus részekre fog osz bírunk ellentállni a lengyelországi római katho
tani. De azért ma is megvannak és éreztetik likus egyház hatalmi túlsúlyának. Kérjük hitkellemetlen hatásukat. Legfontosabb problémánk testvéreinket a világ minden tájékán, hogy kö
a szakadás megakadályozása. Egyházunkat úgy nyörögjenek Istenhez a mi drága lengyelországi
l eli kormányozni, hogy a közös vallásos hit- lutheránus egyházunkért, amely olyan nehez
olvek legyőzzék a nemzeti különbségekét. A kü nyomás alatt áll.
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(kantátáját és skót zsoltárokat énekel, Schürmann Gusztáv c tárgyról beszél: Mi az igazi
keresztyénség? Belépődíj nincs sehol. Minden
kit szeretettel lát a rendezőség.

Dr. Bászel Ernő: Luther a költő, Író
és fordító. Harangszó-Könyvtár. 6. szám. Pestalozzi János Henrik halálának száza
A szerző olyan terjedelmes témát választott,
amelyet kilenc kis oldalon csak igen nagy mű dik évfordulóját (szül. 1746. jan. 12-én Zürich
vészettel lehetne megfelelően kidolgozni. Szem ben, meghalt 1827. febr. 17-én Bruggban) ün
előtt kellett volna tartani azt is, hogy olyan nepli a pedagógiai világ. Pestalozzi a nevelés
nevek, mint Walter von der Vogelweide, Men történetében korszakalkotó jelentőséggel bir.
delssohn, Arndt, Lessing, Herder, Schiller. Mondhatjuk, hogy az ö ideiétől napjainkig
Goethe, Heine semmit sem jelentenek azon szé semmi uj eszme nem merült fel. Talán Monlesebb körökben, melyeknek a füzet szánva van. tessori jelent valami újat. Sikere, módszere, el
A nyelv itt-ott idegenszerüleg hangzik, németes. mélete a legszorosabb összefüggésben áll sze
Nem írtam volna bele ezeket a szavakat: »Luther mélyiségével, amelynek főj ellem vonása a val
megengedte, hogy a (Bibliából) olvasottakat a lásosság. Élete, példája megerősíti azt az igaz
maga tudása és egyéni felfogása szerint szaba ságot, hogy a vallásnélküli nevelés nem nevedon magyarázhassa« a keresztyén hivő. Tud * lés, és hogy a jobb nevelés csak tisztább, őszin
tommal ezt Luther nem engedte meg. Ennek a tébb |és komolyabb vallásosságnak eredménve
kiadványnak szeretném, ha Luther munkáiból lehet.
magyarosan fordított szemelvényekben lenne
A Luther-Társaság elnöksége tavaly ősz
folytatása. Remélem lesz is.
szel felhívással fordult az evang. közönséghez
s a Luther-Társaság régi tagjaihoz. Sajnálom,
hogy ez a felhívás csak most jutott kezemhez,
mert különben már annak idejében ismertettem
H Í R E K .
volna e lapban. A felhívási nyomtatvány má
sodik fele a Társaság 1927—1936. évekre szóló
kiadványtervezetét is nyújtja 15 pontban. Fon
Kiváló külföldi vendég Budapesten. A tosabb kiadványok lesznek: a Hitvallási Iratok
német keresztyén szövetségi mozgalom elnök gyűjteményes kiadása, a csonka Magyar Lu
igazgatója, Schürmann Gusztáv lelkész február ther kiegészítése, az Egyetemes Névtár, Luther24—27-ig Budapesten nagyszabású összejövete életrajz, Magyar Postilla, tankönyvek, továbbá
leket tart. A német C. E. mozgalom 1520 szö Payr Sándor Hárfahangok cimü gyűjteményének
vetségben 44.265 tagot foglal magában, ezenkí uj kiadása. A Társasig tagsági dijai: alapitó
vül 580 gyermekszövetsége van 20.000 taggal. tag 200 pengő (jogi személyek 300 P), örökös
A központ Berlin szomszédságában egy hatal tag 100 P, Jogi személyek 150 P), rendes tag
mas tóparti palotában van berendezve s kilenc 10 P; a segítő tagok tetszés szerint támogat
teljesen a mozgalomnak élő titkárt alkalmaz, ják évi adománnyal a Társaságot.
mi£ a tartományi szövetségi kötelékek szolgá
Nem oszlatják fel a törökországi keresz
latiban 16 titkár áll. A központi ház vételára
tyén
ifjúsági egyesületeket. Több magyar lap
9 milliárd volt. Schürmann Gusztáv tehát egy
is
megírta,
hogy a török kormány feloszlatta
hatalmas nagy mozgalom élén áll, emellett a
az
ottani
Keresztyén
Ifjúsági Egyesületeket, mert
magyar nemzetnek melegszívű barátja; egyik
a
múlt
nyári
helsinkii
világkonferencián egy
előadója lesz a keresztyén szövetségi mozga
konstantinápolyi
fiatalember
kijelentette, hogy
lom augusztusban Budapesten tartandó euró
Törökország
ifjúsága
kész
Jézus
Krisztus elfo
pai konferenciájának is, melyre egész vezérka
rával s egy nagy ének- és zenekarral jön el. gadására. Mint a magyar K. I. Egyesületek nem
A Budapesten most tartandó összejövetelek zeti szövetsége közli, a hir teljesen alapnél
rendje a következő: Pénteken, 25-én este fél 7 küli, sőt a KIÉ munka alapítása, 1913 óta sohaórakor vallásos estély a Fasori ref. templom nem volt ilyen erős Törökországban, mint
ban, melyen a Bethánia-Egylet quartettje fog most.
Erkölcsvédelem . A belügyminiszter a köz
többször énekelni, Schürmann lelkész e tárgy
ról beszél: A keresztyén élet egészséges Fej erkölcsnek az utcákon és egyéb nyilvános he
lődése. Szombaton, 26-án este fél 7 órakor val lyeken való biztosítása céljából rendeletet adott
lásos estély a Luther-Otthon imatermében, ki. A rendelet értelmében tilos az utcán és
(Vili., Üllói-ut 24) melyen Búzás Julia több íz egyáltalán minden olyan helyen, mely a nagyben énekel, Schürmann Gusztáv előadásának közönség részéről megközelíthető, minden ká
címe: Erő, szeretet és fegyelem a keresztyén- romkodás, továbbá minden olyan hangos, trá
ségben. Vasárnap, 27-én d. e. fél 10 órakor a gár beszéd, olyan ocsmány kifejezés használása,
Deák-téri ev. templomban Schürmann lelkész szeméremsértő mozdulat vagy taglejtés, amely
prédikál németül. Ugyan e nap este nagy val alkalmas arra, hogy mások jóizlését és erkölcsi
lásos estély a Kálvin-téri ref. templomban fél érzését sértse. A rendelet ellen vétőkre pénz
6 órai kezdettel. A Goudimel énekkar Purcell bírság és fogság vár.
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Uj evangélikus leányközépiskola. Több
Ízben volt mar alkalmunk megemlékezni a dr.
Böhm Dezső igazgatása alatt álló budapesti Ve
res Pálné lyceumról, amely intézet evang. nő
nevelésünk ügyének olyan kiváló szolgálatokat
tesz. Dr. Bőhm Dezső a deáktéri polgári leány
iskolának is igazgatója. A deáktéri testvéregy
házak ebből a két leányiskolából szándékoznak
a jövő iskoíaévre leányközépiskolát megszer
vezni olyan formán, hogy a polgári leányiskola
lenne a középiskolának alsó, az I—IV. osztályokat
magában foglaló, a lyceum pedig a felső, V—
VIII. osztályú felső tagozata. Ha az állammal
való tárgyalások eredményre vezetnek, az ősz
szel már megnyílik az I. és az V. osztály. Ez
annál könnyebben lehetséges, mert az uj leány
iskolái törvény modern nyelveket tanító, tehát
a Veres Pálné-intézet tananyagát követő közép
iskolákat létesít, amelyeknek érettségije képe
sít a főiskolákra is. Leánynevelésünk érdekében
történő eme fontos és örvendetes lépés az egész
pesti egyház körében egyhangú helyeslésre ta
lált. Az intézet internátussal kapcsolatos, ennél
fogva a vidéken lakó szülők is felküldhetik leá
nyaikat az uj evang. leányközépiskolába. Adja
Isten, hogy a deáktéri testvéregyházak szép
terve valóra váljék!
A Bethlen Gábor Szövetség a deáktéri
evangélikus iskola dísztermében február 9-től
április 27-ig tizenegy előadásból álló előadás
sorozatot tart »A prot. szellem hivatása a ma
gyar nemzet életében« címmel. Az előadások
minden szerdán 18 órai kezdettel tartatnak. Egy
házunk részéről Sztehló Kornél tb. főügyész
(A prot. helyzete és teendői a többi magyar
egyházzal szemben), Raffay Sándor püspök (Mit
köszön a világ a protestántizmusnak; márc. 2 ),
Kuthy Dezső főtitkár (A protestántizmus jelen
legi helyzete a világon ; április 2 0 ) tartanak elő
adásokat. Református részről Veress Jenő, Vic
tor János, Sidó Zoltán, Puky Endre, Lechnitzky
Gyula, Szabó Imre és Gödé Lajos; az unitá
riusok részéről Józan Miklós püspöki vikárius
az előadók. Sok sikert kívánunk ennek az elő
adás-sorozatnak, amely hozzá fog járulni ahhoz,
hogy eloszlassa azon rágalmak mérgező hatá
sát, amellyel a klerikálizmus a protestántizmust
befeketíti és jogalapot akar teremteni a pro
testántizmus elfojtására1.
Masznyik Endre jubileumához. S z e l é n y i Ödön professzor és pedagógiai írónk Masz
nyik E. születésének ez évi szeptember havi
70. éves fordulójára hívja fel nagyszámú tanít
ványainak, tisztelőinek és barátainak figyelmét.
Egy emlékkönyvfélével óhajtaná ez évofrduló
méltó megünneplését. Legalább ez a szokásos
ünneplés a tudósok és művészek világában. Meg
is érdemli e nagynevű tudósunk és legujabbi
klasszikus bibliaforditónk e nagyobbarányu meg
emlékezést és itt az alkalom, hogy leUkészi és
tanárkarunk és főleg hivatalos egyházunk lép
jen ki abból a hűvösségéből, amellyel eddigelé

kiválóbb szellemi munkásainkkal (p. o. B a n 
cs ó - val) szemben viselkedett. Más egyházak
jobban becsülik meg és méltányolják theol. ta
náraikat és íróikat. Hiszen köztudomású, hogy
dr. Masznyik Endre évtizedeken át szinte egy
maga képviselte az evang. egyházi és tudomá
nyos theológiai szakirodalmat Magyarországon.
Nem ok nélkül, bár kissé csípős iróniával el
nevezte őt Szeberényi L. Zs. »a magyar nem
zeti theológia főpapjának.« Sokan az ő jubileu
mát az ő javított bibliafordítása kiadásának előkészitésével óhajtják megünnepelni. Ez is he
lyes. E végből a kiválóbb ujszöv. szakírók és
bírálók (p. o. Kiss Jenő és mások) bevonásával
szükebb bizottságot sürgetnek és itt Masznyik
jubileuma egy fontos közegyházi érdek kiielégitésével is találkozik. De szóljanak1 mások is
e jubileum kérdéséhez. A nagy apostol szerint
méltó a munkás az ő jutalmára!
Tut-Ank-Amon fáraó sírjának utolsó szo
báját is feltárták. Ez is tele van páratlan értékű
műkincsekkel. A főtárgy egy kockaalaku dúsan
cizellált és zománcozott tabernákulum, amelyben
a fáraó zsigerei voltaik elhelyezve. A tabernakulum négy oldalán, befelé fordulva áll négy védő
istennőnek (Isis, Nephytis, Nit és Selkit) mű
vészi aranyszobra. Van továbbá egy kis hajó
raj is, a miniatűr hajók teljes precizitással van
nak kidolgozva, árboccal, vitorlákkal!, kötelek
kel stb. Igen érdekes egy zárt palankin is, ame
lyen Anubis istennek, a halottak őrének szobra,
egy rojtos térítővel letakart sakál fekszik. A
hajóhadat azért helyezték el a sírboltban, hogy
a fáraó szabadon kelhessen át az alvilági fo
lyókon a nyugati szent hegyekhez vivő utján.
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Fel J e r u z s á le m b e !
• £s maga mellé vévén a ti
zenkettőt, mondó nékik:
Imé, felmegyünk Jeruzsálembe,
és beteljesedik minden az ember
nek Fián, amit a próféták megírtak
Mert a pogányok kezébe adatik, és
megcsufoltatik, és mcggyalázlalik.
és megköpdóstetik; és megostoroztatván, megölik őt; és harmadnapon
feltámad«. Lukács 18. 31—33.

Márk evangélista szerint az evangéliom
Keresztelő Jánossal kezdődik (Márk 1. 1—4).
Keresztelő János bizonyságtétele Jézusról meg
található János evangéliomának első részében,
ahol a próféta rámutat Jézusra és azt mondja
»Imé az Istennek ama báránya!« És ezen sza
vaival Ésaiás próféta könyvének ugyanazon sza
kaszára utal, amelyből Jézus is idézi, mint reá
vonatkozókat, a mai evangéliomban foglaltakat.
Megcsufoltatik, megöletik.
Alig három esztendeje, hogy Jézus a názá
reti zsinagógában Ésaiás prófétának eme sza
vait vonatkoztatta magára: »Az Urnák Lelke
van rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a
szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, el
küldött, hogy a töredelmes szivüeket meggyó
gyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdes
sek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy
szabadon bocsássam a lesujtottakat, hogy hir
dessem az Urnák kedves esztendejét.« Hol van
nak azok a boldog napok? Hogyan történt ez
a nagy fordulat? Egy nagy lelki katasztrófa, egy
belső összeomlás nélkül elképzelhető-e az a
nagy szakadék, amely ezt a két idézetet elvá
lasztja? Szinte szükségszerűséggel kell feltéte
leznünk, ugyebár, hogy Jézus öntudatában és
hivatástudatában gyökeres átalakulás ment
végbe, amig az Ur kedves esztendejének hirde
téséből eljutott odáig, hogy maga mellé vette
tanítványait és azt mondta nékik: Imé felme
gyünk Jeruzsálembe.
Igen, ha nem Keresztelő János bizonyság

9. szám .

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ér: Egész évre 6 P. 40 (III., lélévie 3 P.
20 HL. negyedévre 1 P. 60 fill. Egy szám 16 UH
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

tétele volna Jézus evangéliomának kezdete.
Ámde ez a nagy próféta kezdettől fogva bi
zonyságot tett arról, hogy Jézus ama bárány,
aki mint áldozat magára vállalja és ezáltal el
veszi a világnak bűneit. Igen, ha Simeon nem
mondta volna meg Máriának: Sót a te lelke
det is áltathatja az éles tőr. igen, ha már a
tizenkétéves gyermek nem mondta volna, hogy
néki Atyja dolgait kell cselekednie. És ha Jézus
nem látta volna meg úgy a Názáretben felol
vasott idézetben, mint a mai evangéliomi idé
zetben az Istennek akaratát. Ez a feltétlen és
alázatos engedelmesség a mennyei Atyának
akarata iránt adja kezünkbe a kulcsot azon
misztériumnak nem eloszlatásához, csupán he
lyes meglátásához, hogy Jézus lelkében meg
fért az isteníiuságnak határozott tudata mellett
a szenvedésre és halálra való el rendeltségnek
tudata is. Ez az engedelmesség és alázatosság
adott neki erőt arra, hogy az ördög kisértéseit
éppen úgy visszaverhette, mint ahogyan győzeimesen került ki a gecsemánéi éjszakai tu
sakodásából, s ahogyan mai evangéliomunkban
is azt mondja, ügyének, tehát Isten ügyének,
végső diadalában bízva: És harmadnapon fel
támad.
Az első keresztyének hitélete ebben a két
gyújtópontban tömörült: Jézus halála és Jézus
feltámadása. Ezzel az evangéliommal indultak
neki az apostolok a nagy hadjáratnak, amely
nek végső célja volt, hogy Jézus nevére min
den térd meghajoljon: mennyeieké és földieké,
királyoké és koldusoké, zsidóké és pogányoké.
Nem szabad felejtenünk, hogy a keresztyén val
lásnak diadalmas ereje nem Jézus történelmi
életrajzából táplálkozott. Ebből magyarázható,
hogy Strausz, Renan, vagy Papini, vagy bárki,
Jézus életrajzát megírni nem tudja, mert az
őskeresztyének az apostoloktól nem modern
pszichológiai életrajzot kívántak, hanem ők az
evangéliomból és az evangéliom szerint akar
tak élni. Jézus életrajzai és életrajzírói nem ér
ték volna el azt a hatást, amelyet elért Pál
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apostol, aki semmi egyébről nem akart tudni,
mint Jézusról, a megfeszítettről s aki azt kö
vetelte a keresztyénektől, hogy Jézussal együtt
haljanak meg és Jézussal együtt éljenek. »Hit
tel nézek keresztfádra« ez a keresztyénség dia
dalmas erejének titka és ez a hit az a diada
lom, amely meggyőzte a Világot.
A keresztyén hi.élet szempon'jából másod
rendű munka azokat az »űröket« és »hiányo
kát« kitölteni akarni, amelyeket az evangéliomok Jézus történelmi életrajzára vonatkozólag
felmutatnak. A keresztyénség nem disztingvá!
a történelmi Jézus és az örökkévaló Krisztus
között. »Higyj és üdvözölsz.« Akik ettől a ta
nítástól eltértek, azok mind eltévelyediek. A
megfeszített és feltámadott Krisztusba vetett hit
elég volt arra, hogy az evangéliom meghódít
son sziveket és népeket és ennek a hitnek hiá
nyát, sehol, soha nem pótolhatta semmi.
Felmegyünk Jeruzsálembe, hogy beteljesed
jék az írás. Vállalom a szenvedést, gydázatot
és halált, hogy végbemenjen Istennek akarata.
Hű maradok elhivatásomhoz, mint Istennek bá
ránya. Életemet, halálomat, dicsőségeimet Isten
kezébe teszem le. A tanítványok akkor még
nem értették meg ezt a beszedet, amely később,
amikor megértették, igehirdetésüknek főtartalnia
lett. Mert megismerték és elhitték, hogy Jé
zusnak az Atyához simulása és az Atyának Jé
zushoz hajlása a keresztfán és a feltámadáskor
lett tökéletessé és ebben a kettőben lett be
fejezetté a megváltás munkája is. Ez a meg
látás és hit adott életüknek irányt, tartalm.it,
célt és erőt. Újjá lett ég és föld, mert a Meg
váltóba vetett hit megláttatta velük azt a nagy
igazságot, hogy a diadalmas élet nem a kö
rülményekhez való alkalmazkodásból, nem is az
önelhatározásból és az elszánt akaratból táp
lálkozik, hanem abból a hitből, hogy Istennek
akaratából élünk és Istennek akaratát kell tel
jesítenünk. És amint a Lélek elvezérelte őket
erre az igazságra, szabadok lettek és erősek.
Népmozgalmi adatok. A kondorosi ev.
egyház, mely ez évben ünnepli fennállásának
40-ik esztendejét, a múlt évben ez.kkel az ada
tokkal zárta le: Keresztelés volt 262 és pedig
125 fiú és 137 leány. De a kereszteltek közt
szarvasi határbeli 8 6 gyermek. Halálozás volt
129 személy, 62 fi és 67 nő. Esketés volt 76
pár. Vegyes házas 8 pár. Konfirmált gyerm-k:
155, és pedig 96 fiú és 59 leány. Úrvacsorá
hoz járult: 1288. Ezenkívül még 33 betegnek
lett kiszolgáltatva az úrvacsora otthon.

1927.

A képviselőiláz tanulságai.
Ismeretes, hogy a képviselőházban tucat
számra suhog a reverenda, hogy három hon
atya képviseli a református lelkészi kart, de
bennünket, a mi legsajátosabb egyházi érdekein
ket lei képviseli a törvényhozás fórumán? Van
nak evangélikus vallásu követek, a kormányban
igen kedvező az evangélikusok arányszáma, de
lesznek-e, akik az uj országgyu ésen sorompóba
fognak lépni, amikor a Lutheránia legszentebb
érdekeiért kell majd küzdeni?
Keresem az uj országgyűlésen az Orszá
gos 'Luíher-Szöveíség bátorszavu elnökét, aki
egyedül állott lei a mérkőzés porondjára, midón
Trianont az evangélikus egyházon akarták lik
vidálni, de nem találom. Neki nem jutott man
dátum. Keresem világi vezérembereinket, de
egyet se látok közülök a dunaparti palotában.
Pedig tudom, becsületjei megállanák a helyü
ket. Keresem a jogtudományi készültséggel is
rendelkező evang. papképviselőket, de sajnos,
közülök egy sem került bele a döntő mérkő
zésbe, közülök egy sem jutott mandátumhoz.
Gondfelhő ül a lelkemre. Fájó sóhaj tolul
ajkamra: »megint lemaradtunk.« Bizony lema
radtunk. Nem űzök hiú ábrándokat. Sohasem
gondoltam arra, hogy a tervezett kálvinista po
litikai párt testvérét, az evangél kus politikai
pártot is meg kellene alapítani, de azt tudom,
hogy felbecsülhetetlen áldás fakadna abból,
hogy ha azok, akiknek bölcsesége után a ta
nácskozás zöldasztalánál elindulni szoktunk, a
törvényhozás nemzetsors-döntő
munkájánál
sem hiányoznának.
De miért hiányoznak? Bzonyára a mi szer
vezetlenségünk, bizonyára a mi gyámo’tahnságunk miatt. Vannak s nem éppen csekély szám
mal olyan választókerületek, amelyekben mi va
gyunk többségben. Eme evangé.ikus választóke
rületek közül hány küldött »közülünk való« kö
vetet a törvényhozás csarnokába? Egy, vagy
kettő? Vagy annyi sem? Toltuk a szekerét en
nek, vagy amannak, támogattuk ezt, vagy azt,
aztán »felsőbb helyről« leültetvén, hogy »pap
ne politizáljon«, félreálltunk és engedtük az ese
mények lavináját hömpölyögni, amerre éppen
hömpölyögni akar. Sehol semmi koncepció,
semmi cé.tüdatosság, semmi tervszerűség. Ránk
állik az evangéliom szava: »3 világ fiai esze
sebbek a világosság fiainál a m-guk nemében.«
A csatát elveszítettük. A jövő csatáját pedig
csak úgy fogjuk megnyerhetni, ha az utolsó
gregárius papig mindenki tudja mit kelljen cse
lekednie? A jövő követválasztásán csak úgy
fogunk győzni, ha már most őrtornyot építünk
őrtorony után; ha azokat, akiket mint egyházi
életünk kipróbált harcosait, képviselői mandá
tumhoz akarunk juttatni, már most ismertetjük
meg híveinkkel. Ha kulturestélyek, hazafias ün
nepek keretében módot nyújtunk nekik, hogy
népünkhöz szólva, megkedveltessék magukat
leendő választóikkal.
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Az egyik majdnem színtiszta evangélikus
választókerületben egy nem közülünk való doinokratával egy szintén nem közülünk való kor
mánypárti mérkőzött. A két párt összecsapása
után egy nagytekintélyű egyházi vezérember
szemrehányással illette a különben buzgó, lánglelkű helyi lelkészt: miért nem kerestek a sa
ját egyházunkban jelöltet?! A szemrehányásra
a lelkész csattanósan válaszolt: »Mi papok le
szavaztatjuk népünket, de a mi hitünkön való
jelölteket állítani nem a. mi gondunk, hanem
az egyházi felsöbbség feladata.«
Videant consules... Több életrevalóságot!
Több bölcsességet! Nem válnék kárunkra, ha
a parlamentben jobban volnánk képviselve. De
ezen a téren csak akkor remélhetünk lényeges
változást, ha nem leszek majd kénytelen meg
állapítani, hogy a Bírák könyve 17. szakaszá
nak 6 -ik verse reánk vonatkozik és senki másra:
'Abban az időben nem volt király Izraeljén,
hanem kiki azt cselekedte, amit jónak látott!«
Dr. V arsányi Mátyás.

Levél a szerkesztőhöz.
Tisztelt Szerkesztő Ur!
Nagy örömmel olvastam az »Evangélikusok
Lapja« karácsonyi számában Krayzdi Miklós
nak: »Rádió az »Ige« hirdetésének szolgálatában
cimü cikkét.
Miután nekem is vágyaim-vágya, az isten
tiszteleteket rádión is hallgathatni, — azt kép
zeltem, minden evangélikus rádióelŐf z tó csat
lakozik Krayzell Miklós mel é, és sokan, na
gyon sokan leszünk, kik e kérdés fontosságát
fölismerve, hozzá szólunk.
Minthogy mind e mai nap g semmi vissz
hang e fontos cikkre nem érkezett, — engedje
meg Szerkesztő Ur, hogy legalább én, mint az
»Evangélikusok Lapja« talán egyik legrégibb
előfizetője és olvasója, nézetemet kifej ‘nessem.
Teljesen igazat kell adnom a cikk írójá
nak mindenben, de legfőképpen abban, hogy
a mai gyors tempóban élő világban, a rádió
mellőzése esetén, a magyar á^. hitv. cvang.
egyház létezésének tudata, a világban lassan el
mosódik, s csupán a róm. kath. és ev. ref.
egyházak létezésének tudata marid meg; s i?y
a magyar ág. hitv. evang. hivő hátrányos hely
zetbe kerül.
Nem hinném, hogy akad egy is, az önér
zetes evang. rádióhallgatók között, kinek szi
vében nem támasztott volna fájó érzéseket, —
talán féltékenységet és irigységet is, az a gyö
nyörűség, melyet a ref. istentisztelet kel.eit ben
nünk.
Papjaink között akadnak, kik azt állítják,
ha mindenki rádión hallgatja az istentisztelete
ket, üresen maradnának a templomok, s kinek
prédikálnának? Ha hónaponként egyszer, rá
dión hallgatjuk is az Isten Igéjét, még három
vasárnap mindig marad a templombajáráshoz.
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Megjegyzem, a rádióhallgatók mindig kisebb
számban fognak maradni, de még abban az
esetben is, ha többségben lennének és egyazon
vasárnap mindnyájan otthon h 1 gatnánk is az
istentiszteletet (ami nem valószínű) az egyhá
zak ezáltal is, csak hitben megerősödött egyháztagokat nyernének. Mert egy olyan egyént,
aki szive vágyából teszi fülére a rád.ókagylót,
nem kell attól félteni, hogy egyházát cserben
hagyja, sót biztos vagyok benne, vallásáért ál
dozatoktól sem fog visszariadni.
Kérdem tehát: mi helyesebb, ha mi evanélikusok a mi istentiszteleteinket élvezzük ölt
ön, vagy pedig a református istentiszteletekben
leljük gyönyörűségünket?
A rádió ellenzői továbbá azt is hangoztat
ják, hogy akik az Igét rádión hallgatják, az
Ige hirdetését profanizálhatják. Erre az a vá
laszom: b'zzuk a dolgot az i Ltok lelkiismereíére. Ha esetleg akadna olyan is véletlenül, ezek
miatt nem szabad megfeledkeznünk a sok ágy
hoz kötött betegről és az Isten Igéje után vá
gyakozó öregekről sem.
Az Ítélkezést pedig bizzuk arra, aki elrendeli
életünk folyását, akinek hatalma van é ók és
holtak fölött, és aki megrnondot a nekünk: »aki
méltatlanul eszik, vagy iszik ebből a pohár
ból . . .« stb.
Az én nézetem továbbá az, hogy lesznek
olvanok, akik az istenházát most nem látogat
ják és akiket a rádió fog visszavezetni az egy
házhoz.
Az pedig, hogy valaki otthon nem a leg
nagyobb ünneplő ruhájában fogja hallgatni a
rádiót, igazán nem fontos! Az a bizonyos va
sárnap: kiöl özködés csak emberi hiúság. Mert
Isten dicsőítéséhez semmi szükség nincs uj
ruha, va^y uj kalapra.
Vasárnapi tiszta köntösben kell, hogy le
gyen a szivünk és a lelkiismeretünk m nden
hétköznapon is. Aminthogy a sziveket vizsgáló
Isten hálóköntösben is meghallgatja imánkat
reggel este, úgy vasárnapi imádkozásunk alkal
mával sem fogja a ruhánkat, csak a lelkünket
mérlegelni.
Fontosnak tartanám továbbá: tekintettel a
legtöbb anya és háziasszony nagy e foglaltsá
gára, ha a délutáni, illetve esteli órákban leg
alább advent és böjti időszakban is préd kációkat hallgathatnánk. Fővárosi p pjaink fölváltva
tarthatnák a beszédeket, ezáltal nemcsak a ne
vük, de szónoki tehetségük is ismeretessé fog
válni a vidéken és a trianoni határokon túl is.
Luther követői vagyunk, az ö önérzetes
sége a mi örökségünk és meg kell mutatnunk
minden időben azt, hogy: vagyunk és leszünk
a világon!
Budapest. 1927 február 14.
teljes tisztelettel
özv. Stefezius Istvánné,
a kelenföldi evang. nőegyesület
tiszteletbeli elnöke.
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A nagy fanitó.
Február 17-én volt száz esztendeje, hogy
meghalt a nagy tanító Birr-ben s ebben a kis
faluban eltemették. Illő, hogy a magyar evan
gélikusok az évforduló alkalmából megemlékez
zenek Pestalozzi János Henrikről, a nagy neve
lőről, aki protestáns papi család sarja volt.
A modern pedagógia három nagy szemé
lyiségen épül föl. E három nagy név: Comenius, Pestalozzi és Herbart. Pestalozzi nem volt
rendszerező elme, de nevelői gondolatai csodá
latos bőségben teremtek. A maga korára és a
XÍX. század utolsó évtizedeire óriási hatást
gyakorolt. Szomorú élete (1746—1827) sokszor
tragikussá válik. A lehető legnagyobbat akarja,
de kora viszonyai nem engedik. Egész élete
másokért való élet. Jellemző sírfelirata: »Neu
hof ban a szegények megmentője, Stanzban az
árvák atyja, Burgdorfban uj népiskola megala
pítója, Ífertenben az egész emberiség nevelője.
Ember, keresztyén, polgár. Minden másokért,
magáért semmi__ « Ő, aki maga is szegény, nem
tudja nézni a züllött, tönkrement embereket, se
gíteni akar rajtuk. Meg akarja tanítani őket
dolgozni, hogy magukon segíthessenek. Sok
helyen próbálkozott iskolaalapítással, végül is
Ífertenben virágzott fel intézete. Csúnya arcú
amint ezidei Luther Naptárunkban is láthat
juk
, félszeg viselkedésű ember volt, de a
lelke sugárzóit. Tanításával lebilincselte az em
bereket. Munkássága következtében az államok
fejei kezdenek törődni a népneveléssel. Hir
deti, hogy a népműveltség az alapja az állam
erejének. A népiskola feladata nem az, hogy
részleges tudást adjon, hanem hogy fejlessze
ki az e m b e r t egészen. Minden emberben
megvan a teljes kifejlődés alapja és minden
embert közös alapon kell nevelni. Nemcsak az
előkelőket és nemeseket, de mindenkit köteles
ségünk nevelni. Egyetemes embernevelés ez,
amely megelőzi a szaknevelést, a pályára valló
nevelést. Pestalozzi ezt igy fejezi ki: allge
meine Menschenbildung. Pestalozzi eme gon
dolatát vette át báró Eötvös József, amikor
1868-ban behozta Magyarországon az egyete
mes, mindenkire nézve kötelező elemi népok
tatást. Pestalozzi, szerint a nevelés legyen har
monikus, azaz minden tehetségünket egyaránt
fejlesztő. »Fejet, kezet, szivet« — ahogy ö Írja.
Legyen a nevelés könnyed, azaz a gyermek örül
jön a tanításnak. Az igazi embernevelés nem
annyira ismeretadás, mint inkább az érzület fej
lesztése. ^ Ezért a vallástanitásban a bibliaolva
sást, imádkozást, templombajárást kívánja szá
raz dogmatikai tételek helyett. Az erkölcsi ne
velés alapját elsősorban is a szülői ház adja
meg. Az anya szerepét a nevelésben döntő fon
tosságúnak tartja. Lienhard és Gertrud, Hogyan
tanítja gyermekeit Gertrud? c. világhírű mun
káiban középpont a családanya. Az első mun
kában egy tönkrement falut láthatunk. Ennek
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az elsodort falunak megmentésére szövetkezik
két nemeslelkü ember: Amer, a földesur és
Ernst, a pap. Segedelmükre van a tanitó, aki
Gertrudtói kérdezi meg, hogyan neveli gyer
mekeit. A földesur adja a falu anyagi jólétét,
a lelkész és tanitó teremti meg a nép szellemi
jólétét. Lienhard, az elzüllött kőműves, a föl
desur jósága és felesége Gertrud bátorítása,
vigasztalása folytán válik uj emberré.
Hogyan tanitja Gertrud az ő gyermekeit
cimü munkájában Pestalozzi módszeres utasítá
sokat ad. Rájön arra, hogy mindenben három
elem van: szám, forma és nyelv. Ezek a szem
léltetés eszközei. Minden megismerés szemlé
letből indul ki s a tárgyakat nemcsak képe
ken kell látni, hanem a valóságban is. Az édes
anya a gyermeket először látni tanitja, majd
érezni. Ha a gyermek érzi szülei gondoskodá
sát, akkor elismeri tekintélyüket. A család vagy
vallásossá neveli a gyermeket, vagy pedig nem.
Pestalozzi jelentősége az, hogy ő a népre,
az emberiségre gondol, amikor az egyént a tár
sadalom hasznos tagjává akarja tenni. Ép úgy
súlyt fektet az egyéni lelki tulajdonságok kifejlesztésére, valamint az egyetemes emberi
törvényekre. Az első jelenti a szociális szem
pontot, amelyet Pestalozziból Natorp vett ki;
a második az individuális pedagógiát, amelyet
Herbart és Ziller hangsúlyozott. Ma is úgy áll
a dolog, hogy a nevelésben az egyéni és a kö
zösségi szempontokat össze kell egyeztetni.
Pestalozzi az emberiség fejlődésében három
fokot állít fel: 1 . á l l a t i á l l a p o t , amikor az
ember ösztöneinek játékszere; 2 . t á r s a d a l m i
á l l a p o t , amelybe születésünkkor lépünk, de
csak akkor érjük el, ha a jogot észrevesszük és
ez a jog fékezi állati vágyainkat. A társadalmi
állapot embere már ráeszmél arra, hogy mi
a jó és nemes; 3. az e r k ö l c s i á l l a p o t , ami
kor benső kényszerűség folytán cselekszem a
jót.
Mi mindannyian tanítványai vagyunk a nagy
Tanítónak. Hálás lehet neki a család s külö
nösen az édesanyák, akikről ezt a dicséretet
irta: »A megromlott társadalmat csak jobb ne
veléssel javíthatjuk meg s ezen jobb nevelés
nek az anyától kell származni.« Az istenfélő anya
és a tetterős atya jelenti a jobb jövő alapját.
Hálás lehet Pestalozzinak a nép, akinek neve
lését ő hirdette törhetetlen kitartással, ö adott
példát a népiskola megteremtésére, amelyben
apátlan-anyátlan árvákat nevelt, nem nézve szár
mazást és rangot, csak a gyermekben lappangó
tehetséget tisztelve. Hálás lehet neki az egész
emberiség, mert legfőbb feladatul az e g é s z
e m b e r kialakítását tűzte ki. Szegények meg
mentője, árvák atyja, mindnyájunk tanítója, hó
dolattal hajolunk meg emléked előtt.
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J e g y z e t.
Dr. Sebestyén Jenő lapunk 5-ik számában
található Jegyzetemre kiadott a Kálvinista
Szemle 8 -lk számában egy hőfer-jelentést, amely
ben megállapítja, hogy vereséget szenvedtem.
Persze, előzőleg felvonultatja egyik nagyágyú
ját, névszerint »a németek nagy nemzetközi te
kintéllyel bíró, nem is kálvinista theológiai álláspontu theológusát, Troeltsch Ernőt.« Azt írja,
hogy csak ezt az egyet. Felvonultathatna tény
leg többet is, mert a lutheránizmusnak dr. Ecktöl kezdve dr. Sebestyénig sok ellensége volt.
Előrebocsátom, hogy egy professzornak, pláne
ha német, ha még olyan nagy nemzetköz: tekin
télyszámba megy is, sok mindent el kell nézni,
lássuk, hogyan mennydörög a lutheránizmus el
len ez a Heide’.bergából kiröppent »nem is kál
vinista theológiai ailáspontu« génié. Azokat a
szavait veszem át dr. Sebestyén idézeteiből,
amelyeket a Kálvinista Szemle szerkesztője kur
zív betűkkel szedetett, amelyekben szemmel lát
hatólag kiváltképpen gyönyörűségét lelte. Te
hát: »A lutheránizmusnak nincs politikai ér
zéke.« Vagyis, mondjuk, Gusztáv Adolfnak, vagy
Bismarcknak nem volt politikai érzéke! A dá
noknak, finneknek, svédeknek, norvégoknak
nincs politikai érzéke! Nagyszerű ember ez a
Troeltsch! Tovább: »A lutheránizmus modern
művelődéstörténeti jelentősége politikailag és
szociális téren a reakcionárius pártokkal való
egvütthaladásban áll.« Ez különösen kacagtató.
Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Görgei Arthur,
akik véletlenül lutheránusok voltak, ilyenfor
mán a reakció sötét lovagjaiként gázolnak bele
a modern művelődésbe! Ez a Troeltsch olyan
bölcs, mint egynémely magyar professzor. Meg
tovább: »Itt (t. i. a szociálfüozófia terén) a lu
theránizmus, minden különösségei dacára is
teljesen a katholikus szociálfilozófia nyomdokain
jár.« Ez úgy látszik szemrehányás és lekicsiny
lés akar lenni. Feleljenek rá a lutheránizmus
ethikusai, akik, úgy tudom, nem szoktak elsá
padni, amikor Troeltsch Ernő dr. Sebestyénen
keresztül kimondja róluk magyarul is a szen
tenciát. »A kálvinizmus azonban ezzel szem
ben. . . az egész kér. szociálfilozófiát és etikát
átépítette.« En nem vettem észre. Aki látta,
az megmondja majd, hogy mi lett belőle. Nem
állhatok továbbá ellent azon ingernek, hogy
ide iktassam az alábbi, nem kurzív betűkkel
nyomatott
szemelvényt:
»Tovább menve
Troeltsch Luthernek a hatalmat dicsőítő állás
pontját Macchiavelli tanításához hason’itva, azt
mondja, hogy darvvinisták, hatalmi politikusok
és más effélék ma is könnyebben kijönnek a
lutheránus konzervatív elemekkel, mint a libe
rálisok etikai individualizmusával. A konzerva
tívok elveinek politikai és társadalmi szempont
ból legfontosabb részei Luther természetjogán
nyugszanak.« Előrebocsátottam, hogy a profeszszoroknak egyet-mást el kell néznünk. Például
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a rövidlátást és a szórakozottságot. Én a ma
gam részéről ugyan nem látok a konzervativiz
musban semmi nagyobb, kirívó szociál-etikai
bűnt, s talán még a troeltschisták is más szem
mel nézik a konzervativizmust a világháború
és bolsevizmus után, bár a szociá'.filozófusokról
egész határozottsággal ezt nem merném állí
tani, de a német professzor úgy látszik, hogy
a két Tiszát, Tisza Kálmánt és gróf Tisza Ist
vánt, a magyar kálvinista politikai érzék eme
pregnáns képviselőit nyilván lutheránusoknak
nézte, mert ezeket ugyan senki sem fogja ra
koncátlan radikálisoknak, vagy borzas hajú
Marx-tanitványoknak nézni. Valamint úgy rém
lik előttem, hogy nem a lutheránus konzervativ elemek közül került ki az a kálvinista püspök
sem. aki 1918-ban a kálvinista Rómában meg
áldotta IV. Károly magyar királyt, tehát annak
a dinasztiának tagját, amely ellen a Kálvinista
Szemle szerkesztője állást foglal. Tehát »a darwinisták, hatalmi politikusok és más effélék«
könnyebben boldogulnak a lutheránus konzer
vatív elemekkel? Példa rá, ime az ősi luthe
ránus családból származó báró Podmaniczky
Pál: milyen könnyen boldogulnak ővele a darwinisták, akik azt hiszem a dsungel szociálfilozófiájának hívei: aki bírja marja, és a ha
talmi politikusok és más effélék! Ez a báró
Podmaniczky Pál
hiszen az ö cikke adott al
kalmat dr. Sebestyénnek arra, hogy a lutherá
nus theológián atyafiságos jóindulattal és ma
gyar testvéri érzülettel megint egyet rúgjon —világos, hogy a darwinistáknak és hatalmi po
litikusoknak behódolt lutheránus, ö az, aki a
Habsburg-dinasztiának évtizedeken át magyarországi politikai exponense volt, s ó az, aki
jelenleg is azoknak udvarol, akiké a hatalom!
Végül idézem azt, amit dr. Sebestyén Jenő a
legitimizmusra vonatkozólag ir: »A legitimiz
musra vonatkozólag, helyszűke miatt már nem
mutathatjuk ki a Podmaniczky féle állítás kö
zépkori s az Ev. Lapja tájékozatlan álláspontját.
Megtettük azonban régebben — s igy az is
métlésnek nincs értelme.« Troeltsch Ernő min
den kritikán felül álló nemzetközi kinyilatkozta
tásai után a Kálvinista Szemle hőfer-jelentése
ugyebár csak azt adhatja tudtul, hogy az Ev.
Lapja vereséget szenvedett és győztek azok,
akik nem dicsőítik Lutherral, Machiavellivel és
br. Podmaniczkyval együtt a hatalmat, hanem
szolgálnak a Habsburgnak addig, amig uralko
dik cs elfordulnak tőle akkor, amikor nem ural
kodik. Ez az a politikai érzék, ami belőlünk
lutheránusokból hiányzik. Dr. Sebestyén Jenő »a
jövőben érveket kér és nem gúnyolódást«. Bo
csánatot kérek, de olyan nehéz szatírát nem
írni, hogy másként nem írhattam, m nt ahogyan
irtain. Az Ev. Lapja tényleg »szelid«, s a re
formátus testvéregyházzal való békés egyetér
tést és együttmunkálkodást akar'a. Azonban ha
azt kell látnom, hogy egy tekintélyes protestáns
hetilap szerkesztője a magyar protestántizmus
jelenlegi helyzetében nem talál magának más
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dolgot, mint azt, hogy egy újságcikk kapcsán| jgkozás egy jól jövedelmező pénzbefektetés, péla lutheránus theológ-iába beleköt, és felgyü-f ódákat is hoz fel: a szerző egyszer minden pén
lemlett epeváladékát reánk önti, akkor még a v zéi odaajándékozta egy idegen embernek pa
»szelíd« Ev. Lapja is kötelességének tartja, hogy tikaszerre, úgyhogy családjával együtt elsejéig
ez ellen tiltakozzék. Mivel mi lutheránusok nem pénz nélkül maradt volna; ámde alighogy ha
voltunk ott, mikor a kálvinisták a keresztyén zaért, valaki becsöngetett és valorizálva fizette
etikát átépítették, nem tartanám illendőnek, vissza egy régi adósságát. Megfordítva: egyhogy a mi theológiánkat azzal emeljem, hogy szer úgy számította, hogy egy bizonyos célra
nem adhat semmit; s Isten nyolc hónapon át
a kálvinista theológiát lebecsméreljem.
bebizonyította, hogy adhatott volna, mert ope
rációkra, gyógykezelésekre havonként költött
egy-két milliót; erre adakozni kezdett, hogy
szanálja magát »s már három hónap múlva
látja, hogy »Isten enyhíti a számára adott szám
A Kapi—Papp-féle evang. elemi iskolai íta n i leckéket.« Félhozza Müller Györgynek pélOlvasó- és tankönyveket Kapi Béla püspök,| Ifdáját is, aki árvaházakat alapított. Az ember
Papp József tanítóképző intézeti igazgató és %f nem tudja, hogy mi ennek a könyvnek a célja.
több neves tanító átdolgozta az uj, 1925. évi Arra akar-e megtanítani, hogy miként lehet
miniszteri tanterv szerint. A íí. elemi osztály pénzügyi téren »legendás sikereket« elérni, vagy
pedig ilyen formuiárékkai akarja az embereket
számára irt könyv most hagyta el a sajtót s adakozásra
buzdítani? A börziánerek, ha elol
kapható a Franki in-társulatnál. A szerkesztők vasnák is a könyvet, nem gondolom, hogy ta
teljes mértékben érvényesítették a miniszteri nácsát megfogadják. Az adakozásért pedig az
tanterv elveit és meghatározásait. Alapul vet evangéliom azt tanítja, hogy ne tudja balke
ték az előirt tárgyköröket, felölelték a szük zünk, mit cselekszik a jobb. Én azt hiszem,
Franckenak, Müllernek és sok más hivő keresz
séges anyagot, kifejezték az evangélikus szelle tyénnek
azért volt »legendás pénzügyi sikere«,
met oly mértékben, amint az a hétéves gyer mert nem állott a Fiers-féle elmélet a'apján s
meknek megfelel. A könyv értékét emelik újabb nem nézegette, hogyan sokszoroz Isten. Más
rajzok Garai Ákostól és Péczelitől. Különösen dolog Istenben bízni, gondviselésére hagyat
kifejező az »Erős várunk nekünk az Isten« c. kozni, elindulni persely nélkül, saru nél
kül az utra s megint más dolog tíz fillért
kép.
adni, hogy egy pengőt kapjak vissza. Bizony
Fiers Elek: Isten pénzügyei. Budapest. ez az utóbbi művelet nem sorolható Isten pénz
A »Szövetnek« kiadása. 1927. — Nem könnyű ügyei közé. Ha pénzről írunk, nem igen szabad
szabatosan megmondanom, hogy miért nem elhallgatnunk a munkát. Mert akármilyen utontetszik nekem az a mód, ahogyan ez a köny módon jut birtokomba a pénz s ennek sok
vecske a tárgyával foglalkozik s miért tartom féle módja van, bizonyos, hogy valaki valahol
azt az Angliából és Amerikából ideszakadt irány dolgozott érte. Fiers a munkáról ennyit ir:
zatot, amelynek hatása Fiers munkájában is »Van egy feltűnő mondása Jézusnak az Ujteslépten-lépten-nyomon kiütközik, nem egészsé támentomban: »Az én eledelem az, hogy annak
gesnek. Idegenszerü és mesterkélt már a szó- akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. (Já
használat is: Isten pénzügyei; Mennyei munka nos 4:34.) Mi eddig ebben a világban úgy
közvetítés a külvárosban; Egy hivő ember le tudtuk, hogy a munka erőveszteség, s ime, Jé
gendás pénzügyi sikereinek titka; Megbízhatat zus azt mondja, hogy az Istenért végzett munka
lan adós-e Isten? A skót cipész felfedezése síb.
táplálék, tehát nem erőcsökkenés, hanem erő
Ezek a kifejezések úgy hatnak, mint az ame gyarapodás.« Csodálatos, hogy valaki irhát a
rikai lepedő-újságok ökölnyi betűkkel szedett pénzről s csak annyit tud a munkáról, hogy az
fő- és alcímei. Nem taláiom meg bennük azt erőveszteség. Nem tudom mit gondol a szerző,
a tisztelő áhítatot, amelyet kötelezőnek érzek, hogy honnan jön hát voltaképen a pénz, amit
amikor Istenről, gondviselésről, imádságról van ád s a pénz, amit kap? És csodálatos, hogy
szó. Mondhatná valaki, ez csak forma s mint Jézus mondását nem állítja párhuzamba Pál
forma figyelemkeltő és szemléltető. Ámde a lé apostol mondásával, aki igy ir: >xaki nem dol
nyeg is tévelygés: »Minek kutatni, hogy ami gozik, az ne is egyék.« Megemlékezik a dog
kor anyagi javakat adok, azokat Isten hogyan mákról is, ilyenképpen: »A reformációban egy
adja vissza? Elég annyit tudni, hogy anyagiak oldalúan ünnepük a tiszta tan győzelmét. Pe
ban is visszaadja! Sőt a termésnél látott har dig ezt a hallatlan diadalt nem lehet megma
minc-, hatvan-, százszoros szorzat szerint szokta gyarázni egyedül a tannal.« Kérem: ki magya
visszaadni.« Vagy: »Szent Pál írásai kénysze rázza a reformáció diadalát egyedül a tannal?
rítenek bennünket arra, hogy a vetés-aratás ha És miért divat a reformációval kapcsolatban
sonlatát szószerint vegyük s az adakozásnak egyet rúgni a tiszta tanon? Tessék meggyő
anyagi visszatérülésére is számítsunk.« Ennek ződve lenni, hogy azok a tanok igen komoly
a tételnek bizonyítására, amely szerint az ada- és beható munkának eredményei s nagyon jó
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lenne, ha azokkal a tanokkal behatóan foglal
koznának vallásos író nk, akkor talán nein aján
lanák Mózes első könyvének 28-ik fejezetét,
mint »a világ első nagytőkése életrajzának első
lapját«, hanem az efajta irásinagyarázatot rábíz
nak sarlatánokra. Azt írja Fiers Jákobnak a val
lásosság igen-igen alacsony fokán álló fogadal
máról: »Jól jegyezze meg az olvasó ezt a fo
gadalmat, amely e gazdag ember karriérjének
kiinduló pontja.« S felsorol néhány embert, aki
jövedelméből tizedet adott és gazdag ember
lett; ezek Russel Sage, Colgate Vilmos és
Rockefeller. A könyv summája tehát úgy lát
szik ez: adj tizedet kis nagytőkés lesz, mint
Jákob, az első, vagy Rockefeller. Szent Pál apos
tol pedig azt tanítja: »Akik meg akarnak gazda
godni, kísérteibe meg tőrbe és sok esztelen és
káros kívánságba esnek, melyek az embereket
veszedelembe és romlásba merítik. Mert min
den rossznak gyökere a pénz szerelme, mely
után sóvárogván, némelyek éltévelyedtek a hit
től és magokat általszegezték sok fájdalommal.«
Részletesebben foglalkoztam ezzel a kis köny
vecskével azért, hogy rámutassak, milyen ve
szedelemmel jár, ha valaki kritikátlanul viteti
magát tova attól az áradattól, amely a dollá
rok hazájából felénk zuhog. Luther kiskátéjá
ban és a Dunántúli Enckeskönyvben Isten pénz
ügyeiről sokkal okosabbat tanulhatunk. »Az Ur
gondot visel, Támogat kezével Gyengeségem
ben, Ha láttam szükséget, Biztos menedéket
Csak nála leltem, ö megszán, hordoz szárnyán
S bánatom úgy oszlik széjjel, Mint a füst a
széllel.« Ezt nem nagytőkés irta s aki irta soha
sem lett nagytőkés. De hivő ember volt.
N.

H Í R E K .
Gyász nehezedett az Ur akaratából dr.
Melích János egyetemi tanár, a szarvasi gim
názium hlügyelőbizottsága elnökére, édes any
jának, a napokban, élemedett korában Szarvason
történt elhunytával. Nagy szeretet vette körül
életében a vallásos lelkű, kegyes matrónát.
A budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesü
let február hó 13—20. »Ifjúsági Hetet« ren
dezett, amelyet a 13-án d. u. fél 6 órakor a
régi képviselőház nagytermében tartott »Meg
nyitó Nagygyűlés« vezetett be, amelynek mű
során dr. Tóth Miklós kúriai biró, a KIENSz
elnökének megnyitója s Abaffy Gyula egye
temes missziói lelkész, országos t tkár rövid
imája után Muraközy Gyula kecskeméti ref. lel
kész tartott az elbukó Saul király és a dicső
sége felé haladó ifjú Dávid története alapján
két nemzedék összetalálkozásáról. Szólott az
örökségről, amelyet a távozó Öregkor, az apa
ad fiának, az ifjúságnak. Nagy hatású, terje
delmes előadása után dr. Patay Pál ref. lel
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kész ismertette a KIÉ történetét, célját felada
tát. Az ifjúsági hét többi előadásai az egyesü
let termeiben, VIII. Fhg. Sándor-u. 28. alat.
tartattak meg. 14-én Geguss Dániel rendórfőtanácsos tartott költői szárnyalásu felolvasás!
a falusi csendes utcák ellentétjéről, a budapesti
utca nyomoráról, veszedelméről, a fiatal Lelke
ket megmételyező levegőjéről és a prostitúció
ról ezen a cimen: »Akiket elnyel az utca!«
15-én br. Podmanic/.ky Pál ev. lelkész »Pénz
és jellem« c. előadásában mesteri párhuzamot
\ont a kettőnek hasonlósága között, hangsuIvczva mindenckfcLtt a Krisztusnak jellemfor
máló erejét, amikor azután sem az élénkbe
ömlő, önként áradó aranyak halmaza, sem az
előlünk futó fillér utáni hajsza nem lesz képes
bennünket a pénz rabszolgájává tenni. 16-án dr.
Eördögh Árpád kir. táblabiró tartott előadást
»Felelőtlen emberek világa« cimen, amilyben vi
lágosan reámutatott a letagadhatatlan tényre,
hogy semmit sem lehet végezni felelőtlenül s
hogy viszont Isten országa S'ámára építő mun
kát csakis felelösségérzet.el biró emberek vé
gezhetnek. Rámutatott arra, hogy igazi felelős
ségérzetet az ev. tud nevelni belénk s hogy
a mai nehéz helyzetből is ezt a szerencsétlen
magyar nemzetet egyedül az evangélium ereje,
állandósága, szilárdsága és az általa adott lel
kiismeretes felelősségérzettel végzett munka
szabadíthatja meg. 17-én dr. Kirchknopf Gusz
táv, ev. kerületi lelkész, az Országos LutherSzö\etség igazgatója tartott nagyhatású elő
adást »Nagy ügyek, törpe katonák« elmen. Mé
lyen járó gondo’atokkal teljes előadásában meg
döbbentő erővel tárta a hallgatóság elé azt az
igazságot, ho^y: »a keresztyénség nem fér öszsze a törpeseggel, illetve az a keresztyénség,
mely vele összefér, minden, csak keresztyénség
nem, s ahhoz az élethez semmi köze, mely az
Istenbe torkollik bele, az arcot átragyogja, a
szivet jóvá teszi, a testet a lélek templomának
tartja, a megpróbá tatást Isten szeretete bizony
ságának és a halált azon pontnak, melyen át
ránk virrad az örökélet, ránk nyit az Isten.«
»A keresztyénség harc, az ifjúság e harcnak
katonája, az élet e katonáskodásnak, e vitéz
kedésnek drága alkalma, a törpeségből való ki
emelkedés és a nagy gondolatok örök orszá
gába való belépés a biztos diadal tudatában.«
18-án dr. Barla Szabó József főorvos és or
szággyűlés; képviselő szólott »Egészség és kar
rier« cimen, 19-én pedig dr. ifj. Victor János
ref. theol. tanár »A kétarcú ember« cimen. E
két előadásról, valamint az »Ifjúsági Het<-et be
záró nagy vallásos ünnepélyről, mely a ref.
theol. akadémia dísztermében volt megtartva,
legközelebbi számunkban adunk beszámolót.
Előadás a Luther O tthonban. Egyházunk
egyetlen főiskolai internátusában, a bud ipes i
Luther-Otthonban időnként előadást tartanak
nagyjaink az ottlakó ötven evang. egyetemi hall
gató számára. Február hó 15-én dr. Rá só La-
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jós egyetemes főügyész szólott az ifjúsághoz
a zsinatról és annak feladatairól. A rendkívül
tartalmas, közvetlen előadást, melynek célja az
volt, hogy az otthon tagjainak figyelmét köz
egyházunk ügyei felé fordítsa, nagy érdeklő
déssel és hálával fogadta az ifjúság.
Halálozás. A tanítói gárdának egy régi,
nagyszorgalm u,példás életű tagja hunyt el
febr. 11-én K ü p c s e k Ede volt ikladi, pest
megyei s már évek óta Aldebrőn nyugalomban
élt tanító szentélyében, akit hosszabb szenve
dés után, életének 76-ik esztendejében szólított
az Ur a küzdőtérről. Halálát özvegye Komjáthy
Irma és unokája Kupcsek Tibor kondorosi köz
ségi tanító gyászolja. Temetése febr. 13-án
ment végbe Aldebrőn, a lakosság nagy rész
véte mellett.
A Protestáns Diákmenzára november hó
1 -től mintegy ötvenmillió koronát ajánlottak fel;
az adományok élén áll Prónay Jozefin bárónő
ötmilliós, a Tébe tízmillió koronás és Preszly
Elemér pestmegyei főispán nyolcszáz pengős
adománya.
Debrecenben január elején megindult az
uj templomépitési mozgalom, mely a j Jek sze
rint nagy reménységgel indult. Február 13 án
teaestélyt rendezett az egyház, mely 40 millió
val, cca 3200 P-vel gyarapította az alapot. Ádventben Paulik János nyíregyházi lelkész volt
az egyház vendég szónoka. Az OFB ötven hold
földet itéit meg az egyháznak. — A közgyűlés
a lelkész javára uj életbiztosítást kötött.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium
jövő évi költségvetése 121,251.740 pengő ki
adással számol. Népiskolai építésekre legalább
21 millió pengőt fog az állam fordítani. Ta
nulmányi ösztöndíjak címén egymillió pengő
szerepel a költségvetésben.
Keszthelyi nőegylet. A keszthelyi egyház
lelkes nőtagjai, átérezve az együttműködés fon
tosságát, megalakították a nőegyletetet. Elnök
nőnek özv. Horváth Károlynét, alelnöknőnek
Szeless Jánosnét |éjs Horn Jánosnét, jegyzőnek
Jaross Bélánét és pénztárosnak: Sándor Endrénét választották meg. Minden kedden összejö
vetelt tartanak, amikor is kézimunka közben
beszélik meg a teendőket. Február hó 1-én pe
dig nyilvánosan is bemutatkoztak a város kö
zönségének, amikor is d. u. 5 órai kezdettel
teaestélyt rendeztek a következő műsorral: 1 .
Praxi banda (Gazd. akad. hallgatók zenekara).
2. »Az ősmagyar asszony.« Előadást tartotta
Oppel Jenő tanár, egyházmegyei biró. 3. Gróf
Forgách: Szeptember, énekelte Timár Annus,
zongorán kisérte Horváth Irénke. 4. Gárdonyi
Géza: Baka levél, szavalta Balázsi József akad.
halig. 5. Praxi banda. — Műsor után tea, tom
bola, amerikai árverés és regigeiig tánc volt.
A nőegylet buzgó tagjai, élén a lelkes tiszti
karral, sokat fáradtak a siker érdekében, mely
meghozta gyümölcsét, úgy erkölcsileg, mint

1927.

anyagilag, mert együtt volt a város szine-java
felekezeti különbség nélkül. Igaza volt az elő
adó tudós tanárnak: amibe a nők belefognak,
az sikerrel jár. A kis gyülekezet maroknyi hölgy
csapata megmutatta, mily fontos szerepe van
a nőknek a gyülekezet életében. Az estély tiszta
jövedelmét, 7,000.000 K-t, az építendő temp
lomra fordították teljes egészében. Áldás a nők
gyülekezeti munkájára.
Csehszlovákia. A csehszlovák köztársaság
beli evangélikus egyházak nemrégiben Prágá
ban szövetséget alakítottak. A szövetség elnöke
Zoch Sámuel tót lutheránus püspök, másodel
nöke Soucek cseh esperes, harmadik elnök
Michejda lengyel lelkész lett. A német evangé
likus egyházat dr. Veit (Prága) és dr. Wehren
pfennig (Gablonz) képviselték; ez utóbbi ki
fejtette, hogy miért nem csatlakoznak a szö
vetséghez. A magyar evangélikusok szintén nem
csatlakoztak a szövetséghez, valamint a refor
mátusok sem. Az uj szövetség a körülbelül egy
millió protestánsból körülbelül hétszázezret fog
lal magában.
A hadikölcsönökre vonatkozólag Búd Já
nos pénzügyminiszter a képviselőház pénzügyi
bizottságának ülésén kijelentette, hogy azok
nem valorizáltatnak. A kormány haji :n dó egyes
hadikölcsönkötvény-tulajdonosokat jótékonysági
utján segélyezni s a segélyezést a népjóléti mi
nisztérium hatáskörébe utalta át. Ezen az ala
pon vájjon lehet-e reményünk arra, hogy gyüle
kezeteink és intézményeink, amelyek fenntar
tási alaptőkéiket fektették hadikölcsönbe, szintén
kárpótlást nyernek?
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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sima és gyökeres
amerikai padnesszöb.
több
fajban gyümölcsfák, akác és gledichia
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íz élet színe és visszája.
•Mint hitetők. és igazak, mint lsmeretle• nek, és mégis ismeretesek; mint meghol
tak, és im élők; mint ostorozottak, és
meg nem őlöttek; mint bánkódók, noha
mindig örvendezók; mint szegények, de
sokakat gazdagitók; mint semmi nélkül
valók és mindennel birók.«
2 Kor. 6, 8 -1 0

A golgotái kereszt hirdeti Istennek kegyel
mét és a bűnnek hatalmát. A világ gonosz
ságban vesztegel. De Isten szeretete a világot
meg akarja menteni a bünhaláltól. Egy nagy
küzdelem folyik az életért. És a meghasonlás,
amelyet ez a harc visz bele a világba, meg
található magában az emberben is. »Isten or
szága tibennetek van«, azt mondja Jézus. »Öh
én nyomorult ember! Kicsoda szabadit meg
engen e halálnak testéből?« »Mert tudom,
hogy nem lakik bennem, azaz a testemben jó«.
Ezt irja Pál apostol. Az ember Isten képére
teremtetett, de a legaljasabb bestialitások is az
emberi életben fordulnak elő. Hogy ez a nagy
antagonizmus mimódon lépett a világba, az
életbe, az emberbe, az titok; de kétségtelen,
hogy megvan s vele számolnunk kell.
Puha emberek, lagymatag jellemek a nagy
ellentétet talán egész életükön át sem érzik
meg, vagy ha itt-ott mégis szembekerülnének
vele, nem feszítik neki a mellüket, nem hallják
meg a feléjük hangzó kiáltást: Válassz! Meg
lapulnak, válluk közé húzzák a fejüket és el
osonnak. Nem úgy azok, akiket a Szentlélek
elhívott és kiválasztott. A próféták és aposto
lok. Ezek sem az aranyközéputat nem járják
hol jobbra, hol balra kanyarogva, eern nem vállal
ják az életet úgy, ahogy jön; sem a jóból és
gonoszból nem kotyvasztanak maguknak össze
egy semleges világnézetet, ök levonják az el
lentét következményeit, s a vagy-vagy állás
pontjára helyezkedve döntenek.
így Pál apostol ks.

Hallotta, amint az örökkévalóságból bele
kiáltott e világba a világ Megváltójának őhozzá
intézett kérdése: Saul, miért üldözöl engem? S
akkor megtanulta, hogy ezen hang hallása, ezen
mennyei látomás látása után immár nem elég,
ha abbahagyja Krisztus testének, az anyaszentegyháznak háborgatását, hanem be kell állania
katonának a harcoló egyházba, hogy ott Krisz
tusnak jó vitéze legyen. A damaszkuszi kinyi
latkoztatás a világból uj világot belső embe
réből uj embert formált. Mint Isten kegyelmé
nek részese és mint Istennek szolgája fordul a
világ felé, mert imé, itt a kellemetes idő. imé
itt az üdvösség napja, imé itt a Szentlélek ta
vasza.
Az antagonizmus nem szűnt meg a világ
ban, nem szűnt meg az apostol lelkében sejn,
de megszűnt az apostol szellemében, amely megizlelte a világ harcaiban Istennek békességét.
Vereség, töinlöc, küzködés, böjtölés közepette
csak az tudja az időt kellemesnek, a napot az
üdvösség napjának nevezni, aki választott és
lelkének legmélyéig meg van győződve arról,
hogy választása helyes és az ügy, amelynek szol
gálatába állott, igaz. Csak az igazságnak, a fel
ismert és elsajátított, életelvvé tett igazságnak
van meg az az ereje, hogy diadalmaskodik az
életnek két arca által feladott nagy életprobléma
felett és felettébb diadalmaskodóvá teszi azt,
aki az igazságnak szolgájává lett.
Minden erkölcsi relativizmusnak, minden
vallási szinkretizmusnak abban mutatkozik erőt
bénító és jellemet romboló, életet fogyasztó, aka
ratot zsibbasztó hatása, hogy az ember elől el
takarja a vagy-vagy feltétlen szükségességét és
keresztül hajtja a megalkuvás rabszolga igáján.
Aria tanítja, hogy beérje azzal, ha az életnek
visszáján itt ott átütődnek az élet színének 'fonalai is, de ne iparkodjék ezeket a fonalakat
követni. Arra csábítja, hogy érje be a világ
mértékével és éljen a szerint.
Ez a relativizmus és szinkretizmus emészti
korunkban is az emberiség legjobb erőit. Hol
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aj. igazság politikában, művészetben, erkölcs
ben, vallásban, műveltségben? Hogyan rázhat
juk le magunkról legkönnyebben civilizációnk
égető problémáit? Hogyan kerülhetjük meg a
nehézségeket, vagy miként odázhatjuk el őket?
Melyek azok a bármily durva és hazug esz
mék, amelyekkel egy elfásult és kiábrándult,
de mégis szenzációkat áhitó és nagy szomjúság
tól gyötört tömegeket féken tartani s a társa
dalmat az összeomlástól megóvni lehet? Ezek
azok a kérdések, amelyek foglalkoztatják az
emberiség kiválóságait.
Nos, ezekre a kérdésekre a feleletet nem
elméletekkel, hanem csak emberi élettel lehet
megadni ma is. Olyan élettel, amely hajlandó
vállalni azt, amit Pál apostol vállalt: a világ
ban e világtól függetlenül és Istentől való füg
gésben élni. Magát teljes hittel reábizni Istenre
s meggyőződve lenni arról, hogy akik Istent
szeretik, azoknak minden javukra vau.

Felsőházi sérelmünk.
Herbert Spencer úgy határozza meg az
életet, hogy az lényege szerint nem egyéb, mint
reagáló-képesség. Amely organizmus a külvi
lág hatásaira nem reagál többé, nem fogja fel
többé a pupillán zörgető, a dobhártyán kopog
tató rezgéseket, halott az.
Ha ezzel a mértékkel mérem evang. egyhá
zunk életfokozatát, a döbbenet érzésétől szinte
kiejtem kezemből a legnagyobb angol filozó
fustól megkonstruált- fokmérőt. Rettenetes, ez
az egyház már semmire sem reagál. Szekták
pusztítják, mint rókák az Ur szőlőjét. A methodisták 1927. évi »nagygyűlésüket« egy tolname
gyei községben fogják tartani, ahol gyermek
koromban mást,* mint evangélikust, még lám
pással sem lehetett volna találni. A reverzális
mint félelmetes Heródes-kard levágja kisdedein
ket, annyit temetünk, mint amennyit kereszte
lünk és esketünk. Várom, egyre várom, mikor
hívnak bennünket össze komoly lelki tanácsko
zásra? De hiába várom. Az egyház nem moz
dul. Mit jelentsen ez? Nem reagál már a kí
vülről jövő ingerekre?
Két méltóságteljes bársonyszéket veszítet
tünk minap a felsőházban. Azt hittem, hogy
egyházunk mint a kölykét védő oroszlán fog e
szándékolt jogfosztás ellen síkra szállani. Semmi
sem történt. Ez az egyház nem reagál többé.
Azaz mégis valamicskét, legfelsőbb helyről el
hangzott egy ünnepélyes vétó, utána pedig egy
előkelő vezéremberünk elismerésének adott ki
fejezést, hogy egyházunk haragvillanás, fogcsikorgatás nélkül, birkatürelemmel törődött betLe a
fájdalmas megcsonkításba. Borzasztó! Halott ez
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az egyház, hiszen már semmire sem reagál.
De mégsem! Lassan, lassan mind több hang
csendül fel a bennünket ért gyászos jogfosztás
ellen. Én is protestálok. Testvérek, ti is tilta
kozzatok, hadd zúgjon fel a Lutheránia óvástétele mint vihar, hadd seperje el haragunk
fergetege az igazságtalanság szégyenparagrafusátl
Volenti non fit injuria, mondták a régiek.
Szabadjon ezt a szót így visszaadnom: nem
történik igazságtalansog azon, akinek akarata
van. Igen, ha akaratunk lett volna ...
Amikor e jogfosztás először kisértett a lát
határon, lapomban azt indítványoztam: adjon
az egyházi felsőbbség bizalmas utasítást gyűlé
sek tartására, melyeknek protestáló határozatai
a sajtó utján és memorandum utján adassannak
a kormányelnök tudtára. Közölje minden egy
házközség országgyűlési képviselőjével, hogy az
uj választáson az evangélikus voksokra csak
úgy számíthat, ha az evangélikus ügyet ma
gáévá teszi. Sajnos, javaslataimra senki sem
reagált. Szinte elpirultam a lárma miatt, me
lyet csaptam, hirtelen arra gondolva: bizonyára
nagyon jól áll az evangélikus ügy, azért nem
támadt visszhang szavaim nyomán.
Gravámen esett rajtunk. Orvoslása bizo
nyára nehezebben fog menni, mint ahogy a sé
relem megelőzése ment volna. De azért senki
se valljon e kérdésben százszázalékos pesszi
mizmust, mielőtt sérelmünk orvoslása érdekében
minden eszközt meg nem mozgattunk. Tartsunk
országgyűlési képviselőink bevonásával jogor
voslást követelő népgyüléseket. Gyüjtsünk min
den választókerületben százával, ezrével aláirá:
sokat egy, a miniszterelnökhöz intézendő ün
nepélyes protestáci'ó alá, hogy csendes hallga
tásunk jogunkról való lemondásnak ne lássék.
A kérdést tárgyaló tanulmányok igen al
kalmasak a közvélemény tájékoztatására, egy
házhatósági alkotmányos feliratok alkalmasak
egy téves álláspont megvilágítására, de a par
lamentben bennünket ért sérelmet máskép, mint
a parlamenten át orvosolni nem lehet. Reagál
junk azért a bennünket ért sérelemre, mert rea
gálni annyi, mint — élni!
Dr. Varsányi Mátyás.

Sok társadalmi igazságtalanság megszűnne,
sok harcnak eleje vétetnék, sok gyülöís égnek
méregfogát ki lehetne rántani, ha az egyik em
ber bele tudná magát képzelni a másiknak hely
zetébe. Nevezetesen, ha azok, akiknek van mi
ből élwiök és jól élniök e világon, bele tudnák
képzelni magukat annak helyzetébe, akinek
nincs betevő falatja, vagy egyik napról a má
sikra a semmivel állhat szemben. A forradal
mak, lázadások oka az, hogy a dőzsölök nem
akarnak tudni arról, hogy hogyan élnek a dol
gozók.
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Néhány megjegyzés istentiszteletünk reform
jának kérdéséhez.
Körülbelül két évtized óta, talán csak a leg
súlyosabb háborús és forradalmi idők kivéte
lével, amikor a figyelem és érdeklődés egé
szen természetesen más dolgok felé terelődött,
szinte állandóan napirenden van, egyházi saj
tónkban és gyűléseinken, istentiszteletünk re
formjának kérdése, még pedig egyfelől isten
tiszteletünk gazdagításának, élénkítésének s igy
vonzóbbá tételének, másfelől az >egesz vonalon«
kívánatos egységesítésének szempontjából. Az
ebben a tekintetben elért »eredmény« azonban,
mint tudjuk, egyáltalán nem elégítheti ki azo
kat, akik akár az egyiket, akár a másikat, akár
mindakettót kívánatosnak és szükségesnek vé
lik. Ami az egységesítést illeti, tudvalevőleg,
még a »liturgia« és »liturgika« szóknak egysé
ges ortográfiája tekintetében sem sikerült ered
ményt elérnünk. (Lásd: »lithurgia«, sőt lythurgia«í) Mivel pedig, amint halljuk, egyesek itt
is, ott is, nem győzvén bevárni egyetemes egy
házunk egyetemlegesen kötelező intézkedését,
illetőleg a régóta vajúdó Egyetemes Agenda
megszületését, saját gyülekezetükben vagy egé
szen a maguk ízlése és egyéni felfogása, vagy
pedig valamely külföldi minta szerint »teljesen
kiépített«, esetleg megcsonkított istentiszteleti
rendet már meg is honosítottak, a helyzet ma
az, hogy istentiszteletünk hazai evang. egyhá
zunkban talán még sohasem mutatott fel olyan
sok lényeges eltéréseket, vagyis tehát nem volt
még soha annyira egységtelen, mint ma, ami
kor a »liturgia egységesitesét« unos-untalan sür
getik és hangoztatják. Mert hiszen, amióta ez
a kérdés nálunk napirendre került, a »javaslatoké
egész sora keletkezett és valószínűnek lehet
tartani, hogy maguk a javaslat-készítők, ha ez
szélesebb körben nem talált visszhangra, az ál
taluk jónak, helyesnek, sőt talán tökéletesnek
tartott istentiszteleti rendet legalább a saját gyü
lekezetükben bevezették, abban a »reményben«,
hogy - mivel »exempla trahunt« — ez majd
idővel máshol is és mind szélesebb körökben
befogadásra talál. Hogy persze igy nem jutunk
közelebb a kitűzött célhoz, sőt, mint mar emlitém, éppen az ellenkező eredményt érjük el
és a majdan remélt »egységes liturgia« beve
zetését még meg is nehezítjük, az nem szo
rul bizonyításra.
Nem tudom, sőt nem is sejtem és azért
nem is merem állítani, hogy igy járt el, vagy
fog eljárni Dörmer Frigyes lelkésztestvérünk,
aki e lapok múlt évi 48., 49. és 50. számában
»Javaslat vasárnapi és ünnepi főistentisztelereink liturgiájának gazdagítása tárgyában« cim
alatt, magyar nyelvre átültetve, közölte az
egyes külföldi (német) evangélikus (lutheránus)
országos egyházakban, csekély eltérésekkel, ál
talában használatos és nálunk is, különösen az
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ifjabb lelkésznemzedék előtt, már a theológiai
studium révén ismeretesnek föltételezhető is
tentiszteleti alkotórészeket és ezek sorrendjét,
azzal a rövid s a »Javaslat« szóval szemben
némi tartózkodást tanúsító megjegyzéssel: »A
fenti liturgiái formulát csak mintául ajánljuk.«
Hogyan értsük ezt: csak mintául? Arra,
hogy ez az istentiszteleti rend, amely a kül
földön (ott sem mindenütt!) megszokott összes
istentiszteleti alkotó részeket magában foglalja
s igy jóformán a maximumot adja, még ki is
bővüljön, bizonyára nem mer senkisem gon
dolni. így tehát csak rövidítésről, egyszerűsí
tésről lehetne szó. És akkor a közölt istentiszteleti rendből melyik alkotórész maradjon,
vagy maradhat el, anélkül, hogy a liturgia
egész menetében zökkenés, logikai ugrás lenne
érezhető? Az introitus, a Gloria Patri, a Confiteoi, az Apostolicum (Credo), a Gloria in ex
celsis. a Praefatio? é s azt, hogy mi marad
hat el, kire bízzuk? Alighanem megint csak az
egyesek ízlésére. És akkor nem kell-e lehetet
len torzszülöttekre számítanunk? És mi lesz
megint a sokat sürgetett »egységes liturgiá
val?« A legtöbb külföldi Agenda háromféle is
tentiszteleti rendet foglal magában: egy telje
set (volle Form), egy .egyszerűbbet (einfaschere
Form) és egy
legegyszerűbbet (einfachste
Form). Ez az utóbb: már alig tér el a nálunk
általában véve szokásos istentiszteleti rendtől.
Talán jó lett volna, ha az említett cikk irója
ezeket ar egyszerűbb istentiszteleti rendeket is
közölte volna, ahelyett, hogy az egyes alkotó
részeknél külön-kiilön fölemlíti, hogy mi lép
het annak a helyére. így az érdeklődők minden
esetre tisztább képet nyertek volna.
Egyébként az első, elvi kérdés az, hogy a
mi viszonyaink között általában véve lehet-e
és tanácsos-e valamely külföldi, általában véve
»teljes« istentiszteleti rendet »mintául«, "mond
juk tehát: »normaképpen« gyülekezeteink elé
állítani és azt esetleg »brevi manu« máról-hol
napra meghonositani? Amint már fentebb em
lítem, tudunk rá eseteket, hogy ez megtörtént.
Én azonban a magam részéről nehezen tudnám
eldönteni, hogy ilyen esetekben melyik a na
gyobbik baj: az-e, ha a gyülekezet az uj rend
ellen tiltakozik, vagy az, ha azt szó nélkül el
fogadja? Mert igaz ugyan, hogy az első esetben
a gyülekezet békéje felborulhat, de a tiltako
zás legalább arról tesz bizonyságot, hogy a
hivek az istentisztelettel törődnek, annak lefo
lyása és formái nékik nem közönyösek és azok
hoz, ha csak megszokásból is — ez is valami! —
ragaszkodnak. * Ellenben a második esetben,
* E sorok írása közben olvasom a Budapesti H ír
lap ezévi február 6-iki számának »Egyházi viszály
Angliában« cimü közleményében, hogy Londonban né
hány nappal ezelőtt anglikán lelkészeknek néhány
száz laikussal megnövekedőt csapata tüntető felvo
nulást rendezett. A menet élén nagy plakátot vittek,
amely ezt hirdette: »Az egyház veszedelemben van!
Ma délelőtt összegyűlekeznek a püspökök (a canter-
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az, hogy a gyülekezet a változtatást, a »refor
mot«, kritikai és ellentmondás nélkül elfogadja,
illetőleg eltűri, esetleg elszenvedi, a legtöbb
esetben egyáltalán nem jelenti azt, hogy az uj
istentiszteleti rend a templomot látogató hívek
nek,
ez volna az ideális állapot — lelki,
vallásos szükségletéből fakadt és azt minden
tekintetben híven fükrözteti vissza, aminthogy
általában véve figyelemre méltó jelenség az,
hogy az istentisztelet reformjának a kérdése
napjainkban és nálunk is nem az u. n. laikus
körökből, vagyis inagukból a gyülekezetekből
indul ki, hanem a »szakértők«, lelkészek, mond
juk általában véve, a »theqlógusok« köréből és
ez, ha esetleg theoretice teljesen helyes és ki
fogástalan is, nem minden esetben fedi eo ipso
a praktikus szükségletet. Nyilvánvaló dolog,
hogy az egész kérdés komplexum, úgy az elmé
let, mint a gyakorlat szempontjából a legna
gyobb körültekintést, megfontolást igényli. És
ehhez járul még egy harmadik szempont is és
ez a történeti fejlődés, mondjuk: a »consen
sus patrum«. Az persze, amit egy aggodalmas
kodó e lap 3-ik számában a szerkesztő utján
kifejezésre juttatott, hogy t. i. »Hitbeli elő
deink, a Szentirás alapjára helyezkedő egy
szerű, minden külső cerimóniától mentes val
lásgyakorlatukért gályarabságot és máglyaha
lált szenvedtek s mi most azok szenvedéseit
és igaz vallásos meggyőződését mintegy leki
csinyelve és kigunyoíva, felvegyük istentisztele
teink keretébe azokat a külsőségeket, miket elő
deink, mint nem odavalókat eldobtak? Nem, az
nem lenne ,a Biblia alapjára helyezkedő igazi
protestánsokhoz méltó« — ez, mondom, a lehető
Ieglaikusabb, szinte naiv felfogásra vall, habár
tagadhatatlan, hogy ezt, különösen nálunk, a
legszélesebb körökben osztják. Mert hiszen elő
deink nem az »egyszerű, mindéi cerimóniától
mentes valiásgyakorlatukért«, szóval nem külső
ségekért, hanem íegbensőbb vallásos meggyő
ződésükért, az Evangéliomban fölismert örök is
teni igazságokért »szenvedtek gályarabságot és
mágiyahaláit.« Hiszen eléggé ismeretes magának
Luthernek az istentiszteleti formák tekintetében
elfoglalt konzervatív álláspontja, amint az Írá
saiban, különösen az 1526-ban megjelent
»Deutsche Messe und Ordnund des Gottesdientsts« cimü munkájában, valamint hitvallási
iratainkban is kifejezésre jut és minden való
színűség szerint a mi, Luther szellemében re
bury érsek londoni palotájában), hogy megváltoztas
sák az imakönyvet. A változtatás alkalmas a refor
máció művének szétrombolására. Mi most a püspö
kökhöz megyünk. Aki hive egyházának, hozzánk csat
lakozik. Ez önre vonatkozik!« (Az »imakönyv«, mely
nek kalholizáló tendenciájú megváltoztatása ellen »a
hű egyháziak ligája« tiltakozik s az egyházból való
kilépéssel is fenyegetőzik, nem más mint a Crammer
által tervezett és 1552. ill. 1559. óta csekély változta
tással máig használatos »Common prayer book«, az
anglikán egyház egyetemes Agendája, amely a mi
felfogásunk szerint máris erősen katholikus szinezetü rítust foglal magában.)
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formált magyarhoni evang. egyházunkban is,
általában véve az istentisztelet: formáiban és le
folyásában érvényesült, mindaddig, amig rész
ben a kálvinizmus, részben később a racionaliz
mus behatása alatt, a régi formák lassacskán le
töredeztek és csak az a »legegyszerűbb,« purisztikus istentiszteleti rend maradt meg, amely
különösen magyarajku gyülekezeteinkben ma
napság általában véve gyakorlatban van és
amelyhez többé-kevésbá németajkú gyülekeze
teink is közeledtek. (Gyermekkoromban, úgy
emlékszem, p. o. a soproni gyülekezet német
nyelvű istentiszteleteinél az u. n. »Praefatio«nak első három tagozata: »Der Herr sei mit
Euch« — »Unsere Heroen in die Höhe« és
»Lasset uns Gott unserem Herrn danksagen
und ihn lobpreisen«, de legalább a két első
még használatos volt, ma már csak a Salutatio:
»Der Herr sei mit Euch« maradt fenn, valamint
egy, a bevezető oltári imát követő, az egyházi
esztendő szerint változó, helytelenül »Collecta«nak nevezett antiphona, rákövetkező responsoriummal; és ez a két alkotó elem különbözteti
ma már csak meg a németnyelvű istentisztele
tet a magyartól.) Annyi mindenesetre bizonyos
- és ezen kár is volna disputálni — hogy ná
lunk az istentisztelet kialakulása a történeti fej
lődés folyamán az u. n. liturgikus purismus irá
nyába terelődött. Ez máshol is megtörtént. Le
gyen szabad ebben a tekintetben, mint már
sokszor tevém, most is, újból a württembergi
országos egyház példájára hivatkoznom, mint
amely tanfelfogás tekintetében az evangéliomi tanítást Luther szellemében tisztán és
csorbítatlanul megőrizte, mig ellenben »cultusa«
talán a közeli Svájc befolyása alatt, teljesen a
kálvinizmus szellemében alakult ki és még a
mienknél is egyszerűbb alakot öltött (közének
után közvetlen a prédikáció, közima, befejező
közének, úgy, hogy tehát az egész lelkészi funk
ció kizárólag a szószékre szorítkozik), még pe
dig az egyház belső és külső életének kára és
sérelme nélkül. És most is, amikor az istentisz
telet reformjának a kérdése Németországban
is az érdeklődésnek úgyszólván központjában
áll, a különböző reformjavaslatok és kísérle
tek hullámai, tudomásom szerint, a württem
bergi egyház csöndes vizeit legkevésbé hozták
mozgásba, ellenben a teljesen kiépített istentiszteleti formákat használó északi egyházakban
járnak legmagasabban. Hogy milyen irányban
és szellemben, arról most, itt — bármilyen ér
dekes és tanulságos volna — részletesebben nem
szólhatunk. Miként azonban arról a württem
bergi legegyszerűbb istentiszteleti rendről, va
lamint a miénkről senkisem mondhatja sem azt,
hogy ez az egyedül igaz protestáns, sem azt,
hogy nem az, még pedig az utóbbit azért nem,
mert az evang. kultusz lényeges alapelemeit ma
gában foglalja: éppen úgy nem lehet mondani
a gazdag liturgikus elemeket felölelő istentisz
teleti rendről és szokásokról, amint azokat fo
kozott mértékben az ószaki lutheránus államok-
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ban (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia)
is megtaláljuk, sem azt, hogy ez az egyedül
helyes és mintaszerű, amely éppen azért álta
lános normául szolgálhat, sem azt, hogy mi
vel másoknak szokatlan, de az apáktól örökölt
»külsőségeket« foglal magában, eo ipso evangéliomellenes és »a Biblia alapjára helyezkedő
igazi protestánsokhoz* méltatlan. * Ez igy van
Ha nem igy volna, akkor mi magyar evangéli
kusok jóformán csak a Württemberg! evangéli
kusok (no meg végeredményben kálvinista
atyánkfiáit) tekinthetnénk »hitsorsosainknak«, el
lenben az összes többi külföldi evangélikus egy
házak »igazi protestáns« voltát tagadnunk kel
lene. És hogy ezt nem tehetjük, annak oka egy
részt az istentisztelet kialakulásánál is érvénye
sülő protestáns szabadságban, másrészt és eb
ből folyólag a más meg más történeti fejlődés
ben rejlik. És ha az istentisztelet reformjára
gondolunk, úgy sem az egyiket, sem a mási
kat nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Te
hát a történeti fejlődést sem", azt, amit egy ki
váló német gyakorlati theologus (Rendtorff)
•»"Liturgische Erbfolge« nek nevez, inég abban
az esetben sem, ha ezt a fejlődést tulajdonkép
pen »visszafejlődésének érezzük.
Én tehát a magam részéről, a jelzett okból,
egy a külföldi egyházakban megszokott istentiszteleti rendet még >csak mintául« sem tuJnék elfogadni, még abban az esetben sem, ha
az minden tekintetben teljesen megfelelőnek lát
szanék. Már pedig ezt arról az istentiszteleti
rendről, amelyet Dormer lelkésztestvér javaslatkcp ismertetett, nem is lehet elmondani. A leg
újabb istentiszteleti reformtörekvések során is
mind gyakrabban történik utalás arra, hogy ez
az istentiszteleti rend, mivel a reá következő
úrvacsorát tételezi fel, anélkül tulajdonképpen
torzót alkot, aminthogy p. o. Dieffenbach ma
gán Agendájában ezt a teljes formát egész he
lyesen »Volle Form der Communio oder des
Hauptgcttesdienstes« nek nevezi. Így az úrva
csorát elökészitó u. n. Praefatio, amelyet Dor
mer is, mint »már az ős egyházban haszná
latos bevezetést« fölvesz, egyáltalán nem foglal
hat helyet a Communió nélkül lefolyó istentisz
telet keretében. Ezeket a nehézségeket külön
ben tudvalévőén maga Luther is mar fölismerte,
de nem tudott tőlük szabadulni.
De nem tudnám a szóban lévő istentiszte
leti rendet a fentemlitett »liturgische Erbfolge«
szempontjából sem e!fogadn:, mert olyan alkotó
részeket foglal magában, amelyek egyébként
bármilyen helyesek, épületesek és egyáltalán
• Egy volt kedves tanítványom, aki ez idd sze
rint az nppsalai egyetemen folytatja tanulmányait,
hozzám intézett levelében a svéd lutheránus egyház
gazdag, változatos karácsonyi és uiévi istentisztele
teinek és szokásainak részletes leírása után, nagyon
helyesen és találóan jegyzi meg; »Az egy evangélium,
egyházunk fundamentuma és életereje, éppen úgy
meg tud lenni a legegyszerűbb istentiszteletben, mini
■d leggazdagabb liturgiában. *
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nem evangéliomellenesek, tehát »sine peccato«.
(Aug. Oonf. XV. c.), mint ott, ahol »ritus a
patribus accepti« megtarthatók s az istentisz
telet élénkítésére, gazdagítására alkalmasak, ná
lunk azonban annyira szokatlanok és idegenszeriiek, ho^y azoknak bevezetése gyülekeze
teinkben (még a németajkuakban is) a már fel
jebb em lített' kétféle eredményt szülné, ame
lyeknek pedig, egyházi szempontból sem egyike,
sem másika, nem kívánatos. »Gottesdienstord
nungen können nicht gemacht wenden, sie
müssen entstehen.«
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Az előfizetések és hátralékok szives be
küldését kéri a kiadóhivatal.
A Johanni t a-rend uj lovagjai. Herceg
Hohenlohe-Langenburg, a Johannita-rend hely
tartója dr. Mesterházy Ernőt, a dunántúli egy
házkerület felügyelőjét, vitéz Görgey László
megyei főjegyzőt és Vidos Dániel földbirtokost
a rend tiszteletbeli tagjaivá nevezte ki.
Törvényjavaslatok. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter a képviselőház február 2 2 -iki
ülésen benyújtotta a közszolgálati alkalmazot
tak gyermekeinek tanulmányi ösztöndíjáról
szóló javaslatot. E szerint az állam az 1927 28.
tanévre egymillió pengőt bocsát a miniszter ren
delkezésére, amelyből szegénysorsu közszolgá
lati alkalmazottak kifogástalan erkölcsi magaviseletü és jótanuló középiskolás avagy főisko
lára, egyetemre járó gyermekei négyszáz pen
gőtől ezer pengőig terjedő évi ösztöndíjat nyer
hetnek. A javaslat érvényes a lelkészek és ta
nítók gyermekeire is.
Aznap nyújtotta be a
vallás- és közoktatásügyi miniszter a polgári
iskoláról szóló javaslatát is, amely megtartja a
négyosztályos polgári iskolát, annak felügyele
tét a népiskolai hatóságok alól kiveszi, a fiuk
nak a lányokkal való együttes oktatását szük
ség esetén átmenetileg megengedi és a hitfelekczetek iskolaállitási jogát általánosságban
biztosítja.
A „Fébé“ ev. diakonissza nőegylet Bu
dapesten a következő összejöveteleket tartja:
minden vasárnap fél 4 tői fél 5-ig leányok szá
mára (Üllöi-ut 24. II.) és fiuk számára (Népszinház-u. 40. I. 8 .); 5-től 0-ig mindenki szá
mára (Üllői-ut 24. II.). Minden szombaton fél
5-töl fél ó-ig leánydiákok számára (Népszinházutca 40., I. 8 .), főiskolai hallgatók számára 5-töl
0-ig (Üllői-ut 24., II.); minden péntekenn 7—8 -ig
férfiak számára (Népszinház-u. 40., I. 8 .).
A
böjt hat vasárnapján d. u. fél 5-kor az Üllőiuti imateremben (Üllői-ut 24., II.) evangelizáló
összejöveteleket tart.
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Értesítés. Március közepén hagyja el a
sajtói dr. K a r n e r Károlynak: »Pál apostol
világnézete« I. rész c. könyve (114 oldal). Elő
fizetési ára 3 pengő 50 fillér. Előfizetni lehet
a szerzőnél (Sopron, Halász-u. 7). A könyv bolti
ára tetemesen magasabb lesz.
Követendő például. Elismerésre méltó
mozgalom indult meg ismét a békési egyház
megyében, hogy a Mezőtúron történt teinplomépités után uj templomnak az alapját vetették
meg. Ezúttal a tanyavilágban építendő temp
lom alapjának összehozataláról van szó. A terv
még csak mustármag, de Isten segítségével s
a hitbuzgóság fellángolásával terebélyes fává
nőheti ki magát. — A békési egyházmegye
egyik nagy szórványának evangélikusoktól sű
rűn lakott területén: Ú j v á r o s o n Sz*abó Pál
és neje S z e n d i Horváth Julianna földbirto
kosok István fiuk esküvője alkalmából Kovács
Andor esperes urnái a következő adományokat
jelentették be: Felajánlottak újvárosi földjük
ből templomtelekül 400 négyszögölet. A temp
lom építésére szolgáló téglamennyiség égeté
séhez 8 kocsi szalmát, 4000 drb. tégla készí
tési munkadiját, 4 kocsi homokot, az építés
hez 4 kiló szeget, a templom fedéséhez 250
drb. cementcserepet. Egyben felhívták a fiuk
esküvője alkalmából adott ebédre és vacsorára
meghívott vendégeket, hogy az ajándékként kül
deni szokott tortát vagy egyéb süteményeket
ne küldjék, hanem adják az ajándékok árát a
templom-alapra. Ez uj dolog! A példa köve
tendő! Egyben 80 pengőt tettek le az alapí
tók Kovács Andor esperes urnái elhalt szeret
teik emlékére a templom építési alapra takarékpénztári betétkönyvön. Az esketés alkalmával
60 pengőt adtak ugyanők az alap növeléséré.
Ez összeget növelik a tortát, süteményt megvál
tási pénzek. Szabó Pál és felesége Szendi Hor
váth Julianna nemes kezdeményezésük által em
léket emelnek maguknak Isten szent nevének
dicsőségére.

Orosháza. A farsangi időszakban minden
csütörtökön az ev. Leányegylet jótékonycélu
teadélutánokat rendezett, melynek tiszta jöve
delme jelentékeny összeget eredményezett a sze
gény gyermekek felsegélyezésére. — A böjt
minden vasárnap délutánján az ev. Nőegylet
vallásos ünnepélyt rendez, melyen vendég-szó
nokok a mai embert érdeklő témákról tartanak
előadást.
Az Evangélikus Ifjak Szövetsége
az Ev. Leányegylettel egyetemben, tavasszal
tartandó jótékonycélu szinielőadást rendez,
melyre az előkészületek folyamatban vannak.
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A „Fébé Evangélikus Diakonissza Anya
ház“ nevét viselő nyomda március 1 -vel a
klotildfalvai Béthelből Budapestre, VII. kér.
Damjanich-u. 28/b sz. alá, a fasori főgimná
zium tulajdonát képező házba költözött. Nyom
dai megrendelések, valamint személyes iratter
jesztési beszerzések ezentúl i t t is eszközölhetők. Egyébként a Fébé kiadványainak, lapjai
nak: a »Fénysugár« és »Kis Harang«-nak kiadóhivatala, valamint az Anyaházi Iratterjesztés
központja továbbra is Béthelben, Klotildfalván
marad s így az ebbeli megkeresések továbbra
is Klotildfalva (Piliscsaba mellett) Pestmegye
címre küldendők.
Legutóbbi kimutatásunk óta lapunkra a kö
vetkező a d o m á n y o k érkeztek: dr. Haviár
Gyula Szarvas 1.60, dr. Blaskovich Andor Bpest
1.60, Mokry Imre Bpest 1.60, Pusztay József
Orosháza 0.80, Supala János Szeged 0.80, Karbiner Péter Szeged 0.80, dr. Farkas Elemér Sárkeresztur 1.60, Moticska Nándorné Salgótarján
1.60, özv. Válya Miklósné Bpest 1.60, Algőver
Andor Bpest. 1.60, Schreiner József 0.80, Si
mon Lajosné Bpest 1.60, Hosztják Albert Ormospuszta 1.60, dr. Raisz Sándor Pécs 1.60,
Putnoki István Bpest 3.20, Alth Melitta 0.40,
dr. Szent-Iványi Géza Győr 1.60, Hollós Ida
Bpest 0.40, Kiss Józsefné Mezőberény 0.40,
Kneffel Béla Kiskunfélegyháza 5.40, von der
Lühe Oszkár Wien 0.80, dr. Kneffel József Túra
4.-—, Ledniczky Rezsőné Bpest 7.20, Futász Já
nos Pécs 1.60, Bakódy Sámuel Győr 1.92, Krä
der György Mára 0.40, Koritsánszky Ottó Bp.
4.—, dr. Thebusz Béla Bp. 16—, Áchim Lászlóné
Békéscsaba 0.80, Maurer Károly Nyíregyháza
0.80, Szigethy Lipót Bpest 0.40, Horvay Sán
dor Vecsés 0.80, Novák Iván Miskolc 0.40, Kókay Julia Bpest 0.40, özv. Teltscher Ottóné Bpest 0.80 pengő. — Fogadják a szives adako
zók hálás köszönetünket.
A rozsnyői evangélikus diákok találko
zója Budapesten. A csehek által megszüntetett
rozsnvói evang. gimnázium öregdiákjai — te
kintet nélkül a végzett osztályokra — közös
országos találkozóra gyűlnek össze 1927 má
jus 7-én Budapesten, a tavaszi vásár alkalmá
val. A 100 tagú szervező bizottság lelkes fel
hívásban csatlakozásra hívja fel a volt diáktár
sakat: »Varázsoljuk vissza a boldog ifjú éve
ket, jöjjünk össze, szenteljünk egy napot közös
kedves diákemlékeinknek! írjuk meg diákemlé
keinket, úgy, amint megőriztük szivünkben s
ahogy beszélni fogunk róla halálunkig. Emlékez
zünk meg iskolánkról, áldott emlékű jóságos
tanárainkról.« (Az emléksorok beküldési határ
ideje 1927 III. 31.) A találkozás helye és ideje
Budapest, május 7, d. e. 1 0 óra, a régi or
szágházban (Főherceg Sándor-u 8 .). A találko
zót rendező bizottság mindazoknak a volt is
kolatársaknak, akiknek címeit ismeri, közvetle
nül fog meghívót s programmot küldeni, fel
kérve őket, hogy viszont a maguk részéről az
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általuk ismert rozsnyói diáktársaikat levelező
lapon szólítsák fel részvételre vagy pedig küld
jék be az általuk ismert diáktársak pontos lak
címét a rendező bizottságnak. A rozsnyói öreg
diák-találkozó szervező bizottsága, Budapest, IX.
Ferenc-körut 33., I. 1. A tavaszi vásárra ér
kezők (ápril 30—május 9.) vásári igazolványok
alapján 50 o/o utazási kedvezményben része
sülnek. Igazolványok a budapesti és vidéki ke
reskedelmi és iparkamaráknál válthatók.
KUimisszió. A Lipcsei Misszió (amelyhez
a mi Missziói Egyesületünk is csatlakozott)
1927. évi költségvetésének szükséglete annyi
márka, ahány perc van egy esztendőben, tehát
több mint félmillió márka. Ebben az összeg
ben nem foglaltatnak benn a hittérítők kikül
désével járó költségek. Adakozzunk a külmiszS7ióra! Pénztáros: Broschko G. A. esperes.
Budapest IV., Deák-tér 4. í.
Derner Gusztáv titeli evang. lelkész ko
rai elhunytáról szóló múltkori rövid gyászjelen
tésünket személyes értesülésünk alapján kiegészithetjük a következőkkel: Temetésén Wack
P. bácsi esperes vezetése mellett résztvett 9
lelkész. Gyászbeszédet mondott J a h n J. kiskéri,
imát K l e i n J., életrajzát, főleg példás eper
jesi theol. tanulmányait ismertette R e p p e r t
Ferenc szeghegyi, s a temetőben ifj. karének
kíséretében beszélt F l a c h b á r t K. óbecsei és
S c h e r e r P. feketehegyi lelkész. Holttetemét
jan. 13-án Újvidékre, a családi sírboltba vitték,
ahol ravatala fölött W a c k P. esperes és Klaar
V. lelkész beszélt. Anyja, özvegye és két árvája
gyászolja. Nyugodjék békével!

Házassági válások és öngyilkosságok.
Magyarország a válások és öngyilkosságok
száma tekintetében harmadik helyre jutott.
Svájcban minden ezer házasságra 54, Franciaországban 50, Magyarországon 402 az elvá
lások száma. A válások száma nálunk harminc
év alatt tizenhatszorosra emelkedett. Csonka
ma gyarországban többen válnak el, mint az
előtt Nagy-Magyarország területén.
A Brit és Külföldi Biblia-Társulat kiadá- *
sában most jelent meg a Szentirás 590 ik nyel
ven. Ez Márk evangélioma egy a Salamon-szigeteken lakó nép nyelvénn.
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Gulyás Tivadar budai evang. s. lelkész
nek »Sirokkód c. alatt Pestszentlorincen 1920.
kiadott elbeszélései, rajzai és elmélkedései az
Itália kék ege alatt történt felgyógyulásáig
hozzá hasonló szenvedőknek szólanak. Már
Ézsaiás 53: 4- 5. verséből merített jeligéje is
amellett szól, hogy »betegségeinket ő viselte
és fájdalmainkat nordozá. .. és az ö sebeivel
gyógvulánk meg.« De rendithetetlen jézusi hi
tevei katonáskodásának és theol. diákéveinek
szenvedései alatt is balzsamot, vigaszt és erőt
keresett és talált az evangéliumban. Példa rá
/Sirokkó«, »Szanatóriumban* és Megbocsájtás«
c. szép és megindító elbeszélése. így erős hit
tel és meggyőződéssel hirdeti, hogy »az imád
kozás magában is munka, erő és eredmény«.
»A hit éltető talaján állani, azzal összenőni, öszszeformi: ez (a küzdelmekben is) a győzedel
mes élet titka.« «Mindenkinek hivatása akár
leány, asszony vagy férfi: a Krisztus követése.
»Ne táncoló, szineszkedö, de imádkozó, Jézus
ban békességet nyert, igaz örömmel örvendező
ifjúságot neveljünk.« »Hol van a mi társadal
munk, a mi egyházunk (és hazánk) gyakorlati
élete attól, amit jézusinak nevezhetünk?« stb.,
stb. Az elbeszélések írója jó stilista, tömör és
magyaros a mondatszerkezete, erősen gondol
kozó fő és mélyen érző szív , akinek a Keresztyénség és a magyarság szebb jövője az evan
géliuma. Müvét szüleinek ajánlotta. Betegeske
dése előtt a régi haza csaknem minden pont
ján erősen turistáskodott. Mint nagy természet
baráttól kérjük és várjuk »Volt egyszer egy
ország« c. diákturista emlékeinek mielőbbi meg
jelenését. E szép jövőt ígérő írónak műveit
melegen ajánljuk erőt és vigaszt szomjuhozó
evang. olvasóink szives figyelmébe éss. támo
gatásába.
Sz. M.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Dr. S. A lap kedden már össze van ál
lítva; cikke aznap délután érkezett; nagyon kö
szönöm szives érdeklődését. — A Theol. O tt
honra szóló adományok dr. Deák János egye
temi tanár címére, Sopron, Templom-utca 3.
küldendők; »Egy evangélikus« ötpengős ado
mányát oda továbbítottuk. Az a gondolat, hogy
minden segélyre szoruló intézményünket a lap
ban állandóan nyilvántartsuk, sajnos, kivihetet
len.
Ellenben köszönettel veszek ezeknek az in
A Protestáns Szemle márciusi száma
tézményeknek
életnyilvánulásairól szóló minden
Györffy Istvánnak A hajdúk eredete és Mályusz
tudósítást,
és
esetleges
adományokat is közve
Elemérnek Polgárságunk részvétele a középkori
titek.
—
B.
B.
Különös
levelében azt kérdezi,
országgyűléseken c. dolgozatait hozza; a Kül-z
hogy
bálványimádásnak
tartom-e,
ha valaki Szűz
földi Szemle rovatban H. Gaudy László ismer
Mariához
imádkozik.
Nem
tartom
bálványimá
teti az amerikai vallásos életet; a Kritikai Szemle
dásnak. Szükségtelennek tartom és minden
rovatban Hamvas Józseftől, Szelényi Ödöntől,
dr. Bruckner Győzőtől, Kutas Kálmántól, H. Szentirásbeli alapot nélkülözőnek.
Gaudy Lászlótól találunk ismertetéseket és bí
rálatokat.
F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Ev
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Pályázat
a békési ág. hitv. ev. egyházmegyébe kebele
it zett hódmezé vásárhely—kardoskuti lelkészi
állásra.
Javadalom :
1. Lakás, mely áll két tágas szobából,
konyha és kamarából; az udvaron téglából ra
kott pince, disznóól, tyúkól és fáskamarábói,
mint mellékhelyiségekből. Az udvaron álló faoszlopos mellékistálló. Az ezen épületben levő
szoba és konyha kivételével. Az általa hasz
nált épületek belsejének jókarban és tisztántar
tása a lelkészt, külső tatarozása és tisztántar
tása pedig az egyházközséget illeti. A föld és
épületek után járó adót az egyház viseli.
2. Készpénzfizetés az egyháztól 240 Pengő,
azaz kettőszáznegyven Pengő.
3. Készpénzfizetés Hódmezővásárhely váro
sától adandó segély.
4. Vallástanitásért az állami iskolákban az
állam által fizetendő óradij.
5. Bekeritett kert az iskola mellett mintegy
8 a D-öl.
6 . Bekeritett udvar és az előtte levő le
gelő-föld, mintegy 903 □-öl.
7. Legelőföld, a kert déli mesgyéje meg
hosszabbítása irányában az országúiig, mintegy
1437 n-öl.
8 . 30 q, azaz harminc métermázsa búza,
lakásán átadva.
9. 30 q, azaz harminc métermázsa erdei
tűzifa, lakásán átadva.
10. A hitoktatás ellátásánál 6 tanyai isko
lában fuvarra 60 P, azaz hatvan pengő, vagy
a helyeit mintegy 1 ^ hold föld haszonélve
zete a lelkészlak mellett.
Az egyháztól! járandóságát a lelkész ne
gyedévenként előre kapja.
Stóla-járandósága a felektől:
1 . Keresztelésért helyben, a templomban
40 fillér.
2 . Temetésért imával 2 pengő.
3. Temetésért prédikációval 4 pengő.
Temetésnél a lelkészért tartoznak a felek
kocsit küldeni.
4. Esketésért, délelőtt a templomban 2 P.
5. Esketésért, délután a templomban 4 P.
6 . Egyházkelésért 2 0 fillér.
7. Egyszerű anyakönyvi kivonat 2 Pengő.
8 . Család: értesítő 4 Pengő.
9. Idegenek és más határbeliek kétszeres
stólát fizetnek.
10. A lelkész az istentiszteletet Kardoskuton s ettől mint központtól 41/2 kilométerre
eső cinkusi, 6 km-re eső tatársánd, 7 km-re
eső fecskésparti, 5 km-re eső fehértóparti is
kolában felváltva tartozik végezni.
Karácsony, husvét és pünkösdkor az első
napon az istentisztelet mindig Kardoskuton, a
második napon pedig azon iskolában tartandó,
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amely sor szerint következik. Kocsiról a kör
nyékbeli lakosok tartoznak gondoskodni.
A hitoktatást az állami el. iskolákban tel
jesíteni tartozik.
Kongruáért az egyház folyamodni fog.
Szolgálati nyelv magyar.
Pályázati határidő folyó évi március 26.
Pályázati kérvények »a bányai ág. hitv. ev.
egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete«
15. §-ának értelmében felszerelve fent közölt
határidőig alulírott esperesi hivatalhoz külden
dők.
Orosháza, 1927 február 25.
Dr. Bikády Antal
n
Kovács Andor
egyhm. felügyelő
esperes.

K o v á c s

An d o r

esperes

1-3 „ B A L Z S A M “
cirnü imakönyve
megrendelhető a szerzőnél és DEMARTSIK
FERENC nyomdatulajdonosnál OROSHÁZÁN.
Ára: aranyozott szélű, lila vászonkötésben 8 P,
egyszer, vászonkötésben 4 Pengő. — Ugyan
azon szerzőnél »LELKI TAVASZ« c., az ifjú
ság részére irt imakönyve bőrkötésben, néhány
példányban még kapható.
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Köny vujdonságok:

Boross István dr., Gyóni Géza: Irodalom 
történeti tanulm ány.................................. P 2 —
Czeglédy Sándor: Bibliai kézikönyve.
I kötet: Az Ó-szövetségi szentirodalom P 2‘40
II. kötet: Az Uj-szövets. szentirodalom P 240
III. kötet: Az Ó- ésUj-szöv. kor rövid tört. P 2 40
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pásztor naplójából.......................................P 1*60
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Payr Sándor: S zéchenyi v allásos lelk ü lete. P 3 20
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Szigethy Ferenc: Szavalókönyv. (Ifjúsági
egyesületek, vasárnapi iskolák számára.
Vallásos, hazafias és egyéb alkalmakra. P 2 —
Vágó Géza: Mózes. A bibliai Mózes életé
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Isten ak arata.
„Ez az Isten akaratja, a ti
szentté lételetek.“
I Thess, 4. XX. 3.
Csak önmagunkat ámítjuk, ha abban a hit
ben ringatózunk, hogy mivel a keresztyénséget
korunkban nem üldözik, nincsen szükség arra,
hogy Krisztus egyháza e földön harcoló egyház
legyen. A tény az, hogy a keresztyén hitnek,
mint üdvözítő erőnek és életelvnek korunkban
talán a történelem legnehezebb harcait kell
megvívnia. Úgy a nagyvilágban, mint az egyes
lelkekben. Látjuk, hogy míg az óskeresztyénség az evangéliom hirdetése által rohamosan
hódított és terjedt a világban, addig ma a külmisszió és belmisszió megszervezettsége, kikép
zett munkásai és nagy anyagi felkészültsége
mellett is milyen óriási akadályokkal keil meg
küzdeni és milyen nehezen halad előre a té
rítés munkája. Ma nem testtel és vérrel csa
tázunk, hanem szellemi hatalmakkal kell tusáz
nunk. A lelkek berendezettsége és belvilága
olyan, hogy az Ige magva mostoha talajra hull.
Azok az erők, amelyekben a világ bizik és
amelyekre támaszkodik, amelyek az emberi éle
tet látszólag gazdagabbá és jelentőségteljcsebbé
tették, mintha ellene dolgoznának és ellene
mondanának az evangéliomnak. A felületes
szemlélet, a sekély gondolkodás — pedig ki
csoda vesz magának időt és fáradságot arra,
hogy a dolgok és események mélyére tekintsen,
és komolyan elmélkedjék —, arra a megállapí
tásra juthat, hogy a keresztyénség életeszmé
nyei, Jézusnak és apostolainak tanításai a mai,
erőtől, ambíciótól, világhódító munkától és em
beri önérzettől átitatott időkben nem válnak be;
melegházi palánták azok, amelyek az életnek
erős, kemény levegőjét nem bírják ki. A ha
talmasok trónjai és itt nem csupán az államhatalomra gondolok, mert más és talán erősebb
hatalmasságok is vannak, nem hódolnak Krisz

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési á r : Egész érre 6 P. 40 fill., léiéire 3 P.
20 till., negyedéire t P. 60 fill., Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

tusnak. A világ országai nem nevezhetők Krisz
tus országainak.
Es ez jellemzi azt a másik harcteret, ame
lyen keresztyénségnek viaskodnia kell. Az ipari,
gazdasági, kereskedelmi, művészeti és tudomá
nyos élet nem üti fel fejét, amikor arról hall,
hogy Jézus mellette megy el az utón. Az em
beri életnek és életmunkának minden területén
nagy feladatok elé van állítva a keresztyénség.
Az emberi lélek nagy vívmányai, felfedezések,
találmányok, uj természeti erők, amelyeket szol
gálatunkba állítottunk, a világháborúnak kor
szakalkotó eseménye a földi létet úgyszólván
egy nemzedéknek életében külsőleg annyira át
alakították és olyan uj fejlődési vonalakat je
löltek ki, amelyek egyelőre a keresztyén val
lásos igazságokat, az üdvösségre tartozó dol
gokat. a lélek örök értékeit háttérbe szorítot
ták és a kifelé való tevékenységre, a világban
való érvényesülésre csábítják az embert és az
élet értékét a külső sikerekkel akarják lemérni.
Azonkívül a tudomány és bölcselet is el
odázhatatlan kérdések elé állítják a keresztyén
séget, a tudományos theológia nagy harcokat
v ív
meg az elvekben is. Úgy a hitre, mint az
erkölcsre vonatkozó dolgokban. És habár a ke
resztyén erkölcstant illetőleg hallunk is elismerő
szavakat, s nevezetesen az evangéliomok er
kölcsi tanításának fenségét, szépségéi, igazságát
hajlandók is korunkban elismerni, a keresz
tyénség hittartalmának elmellózése ennek az el
ismerésnek értékét a mi szemünkben, akik az
az erkölcsöt a hit nélkül gyökértelen fának tart
juk, nagyon lefokozza.
Másfelől azonban örömmel kell tapasztal
nunk azt is, hogy éppen ezek a nehézségek,
akadályok és ellenségek a keresztyénséget mind
általánosabban és mind nagyobb mértékben ösz
tönzik arra, hogy hitében, tanában és életében
önmagára eszméljen és győzelmének zálogait
és eszközeit a saját lényegében találja meg.
A racionalizmus a theológiában már régen cső-
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döt mondott, a csőd előtt áll a theológiai li
beralizmus is. Mindakettő alapjában véve egy
gyökérre vihető vissza: az ember akarja meg
szabni az isteni örök igazságok hatályát és
maga akarja kiválogatni azokat az igazságokat,
amelyek neki megfelelnek. Az evangéliomot
akarja a saját testéhez szabni, nem megfor
dítva- Az emberi tudást állítja oda zsinórmér
tékül és a megváltást, annak módját és cél
ját a saját ízlése szerint szeretné szabályozni.
Az emberi akaraterőt emeli trónra és abban
fárad, hogy ezt az akaratot belecsempéssze az
isteni akaratba. A racionalizmusban az is
teni akarat csak álarc, jelmez, deus ex ma
china, amely alatt és amellyel tetszés szerint le
het operálni. Ezzel szemben ma előtérbe nyo
mul az a theológiai irány, amely az Igének
abszolút tekintélyét elismerve, feltétlenül meg
hódol Istennek az Igében foglalt akarata előtt,
és Krisztusbann látja meg és ragadja meg azt
az erőt, amely neki a legdrágább kincset, a
legnagyobb értéket szerzi meg: a lélek üdvös
ségét. Ezzel az üdvösséggel szemben a vi
lág nem lehet kárpótlás, nem lehet ellenérték.
A keresztyének mind nagyobb része felismeri
és vallja azt, hogy amit Jézus mond, azt ko
molyan mondja és azt komolyan kell venni.
És a keresztyén világnak ez az elmélyülése, az
Isten akaratának ezen elismerése és szolgálata
a győzelemnek egyik záloga. Ezen a réven tud
a keresztyénség diadalmaskodni azokon a te
rületeken, amelyek az egyéni és társadalmi er
kölcs működési terei és amelyeken az Isten aka
ratát élettel és cselekedetekkel kell megvalósí
tani.
Az egyes emberi lelkeket szintén ez az el
mélyülés hódítja meg a keresztyénség számára.
»Ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek.«
Amint a külső életben feltétlen engedelmességet
követel tőlünk Istennek a Krisztusban kijelen
tett szent és örök akarata, úgy lelki és szel
lemi világunkban is az Isten akarata a feltét
lenül követendő norma és zsinórmérték. Úgy
az Ó, mint az Ujtestámentom egyértelmüleg ta
nítják, hogy az Isten akarata lelkünket illetőleg
az, hogy szentté legyünk, szentek legyünk, amint
ö is szent. A theológiai tudomány a szentségben
találja meg azt az életlényeget, amely a hitet
és az erkölcsöt egybeforrasztja. Ereznünk kell
azt a különbséget és pedig lényegbe vágó kü
lönbséget, ami a »jó« és a »szent« között van.
Legalább is azt a különbséget, amely a tudo
mányos szóhasználat révén ezen két szó által
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megjelölt fogalom között van. A »jó« fogalma
az autonóm erkölcs tévtana következtében val
lás, hit, Isten nélkül is megáll, a »szent« el
lenben Istentől, vallástól, hittől el nem vonat
koztatható.
»Ez az Isten akaratja, a ti szentté létele
tek.« A keresztyén kegyesség alatt bizonyos kö
rökben főleg az Isten akaratán való csendes
megnyugvást értették, mintha ez az akarat
olyasmi volna, amibe csendesen bele kell tö
rődnünk. Ha belátjuk és hisszük, hogy ez akarat
a mi életünk átformálására irányul, megtéré
sünkre, újjászületésünkre, megsz.nt. I ídésünkre:
akkor Istennek akarata beleviszi életünkbe azt
a feszültséget és azokat az indítékokat, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a harcon fölöttébb
diadalmaskodjunk.

íz efézusi ásatások.
A világháború megszakította az Efézusban
folytatott ásatásokat, de tavaly ősszel, szeptem
ber elejétől november végéig megint dolgoz
tak és pedig igen nagy, a várakozást felülmúló
eredménnyel. Mindenekelőtt megállapiiot.ák az
ősi Efézus helyét. Azelőtt úgy vélték, hogy Efézus azon a dombon épült, amelynek lábánál
Wood 1871-ben felfedezte az efézusi Diána
templomát, most azonban megállapítást nyert,
hogy a város a cirkusztól északra, annak kö
zelében levő dombon állott.
A város régebbi vallástörténetére meglepő
fényt derített Zeusz, valamint a »Hegy Anyja«,.
Cibele istennő szentélyének felfedezése. A Panajir Dagh hegység északi meredekjeiben sok be
vájt üres fülke van, amelyekben hajdan bizonyára
fogadalmi monumentumok voltak elhelyezve.
Az e tájon végzett ásatások azzal az eredmény
nyel jártak, hogy a nevezett istenségeknek és
másoknak szentélyére bukkantak. Ebben a szen
télyben több feliratot találtak a Kr. e. száza
dokból és tiz darab eredeti fogadalmi dombor
művet; ez utóbbiak Cibele, Zeusz és Attisz há
romságot, illetve Cibele és Atíis kettességét
ábrázolják. A domborművefcen Ciibelének tipi
kus oroszlán-párja is látható. Az egyik szikla
felirat Zeust büszkén »atyáink ősi istenéjiek«
nevezi. Ebben az elnevezésben talán csendes
tiltakozás foglaltatik az Artemisz (Diána) kultusz
ellen, akinek temploma lent a síkságon ál t, Ke
let felé. Jóllehet az Artemisz-kultusz bizonyára
szoros belső kapcsolatban volt a Cibele kultuszszál, a »Hegy Anyjának« ez a szikla-szentélye
élénken dokumentálja a Cibele kultusz népies
eredetiségét, ellentétben az Aríemisz-kultusszal,
melyet a görögök kifinomitottak.
Különösen figyelemreméltók á késő helle
nisztikus és korai római korra vonatkozó ered-

1927.

EVANGÉLIKUSOK LAP JA

mények. Felfedeztek egy Nymfeumot, ahol sok
feliratot és szobormüvet találtak. Napvilágra
hoztak négy óriási márvány kockát, amelyek a
város piacán álltak s egyik oldalukat az »agoranomoi« feliratai borítják, másik oldalukon pedig
a római kormányzó egy rendeletének a szö
vege van, amely többek között kifogásolja az
Artemisz-kultusz megromlottságát (Kr. u. 44.).
Egy hatalmas oszlopot óriási Hermesz-nek fa
ragtak ki.
*
Elsőrendű fontosságú a Nekropolisz feltá
rásának megkezdése. Csákányokkal és ásókkal
feltúrták a »Hét Alvó« barlangját, amelyet a
keresztyének és a mohamedánok másfélezer év
óta nagy tiszteletben tartanak. A munkálatot ki
terjesztették a barlang közvetlen közelében
levő, a sziklából kivágott templom romjaira is.
Többheti munkába került az omladék eltávolí
tása s kiitünt, hogy az egész terület egy ősi
keresztyén kultusz összefüggő középpontja.
Az efézusi keresztyének számos temetkezési
helye a híres szentek sírjainak közelében van
nagy, katakomba szerű alakzatban. A Földközi
tenger világának egyéb katakombáiból ismert
majdnem minden sirtipus megtalálható itt is:
vályu-szerü sírok ivekkel; fülkékben elhelyezett
sírok, több sirüreg egymás feLtt; falazott süly.sztett sírok és sok más typus.. A sírokból nagy
mennyiségű fogadalmi tárgy került elő. Igen
érdekesek a lámpák százai, amelyek körülbelül
170 különböző típust mutatnak; vannak közöt
tük olyanok, amelyek keresztyén alakokat ábrá
zolnak, másokon Krisztus keresztjének és mono
grammjának különböző formái láthatók.
Azelőtt a templom romjai alig állottak ki
a törmelékhalmazból; most, hogy a templomot
majdnem egészen kiszabadították, kitűnt, hogy
olyan építészeti típust mutat, amely nagyjelen
tőségű a templomépítészet történetében. A
templom körülbelül 43 méter hosszú, bazilikatipusu fundamentommal, keleti apszisszal. Le
hetséges, hogy ezt a templomot temető temp
lomnak építették a Hét Gyermek és a bibliai
szentek tiszteletére, akik külön kápolnákban van
nak eltemetve az épület északi szomszédságában.
Ezeknek az efézusi katakombáknak e felfede
zése annyival is nagyobb jelentőséggel bir, mert
Kisázsiában eddig említésre méltó ilyenfajta épít
kezésre nem akadtak. A keresztyén régészet két
ségtelenül nagyon sokat nyer az efézusi kata
kombák felfedezése révén. A Hét Alvó területé
nek feltárási munkálata az ősszel folytatódik.
Végül megemlítésre méltó a Jusztiniánusz
császár által épített világhírű Szent János temp
lom sok értékes szobormüvének és egyéb izo
lált töredékének felfedezése és megmentése. Ezt
a templomot, amelynek azelőtt csak téglaku
polái állották ki a törmelékből, 1921—22 évek
ben egy görög régész kezdte kiásni, de mikor
a görögök kénytelenek voltak Kisázsiából ki
vonulni, az ásatás abbamaradt. Az apróbb szob
rok nagyrészét egy régi török mecsetben he

83.

lyezte el. A háború után a török stb. menekül
tek a mecsetet lakásnak használták, a lakók egy
mást váltották fel, s a Szent János-templomból
idehelyezett szobrok néhány igen nehéz darab
kivételével elkallódtak. Dr. Deissmann ezeket
most megtalálta a mecset körüli tanyák falai
ban. Néhány vagonra valót sikerült igy megint
összeszedni ezekből a is z t-l.tr mé tó creMjék
ből. Köztük van a Szent János-templom előcsar
nokának pótolhatatlan és páratlan felirata. Sze
rencsétlenségre, a templomnak már feliárt ré
szét a lakosság szétrombolja. Sietni kell tehát
a korai bizánci művészet e csodálatos alkotá
sának feltárásával és meg kell védelmezni a
pusztulástól.
(Deissmann A. nyomán.)

Je g y z e t.
Az amerikai Lutheran »A lutheranizmus déleurópai bástyái« címen D. Raffay Sándor püspök
egy cikkét közli febr. 17 i számában A törtékezőket írja: Magyarország féldirabolása követ
kezőket írja: Magyarors/ág feldirabolás követ
keztében a probstántizmus er je és elevensége
nagyon megcsappant. A fennforgó körülmények
között maga az állam nyújtott segédkezet,
amennyiben az állampénztárból segélyt jutta
tott és az elgyengült gyülekezeteknek, a föld
birtokreform során rendelkezésre álló földek
ből ingatlant juttatott. A párisi szerződések ál
tal megteremtett Magyarország lakosait a vi
lágháborút követő gazdasági válság kegyetlen
próbára tette s teszi még ma is; éppen úgy
a rohamosan növekvő elszegényedés valamint a
háborús jóvátétel cimén Magyarországra rótt
óriási teher. Csoda, hogy kib.rtuk. Azonban az
Ur csodálatos utakon segíti népét és ügyét.
A háború után: első években különböző távoli
országokban élő testvéreink s mindenekelőtt
az Egyesült Államok lutheránusai bő segélye
ket küldtek, hogy megmenthessük az éhenhalástól azoknak a menekülteknek a szerencsét
len családjait, akiket a Versaillesban létesített
államok kormányai elűztek otthonukból. Hazánk
ban Isten kegyelméből valamennyi k?resztyén
együtt munkálkodott. Az egyházak félretették
és elfeledtek minden versengést; valamen íyi ke
resztyén egyház békében, összhangban és igazi
testvériségben élt együtt. De Lgnagyobb sajná
latunkra ez a keresztyén egyetértés megszűnt,
mihelyt a római katholikus egyház nem volt
veszélyeztetve. Ekkor, bár nem nyíltan és be
vallottan, megindult az ellenreformáció és előre
senki sem mondhatja meg, hogy mekkora kákárókát fog még előidézni. Annyi bizonyos,
hogy sokan már ma is ingadoznak, sokan át
tértek a római katholicizmusra és ha katholikus
félt vesznek el, sokan kötelezik magukat arra,
hogy gyermekeiket a római katholikus vallás
ban nevelik; és sok esetben a pályázónak pro
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testáns vallása akadályozza meg; alkalmaztatását.
Remélem és hiszem, hogy ez az állapot nem
lesz tartós, mert a magyar ember lelkülete nem
hajlik a vallási türelmetlenség felé s ezek a
most tapasztalt szomorú események részben a
háború által megzavart lelkek cselekedetei, rész
ben pedig annak a ténynek következményei,
hogy a létért való küzdelem annyira kímélet
lenné vált, hogy a gyengébbek nem bírják.
Azonban a helyzet sivárságát fokozza az, hogy
a hatmilliót számláló római katholikusoknak leg
alább harmincezer papjuk, szerzetesük és apá
cájuk van; az evangélikus lutheránus egyháznak
pedig mindössze körülbelül 300 lelkésze és ezek
nek többsége olyan szegény, hogy az anya
giak hiánya gátolja tevékenységüket. Ez a sze
génység kényszeritett bennünket arra, hogy
egyetlen theológiai főiskolánkat egyik állami
egyetembe olvasszuk be. Ezzel leendő lelké
szeinknek biztosítottuk a legmagasabb tudomámányos kiképzést és mentesültünk annak pénz
ügyi terheitől. Azonban, hogy ilyen körülmé
nyek között biztosítsuk a jövő lelkészeinek meg
felelő egyházias szellemét, évek óta arra törek
szünk, hogy saját szemináriumot állítsunk fel,
de mindeddig nem bírtuk összehozni a szüksé
ges összeget. Theológiai hallgatóinknak még
megfelelő otthonuk sincs. Mindamellett nem
esünk kétségbe. Kitartunk. Szívósak vagyunk.
Hazánkat ezer esztendei fennállás után felda
rabolták. Ezáltal elvesztettük1 nyájunknak két
harmadát. De a maradék, néhány százezer lélek,
hü marad Krisztushoz, evangéliomához, az evan
gélikus egyházhoz. Az a nagy rokonszenv és
állandó jóakarat, amelyet amerikai testvéreink,
élükön Morehead professzorral és a boldogult
dr. Larsennel irányunkban tanúsítottak, támo
gatták és bátorították kitartásunkat a múltban.
Maradjanak meg továbbra is. És mi hittel re
méljük, hogy a protestántizmusnak Déleurópában a jövőben is . bástyája leszünk, miként az
elmúlt négyszáz éven keresztül voltunk.
Engedelmeskedni nem könnyű dolog; gyak
ran igen nehéz kötelesség. De ez ne szegje ked
vét a keie:ziyénnek. Sőt a nehézségben ta'ála
meg dicsőségét. Minél nehezebb feladatok elé
állít az engedelmesség kötelessége, annál! inkább
őröljünk annak, hogy Urunk képesnek tart ek
kora teher hordozására is. Mert ő nem kisért
feljebb annál, mintsem hogy elhordozhatjuk.
Finom acél nem készül tűz nélkü1, finom jellem
nem alakul ki szenvedések kohója nélkül. Ma
gunkra maradunk, hogy magunkban talajunk
rá az erőre. Elszegényedünk, hogy a valódi
gazdagságot keressük. Az emberek dicsérő sza
vát nem halijuk, hogy Isten dicsőségét ke
ressük.
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GYÁMINTÉZET.

A dunántúli egyházkeriiletí gyámintézet köréből.
Még a nult év december elején felkértem
azon gyülekezeteket és intézeteket, amelyek
gyámintézeti segélyért szoktak folyamodni, hogy
helyzetükről küldjenek be rövid, tömör leírást,
mivel az egyetemes gyámintézet ezen leírásokat
egy füzetben szándékozik kiadni, hogy min
denki világos képet alkothasson magának azon
gyülekezetről, amelyet segélyezni kíván. A múlt
évben dunántulról 37 segélykérvény nyujtatott
be a gyámintézethez, eddig azonban, bár a fel
hívás óta már három hónap múlt el, csak 18
ilyen helyzetkép érkezett hozzám. Felkérem
mindazokat, akik ezen ismertető leírással még
hátralékban vannak, annak haladéktalan bekül
désére, mert különben csak maguknak tulajdo
níthatják, ha gyülekezetük ezen füzetből, amely
a jövőben a gyámintézeti segélyek osztásánál
oly fontos szerepet lesz hivatva betölteni, ki
marad.
Mivel még a Szűcs féle gyámintézeti beszé
dek árát sem küldték be több helyről, felkérem
azokat, akiket illet, hogy vagy a füzeteik árát,
avagy az el nem kelt füzeteket küldjék hala
déktalanul hozzám; Feltételezem azonban, hogy
mindnyájan tudatában vagyunk az iratterjesztés
nagy jelentőségének, úgyhogy azt a néhány
példányt, amelyet ezen értékes beszédből min
den gyülekezetbe küldtünk, egy kis jóakarattal
mindenütt sikerült elhelyezni.
Felhívom az esperességi gyámintézetek ve
zetőinek figyelmét arra is, hogy az egyházke
rület! gyámintézet megüresedett világi elnöki
állása ezidén kerül betöltésre. Ezen ügyben leg
közelebb külön fordulok majd az esperességi
gyámintézetek elnökségéhez.
Örömmel közlöm, hogy dr. A j k a y István
répcelaki nagybirtokos hívünk, Péter nevű első
szülött fiának keresztelése alkalmából 100 pen
gőt adott át K a p j Béla püspök urnák, hogy
azt valamely egyházi célra fordítsa. Püspök ur
hozzám küldte az összeget azon meghatározás
sal, hogy azt mint dr. Ajkay István gyáminté
zeti adományát, valamelyik segélyreszoruló du
nántúli gyülekezetnek juttassam. Midőn ezen
adományért a nemesszivü adakozónak az egy
házkerületi gyámintézet nevében köszönetét
mondok, nem mulaszthatom el, hogy az adott
példát másoknak is követésre ne ajánljam. Hány
szor jutunk fceresztelések, esketések, temetések
alkalmával olyan helyzetbe, hogy szeretnénk
vagy tudnánk valamely egyházi célra adakozni,
csak azt nem tudjuk, hogy mire. Jusson
eszünkbe ilyenkor mindig a gyámintézet.
Különben is közeledik az évnek az a szaka,
mikor a gyámintézeti gyűjtés az egész vona
lon megindul. Tartsuk meg minden gyülekezet
ben az előirt s offertóriummal összekötött
gyámintézeti istentiszteletet, a házi gyűjtésnél
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ne mellőzzünk egyetlen családot sem, gyüjtsünk
mindenütt az iskolában és a konfirmandusok
között s a templomi gyám intézeti perselyt se
feledjük el seholsem kifüggeszteni s ahol már
megvan, a hívek figyelmébe ajánlani. Kezdjük
már most meg az esperességi közgyűlésekkel
kapcsolatos gyámintézeti ünnepély programmiának összeáHitását s ne feledkezzünk meg senolsem annak méltó rendezéséről.
Ha gyámintézeti kötelességünket mindenütt
lelkiismeretesen teljesítjük, úgy el fogjuk érni
a békebeli bevételt s addig nem nyugodhat
meg lelkiismeretünk, mig azt el nem értük, mert
csak akkor juthatunk ismét abba a helyzetbe,
hogy a segélyreszoruló kérvényezőknek nem
csak egy-egy morzsát, hanem legalább is egyegy életerőt adó falatot nyújthassunk segélykép
pen.
Scholtz Ödön,
dunánt. egyhk. gyámint. e. elnök.

Néhány megjegyzés istentiszteletünk reform
jának kérdéséhez.
II.
Mindez pedig távolról sem jelenti azt,
mintha istentiszteletünk reformja, nevezetesen
gazdagítása, élénkítése ellen akarnék állást fog
lalni, bár őszintén megvallom, hogy ettől ma
gában véve, ha hiányzik mellőle az igehirdetés
ben, lelkipásziorkodásban, tini tás bin s b . való
hűség, gyülektz teánk h téetén ek föllendi ése te
kintetében olyan nagy eredményeket nem vá
rok, mint amilyeneket talán sokan várnak s va
lamikor talán magam is reméltem. Az azonban
sokévi praxisból merített tapasztalat és sze
rény tehetségemhez képest szerzett elméleti tá
jékozódás eredményeképpen bizonyosnak lát
szik előttem, hogy istentiszteleteink reformja,
gazdagítása, élénkítése nem idegenszerii, ha
nem legalább átmenetileg csakis olyan elemek
felhasználásával történhetik, amelyek a történeti
fejlődés alapján nálunk megszokott istentiszte
leti alkotó részekkel mintegy congeniálisak és
amugvis az evang. kultusz alapelemei és ezek:
Az ige, az imádság, és a közének. Ezeknek a
segítségével — nézetem szerint — igenis le
hetne olyan istentiszteleti rendet »kiépíteni.<,
amely az eddiginél gazdagabb, változatosabb,
élénkebb és híveink aktiv közreműködését is az
eddiginél nagyobb mértékben biztosítaná, a múlt
hoz és megszokotthoz képest pedig nem jelen
tene olyan radikális újítást, melyet híveink leg
nagyobb része befogadn: és elvise’ni, sőt meg
kedvelni ne tudna. Előttem, ideálkép, évek óta
egy ilyen istentiszteleti rend lebeg.
A kérdés csak az, hogy addig is, amig egy
ilyen, a múlt tradícióinak és a jelen szükségle
teinek megfelelő istentiszteleti rend kialakul s
a tervezett egyetemes Agendában fixirozást
nyer, mi történjék?

85.

A legfontosabbnak tartom ebben a tekin
tetben, hogy azt a keveset, ami liturgiái al
kotó elemekben örökségképpen reánk maradt,
ne kicsinyeljük, hanem becsüljük meg s igye
kezzünk gyülekezeteink, híveink és a magunk
lelki épülésére használni és értékesíteni. Ne
mondja senki, hogy az amink van, olyan kevés,
hogy nem is érdemes reá gondot fordítani. Aki
azt a mi egyszerű »oitári szolgálatunkat«, az
imádságot, az igeolvasást, Miatyánkot, áldást
(a szószéken is), mint valami »szükséges roszszat«, élet és lélek nélkül ledarálja, vagy hamis,
szónoki páthosszal és színpadi pózolással végzi,
az a leggazdagabb liturgiával sem szerez a hí
veknek igazi lelkiépülést. Hallhattunk már eset
leg olyan »gazdag« liturgikus istentiszteletet,
amelyet végigszenvedni semmivel sem volt
könnyebb, mint egy gyönge, vagy rossz pré
dikációt. Nagy tévedés azt gondolni, hogy az
istentisztelet liturgikus részeit helyesen és épü
letesen elvégezni (legyen az kevés vagy sok!)
könnyű feladat, legalább is könnyebb, mint a
prédikálás. Aki nem állja meg a helyét a szó
széken, az rendesen rossz liturgikus is (hogy
ne használjam azt a rettenetes kifejezést: »roszszul liturgizál«) és megfordítva. *
A másik fontos föladat pedig az, hogy:
dolgozzunk. Olyan föladatról van szó, amelyet
a kellő elméleti, történeti és gyakorlati tájéko
zottság nélkül nem lehet sohasem sikeresen
megoldani. Azért megismétlem azt az egyszer
már • megengedem, hogy nem illetékes he
lyen
elhangzott s tálán épepn azért vissz
hang és eredmény nélkül maradt indítványomat,
hogy »egyházkormányzatunk« összes fokozatain,
tehát nemcsak az egyetemes egyháznál, hozzá
értő s az ügy iránt érdeklődő egyénekből ál
landó bizottságokat ; in liturgicisx kellene szer
vezni, amelyeknek föladata volna, gyülekezeteink
istentiszteleti életét állandóan figyelemmé', ki
sérni, ellenőrizni, irányítani stb. és működé
sűkről az illetékes felsőbb egyházi hatóságnak
beszámolni. Ilymódon lehetne talán célt érni
abban a tekintetben is, hogy helytelen szoká
sokat idővel kiküszöböljünk, illetőleg ilyenek
behozatalát megakadályozzuk. Mint tanácsadó
szervnek fontos szerepe volna ezeknek a bi
zottságoknak templomépitéseknél, renoválások
nál, istentiszteleti berendezések beszerzésénél
szóval mindazon kérdésekben, amelyek az isten* A Monatsschrift für Gottesdient und kirch
liche Kunst« 192(3. évi 9-ik száma a 288. oldalon egy
»laikusnak kővetkező találó nyilatkozatát közli: »így
tehát egy jövendőbeli liturgiái reform-mozgalomnak a
maga f ő f e l a da t á t kevésbbé a liturgikus istentisz
telet lényeges formáinak megváltoztatásában kell lát
nia, mint inkább abban, hogy az egyházias-vallásos
élet főhordozói (Hauptträger), a lelkészek és gyüleke
zetek, legyenek másokká. Minden építő erő figyelmé
nek ma inkább, mint valaha az átöröklött formák
m e g t a r t á s á r a és é l e t t e l j c s s é t é t e l é r e
kell irányulnia.« Megjegyzendő, hogy az illető, aki ezt
a nyilatkozatot tette, az újabb liturgiái reform-moz
galmakkal szemben általában véve rokonszenvvel vi
seltetik
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tiszteleti életre tartoznak. Szinte abszurdumnak
kell tartanunk, hogy összes kormányzati foko
zatainkon vannak pénzügyi, jogügyi, tanügyi,
számviteli és ki tudná megmondani hányféle
egyéb bizottságaink, éppen csakis gyülekeze
teink legfontosabb életnyilvánulását, az isten
tiszteletet és ami azzal összefügg, tulajdonkép
pen nem ellenőrzi és irányítja senki. Ha pedig
valaki erre azt mondaná, hogy: nem lehet és
nem szabad a gyülekezetek autonómiáját, sza
badságát korlátozni, úgy erre az lehetne a fele
let: Helyes! De akkor legyünk következetesek.
Ne álmodozzunk istentiszteleti reformokról,
»egységes« liturgiáról, egyetemes Agiendáról
sem és mindezeket a kérdéseket egyszer s
mindenkorra vegyük le a napirendről.
Sopron.
Stráner Vilmos.

Deák Ferenc emlékezete.
Dr. Polner Ödön felolvasásának kivonata a Luthertársaság január 31-iki emlékünnepe alkalmából. —

A Luther-Társaság méltónak és illőnek ta
lálta, hogy Deák Ferenc emlékezetét halálának
évfordulója (január 28.) alkalmából megünne
pelje, nemcsak azért, hogy Deák Ferencet, mint
a nemzet bölcs politikai vezérét megillető álta
lános tiszteletből részét kivegye, hanem azért
is, mert ez úgy általános keresztyéni, mint kü
lönleges protestáns szempontból indokolt. Deák
Ferenc elvei, eszméi, gondolkodása, egész világ
felfogása, élete, cselekedetei, önzetlensége lelki
ismeretessége, kötelességtudása, emberszeretete,
jótékonysága megfeleltek az igazi keresztény
ember hitének és erkölcsének s szabadság- és
igazságszereteténél fogva egyik legfőbb párto
lója volt annak, hogy a magyarországi protes
tánsoknak a teljes szabadság, viszonosság és
egyenlőség iránti követelései megvalósuljanak.
Felolvasó Deák Ferencnek főként a vallás
sal és egyházi téllettel kapcsolatos kérdésekre
vonatkozó nézeteit és magatartását kívánja is
mertetni.
Deák Ferenc lelkében mély vallásos áhí
tat lakott. Hogy mily magasztos felfogása volt
a vallásosságról, az szavaiból tűnik ki, melye
ket ismételt alkalmakkor mondott, de ugyan
ezekből kitűnik, hogy az egyoldalú felekezetességet erősen elitélte.
Az állam és egyház közötti viszony tekin
tetében álláspontja a »szabad egyház szabad ál
lamban« elve volt, anélkül, hogy ez a vallás, v?gy
vallásosság kicsinylését, vagy éppen semmibe
vevését jelentette volna. Hive volt a polgári
házasságnak és pedig a kötelező formában, de
azt az ö idejében még nem tartotta megvaló
síthatónak. Ez nála nem volt taktika, hanem
meggyőződés és bölcsesség.
A kath. egyházi javak tekintetében az volt
az álláspontja, hogy azok felett az állam ren
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delkezhetik, de a szekularizációt nem pártolta.
Az ő idejében fennállott azt az állapotot, hogy
a protestáns egyházi főméltóságok még nem
voltak a főrendiház tagjai, a jogegyenlőséggel
összeegyeztethetetlennek nyilvánította. A »jus
piaceti«-! olyan jognak tekintette, amely min
den államot megillet, s igy a magyar álliamot is.
A felekezetközi kérdésekben, t. i. a vegyesházasságok, a gyermekek vallása és a reverzálisok tárgyában, mely kérdések az 1832/6., 1839/
40. és 1843/4. évi országgyűléseket nagymérték
ben foglalkoztatták, Deák Ferenc igen határo
zottan és nagy befolyással foglalt állást a felekezetek közötti egyenlőség és viszonosság el
veinek megvalósítása mellett és élesen s meg
győzően elítélte a reverzálisokat, rámutatva
azoknak! a családi élet békéjét feldúló s magát
az igazi vallásosságot is csökkentő hatására.
Mint élemedett korú haza bölcse, ugyanezekért
az elvekért küzdött, kijelentvén, hogy azokért
szakadatlanul fog küzdeni, mig meg nem való
sulnak.
Életének végén ez elvek a keresztény val
lásfelekezetek viszonosságáról szóló 1868. évi
53. törvénycikkben megvalósultak. Halála után
azonban ismét veszendőbe mentek a gyerme
kek vallásáról szóló 1894. évi 32. törvénycikk
megalkotása által, mely e tekintetben több mint
százéves küzdés után lényegileg a II. József
kora előtti állapotokat állította vissza. Erre is
Deák Ferenc szavait lehet idézni, amelyek sze
rint erre szükség nem volt s amelyek szerint
kell, hogy a különböző vallásfelekezeteket egy
mással szemben mindenkor a s z e r e t e t és
i g a z s á g vezérelje.
H Í R E K .
Felügyelőválasztás. A kondorosi ev. egy
ház felügyelőjének és másodfelügyelőjének a
megbízatása lejárt. Az egyházközség febr. 27 én
tartott közgyűlésében megejtette a választást,
mikor is az egyháztanács javaslata értelmében
felügyelőnek eperjesi dr. Scholtz Oszkárt, másodrelügyelőnek Kovács György birtokost, mind
a kettőt újból egyhangúlag, lelkesen megvá
lasztotta.
Lelkészi jubileum. Nagy Sándor celldömöiki lelkész, kiérdemült kemenesaljai esperes
múlt hó 27-én ünnepelte ötven éves lelkészi ju
bileumát.
Weisz Kornél, a dunántúli egyházkerület
pénztárosa január végén agyvérzésben és jobb
oldali bénulásban súlyosan megbetegedett, Kapi
Béla püspök a pénzügyi bizottsági elnökkel
egyetértőleg Wojtech Vilmost a pénztárosi, Rozsondai Károlyt az alszámvevői és Lauff Gézát
az ellenőri teendők végzésével megbízta.
Ausztriában a nemzetgyűlés kimondta va
lamennyi felekezeti iskolának államosítását.
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Szeged. Az Ev. Nóegylet febmár 27-én
műsoros és táncos estélyt rendezett. Az estély
szereplői voltak: Ocskay Kornél operaénekes,
Fichtner Sándor zeneszerző, dr. Horváth De
zső zongoraművész, Patay Mária szavaló, dr.
Belle Ferenc hegedűművész és dr. Varsányi
Mátyás budai lelkész. Az estély tiszta jövedelme
500 pengő volt a templomkibővités javára. Már
cius 5-én a szegedi gyülekezetnek neves ven
dége volt, Sartorius Ernő, a Kér. Ifjúsági Egy
letek Világszövetségének főtitkára Oentből. A
templomban tartott ünnepségen id. Victor Já
nos a vasárnapi iskolákról beszélt, Sartorius
Ernő az ifjúsági egyletek megszervezését sür
gette, Abaffy Gyula egyetemes missziói lelkész
a magyar kér. ifjúsági egyletek 43 éves múlt
ját vázolta. Az ünnepiégre megtelt a templom
s 58 pengő jött össze szabad adakozásból az
Evangélikus Kér. Ifjúsági Egylet javára.
A Deák-téri L uíher-Szövetség estéin ü eduly Henrik és Kapi Béla püspökök e hóban
böjti előadásokat tartottak a passzió »jelenték
telen alakjairól«.
V allásos ünnepélyt rendezett a kondoros:
evang. hívek gyülekezetében február 27 én Chován József segédlelkész vezetésével a buzgó ta
nítói kar. Az ünnepély minden tekinte.ben sike
rült. A szép nagy templom zsúfolásig megtelt.
Az ünnep bevezetőjéül Borgulya Endre szarvas:
egyházi jeles orgonista prelúdiumot adott elő.
Azután a helyi lelkész, Reviczky László hitval
lást tartalmazó imát mondott. Diuda Sándor
és Kupcsek Tibor tanítók által betanított vegyesdalkar három éneket adott elő igen hibátlan,
kellemes, sikerült módon. Az ünnepi beszédet
Chován káplán ur tartotta. Szavalt: Szabó Irén,
Andrékovics Jánosné oki. tanítónő, Velky Jolánka, Gulyás Erzsi és Hipisky István. Záró
beszédet mondott a felügyelő dr. Scholtz Osz
kár. Az ünnepély a gyülekezeti énekkel véget
ért. Offertóriumból felerész, mintegy 30 pengő
a theol. otthonnak jut.
Tállya. Müller Paula r. kath. tanítónő kb.
800 pengő értékű egész örökségét alapítványul
tette le a tállya: ev. gyülekezetnél, hogy annak
jövedelméből az evang. iskolába járó két jeles
tanulót felruházzanak és jutalmazzanak.
A kisterenyei ev. családok és ismerőseik
jólsikerült teaestet rendeztek, mely az építendő
torony javára 290 P-t tisztán jövedelmezett, a
toronyalap javára. Sokat fáradtak: Nagy Ká
roly né, Dobos Jánosné, Stolek Rezsőné, Kozma
Flóriánné, Stolek Ilona és Sári, Németh Pi
roska és Rózsi, Vohauer Aranka és Irén, Fajkis Bözsike, Stafankó Mici és Vilma. — A kisterenye—pásztói ev. m:ssziói egyház febr. 20-án
tartotta rendes évi közgyűlését, Limbacher Zol
tán lelkész, Fényi Géza felügyelő elnöldésével.
Az évi jelentésből a következőket ragadjuk ki:
Született 14, meghalt 16, házasságot kötött 5,
Rév. jav. 1, a többi nem szerint neveli gyer

87

mekét, konfirmált 8, úrvacsorával élt 300, Ki
térés 3, betérés az elmúlt évben 20 volt. Istentisztelet volt Kisterenyén, Pásztón, Selypen, Jánosanán, Mizserfán, Novákon rendszeresen.
Az cv. családok 12 kath. gyermeknek adtak
ebédet. Fajkis Arpádné és Vohauer Kálmánné
(r. kath.) zöld oltár és szószék-térítőt; Stolek
Sári és Ilona gyűjtésből fehér selyem oltár és
szószék-térítőt adományoztak az egyháznak. A
leányok parkírozták a templomudvart és val
lásos iratokat terjesztettek. A gyülekezet tagjai
nak 130 egyh. lap jár. Könyvet eladott a lel
kész 280 drb-ot. Vallásos estek is voltak, azon
kívül szombatonkint Bibliaórák. A Bánya-Társu
lat a parochiába ingyen bevezette a villanyt és
80 q szenet ad az egyháznak. Bevétel volt 39
millió, kiadás 37 millió. A toronyalap három
évi gyűjtés után ma cca 35 millió. Egyesek ado
mánya Kisterenyén 2,421.000 K volt (80 lélek).
A gyülekezet legfőbb vágya, hogy tornyát a ta
vasszal megépíthesse.
A belügym iniszter rendeletet bocsátott ki
a prostitúció szabályozására. Egyik intézkedése
a rendeletnek az, hogy mindazokban az esetek
ben, amikor megállapítható, hogy az illető nőt
a nyomorúság, vagy a munkanélküliség kény
szeríti prostitúcióra, a rendőrhatóságnak köte
lessége ezeket az okokat lehetőség szerint meg
szüntetni és e célból igénybeveheti a meg
felelő társadalmi egyesületek és az állami mun
kaközvetítő hivatal segítségét. Kiskorú nőknél
az atyának vagy a legközelebbi családtagnak
beleegyezése szükséges, azonkívül a gyámha
tóság is értesítendő.
A rozsnyói evangélikus öregdiákok ta 
lálkozója a diáktársak kívánságára május 8-án,
vasárnap d. e. 10 órakor lesz Budapesten a régi
képviselöházban.
A vasárnapi iskolák tizedik világgyülése 1928. julius 11—18. lesz Los Angelesben,
Kaliforniában. Az utolsó világgyülés 1924 ben
volt Glasgowban, Angliában; ezen ötvennégy
nemzet képviselői vettek részt. A Los Angelesi
világgyiilésre már folynak az előkészületek, a
bizottságok most állítják össze a tárgysoroza
tot és gondoskodnak arról, hogy valamennyi
földrész nemzetei küldöttségekkel képviseltessék
magukat. A vasárnapi iskoláknak jelenleg több
mint három millió munkása van.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
M.
K. Cikkét csak névaláírással és a konk
rét politikai vonatkozású mondat kihagyásával
közölhetném, bár éppen személyi vonatkozásai
miatt jobb szeretném, ha közlését nem kívánná.
Kérem szives válaszát. - H. J. Budapest.
Köszönöm a múltkoriban küldött dolgokat; azóta
sajnos nem kaptam újabb kéziratot.
F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Pályázat
a békési ág. hitv. ev. egyházmegyébe kebelelezett hódmező vásárhely —kardoskuti lelkészt
állásra.
Javadalom:
1. Lakás, mely áll két tágas szobából,
konyha és kamarából; az udvaron téglából ra
kott pince, disznóól, tyúkól és fáskamarából,
mint mellékhelyiségekből. Az udvaron álló faj
oszlopos mellékistálló. Az ezen épületben levő
szoba és konyha kivételével. Az általa hasz
nált épületek belsejének jókarban és tisztántar
tása a lelkészt, külső tatarozása és tisztántar
tása pedig az egyházközséget illeti. A föld és
épületek után járó adót az egyház viseli.
2. Készpénzfizetés az egyháztól 240 Pengő,
azaz kettőszáznegyven Pengő.
3. Készpénzfizetés Hódmezővásárhely váro
sától adandó segély.
4. Vallástanitásért az állami iskolákban az
állam által fizetendő óradij.
5. Bekerített kert az iskola mellett mintegy
8a n-öl.
6. Bekerített udvar és az előtte levő le
gelő-föld, mintegy 903 n-öl.
7. Legelőföld, a kert déli rnesgyéje meg
hosszabbítása irányában az országúiig, mintegy
1437 n-öl.
8. 30 q, azaz harminc métermázsa búza,
lakásán átadva.
9. 30 q, azaz harminc métermázsa erdei
tűzifa, lakásán átadva.
10. A hitoktatás ellátásánál 6 tanyai isko
lában fuvarra 60 P, azaz hatvan pengő, vagy
a helyett mintegy 1 ~ hold föld haszonélve
zete a lelkészlak mellett.
Az egyháztól! járandóságát a lelkész ne
gyedévenként előre kapja.
Stóla-járandósága a felektől:
1. Keresztelésért helyben, a templomban
40 fillér.
2. Temetésért imával 2 pengő.
3. Temetésért prédikációval 4 pengő.
Temetésnél a lelkészért tartoznak a felek
kocsit küldeni.
4. Esketésért, délelőtt a templomban 2 P.
5. Esketésért, délután a templomban 4 P.
6. Egyházkelésért 20 fillér.
7. Egyszerű anyakönyvi kivonat 2 Pengő.
8. Családi értesítő 4 Pengő.
9. Idegenek és más határbeliek kétszeres
stólát fizetnek.
10. A lelkész az istentiszteletet Kardoskuton s ettől mint központtól 41/2 kilométerre
eső cinkusi, 6 km-re eső tatársánci, 7 km-re
eső fecskésparti, 5 km-re eső fehértóparti is
kolában felváltva tartozik végezni.
Karácsony, husvét és pünkösdkor az első
napon az istentisztelet mindig Kardoskuton, a
második napon pedig azon iskolában tartandó,
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amely sor szerint következik. Kocsiról a kör
nyékbeli lakosok tartoznak gondoskodni.
A hitoktatást az állami el. iskolákban tel
jesíteni tartozik.
Kongruáért az egyház folyamodni fog.
Szolgálati nyelv magyar.
Pályázati határidő folyó évi március 26.
Pályázati kérvények »a bányai ág. hitv. ev.
egyházkerület lelkészválasztási szabályrendel te«
15. §-ának értelmében felszerelve fent közölt
határidőig alulírott esperesi hivatalhoz külden
dők.
Orosháza, 1927 február 25.
Dr. Bikády Antal
Kovács Andor
egyhm. felügyelő
esperes.

K o v á c s

An d o r

esperes

2—
3 „BALZSAM“
cimü imakönyve
megrendelhető a szerzőnél és DEMAR TSIK
FERENC nyomdatulajdonosnál OROSHÁZÁN.
Ára: aranyozott szélű, lila vászonkötésben 8 P,
egyszer, vászonkötésben 4 Pengő. — Ugyan
azon szerzőnél »LELKI TAVASZ« c., az ifjú
ság részére irt imakönyve bőrkötésben, néhány
példányban még kapható.
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K önyvujdonságok:

Boross István dr., Gyóni Géza: Irodalom 
történeti tanulm ány .............................. P 2 —
Czeglédy Sándor: B ibliai kézikönyve.
I kötet: Az Ó szövetségi szentirodalom P 2‘40
II. kötet: Az Uj-szövets. szentirodalom P 240
III. kötet: Az Ó ésUj-szöv. kor rövid tört. P 2 40
Fiers Elek: Isten p énzügyei. Egy ref. lelki
pásztor naplójából...................................... P 1*60
Gujás Tivadar: Sirokkó.................................... P 2 24
Incze Gábor: Jó az’lsten. Beszédek................P 2 —
Kun Kálmán: K ereszttel a vállam on.
Lélekrajz.......................................................P 320
Kutas Kálmán: V ersek. (Ünnepélyek alkal
mával, szavalásra nagyon ajánlható.) . P 2 50
PayrSándor: S zéchenyi vallásos lelk ü lete. P 3 20
RavaszLászló: A m agyar bán at. Két beszéd. P 120
Steinberger Gy.: A győzedelm es élet titka.
Fordította: Varha Gyuláné......................P —‘64
Szabó Imre: Mi Atyánk. 10. meditáció. . . P 176
Szigethy Ferenc: Szavalókönyv. (Ifjúsági
egyesületek, vasárnapi iskolák számára.
Vallásos, hazafias és egyéb alkalmakra. P 2 —
Vágó Géza: Mózes. A bibliai Mózes életé
nek regénye...........................................
P 10‘40
Szűcs E rnő: G yőzelem a halál lelett.
2. kiadás....................................................... P 280

Kaphatók: a ..LutherTársaság“ könyvkereskedésében,
Budapesten, Vili. kér., Szentkirályi utca 51/a szám.
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Isten k övetői.
»Legyetek követői az Istennek, mint
szeretett gyermekek: és járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett
minket, és adta Önmagát miérettünk
ajándékul és áldozatul az Istennek, ked
ves jó illatúi«. EL 5, 1. 2.

Az ember fejlődés: lehetőségeit Jézusnak
parancsolata: »Legyetek tökéletesek, miként a
ti mennyei Atyátok tökéletes«, a legmagasabbra
értékelte. És a Megváltó, amikor e paran
csában a szent Istent az ember Atyjának ne
vezi, egyszersmind reámutat az ember ama
lényegbeli tulajdonságára is, amely ennek a
fejlődésnek lehetőségét biztosítja, de egyúttal
a fejlődést kötelezővé is teszi: az ember Isten
kéjaére van teremtve és akkor valósítja meg
lényegét, amikor kiábrázoltatik benne az Isten
nek szent és dicsőséges képe.
Pál apostol a mai leckében Krisztusnak
ugyanazon parancsát ugyanazon alapon, de más
fordulattal ismétli meg. Az isteni tökéletesség
elérése helyett Istennek utánzásáról, követésé
ről ir, és emlékezteti olvasóit arra a kapocsra,
amely őket Istennel elválaszthatatlan kötelékek
kel összefűzi. Isten egyfelől a teremtő Isten,
aki az embert a maga képére és hasonlatossá
gára formálta, de egyúttal szerető Atya is, aki
nek szeretete a teremtményt tovább tökélete
síti. Amint a teremtésben megnyilatkozott Is
tennek bölcsesége és mindenhatósága, úgy nyil
vánvalóvá és kézzelfoghatóvá (1. Ján. 1., 1.)
lesz a Krisztusban Istennek.szeretete.
Ez a szeretet, amellyel Isten az ó teremt
ménye, a mennyei Atya az ő gyermeke felé
fordul, egyfelől állandóvá és bensővé teszi Is
tennel való közösségünket, másfelől pedig meg
határozza azt a módot is, amely szerint Isten
az embert a kitűzött célhoz eljuttatni akarja.
Nem az isteni mindenhatóság az, amely az em
bert a kitűzött célhoz eljuttatni akarja. Nem
az isteni mindenhatóság az, amely az embert
a bűnből és kárhozatból kiragadja, üdvösség

12. szAm.

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elfllizetésl ér: Egész évre 6 P. 40 fill., léiéire 3 P.
20 mi., negyedévre 1 P. 60 HIÚ Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

hez, tökéletességhez és örök élethez juttatja,
hanem a szeretetnek melege és ereje, amely
uj életet szül, s ujitva visz tökéletességre.
Pál apostol tehát az embernek erkölcs: tökéletesbülését teljesen arra a szeretetre ala
pítja, amellyel Isten az ember iránt viseltetik.
Nem az emberben, mint emberben, mint a ter
mészet egyik éló tagjában van meg a jóra
való képesség és a tökéletesedésre való képes
ség. A természeti világ, mint természeti világ
erre sehol példát nem nyújt. Az állatok vilá
gában találunk olyan egyed: és társadalmi élet
formákat, például a hangyáknál, a méheknél,
amelyek precizitásban és elrendezettségben fe
lülmúlják az emberi élet megnyilvánulásait; ámde
még ha elismerjük is, hogy például a mé
hek sejtepitése tökéletes munka, vagy a han
gyák társadalma tökéletesen van m.gszervezve,
viszont azt is látnunk kell, hogy a természet
világában még ezen fejlett organizmusok életé
ben sem lehet szó tökéletesedésről, fejlődés
ről. Ha az ember semmiben nem különböznék
Istennek egyéb teremtményeitől, ha ugyanúgy
volna egy része a teremtett világnak, mint
a méh, vagy a vipera, akkor tökéletesedésről
nem lehetne szó az ember életében. Akkor élete
ösztönszerüen és szinte gépiesen peregne le a
bölcső és a koporsó között. Nyilvánvaló te
hát, hogy amikor Istennek követésére szólittatunk fel és célul az isteni tökéletesség tűzetik
elénk, akkor egyúttal utalást kell találnunk éle
tünkben és lényünkben valami olyanra, ami a
természet világa felett áll. é s akkor látnunk kell
azt is, hogy Istennek szeretete egészen különle
ges tartalommal, irányban és céllal fordul ezen
teremtménye: az ember felé.
Istennek szeretete az általa teremtett világ
irányában megnyilvánul, mint fenntartás és
gondviselés; Isten ruházza a liliomot, táplálja
a hollóinkat, amelyek hozzá kiáltanak; akarata
nélkül még egy veréb sem esik le a háztető
ről. Ebben a fenntartó és gondviselő szerzet
ben részesül az ember is, már annálfogva, mert
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a teremtettt világnak része és tagja. Azért nem
kell nekünk ebben az irányban aggodalmaskod
nunk (Máté 6, 25—34.). Ámde az ember, mint
szeretett gyermek irányában Isten szeretete mint
megváltó szeretet nyilvánul meg és ez,már anynyira más természetű, hogy lelkűnknek üdvös
ségét félelemmel és rettegéssel kel! véghez vin
nünk (£il. 2, 12). Isten megváltó szeretetének
a Jézus Krisztus életében, szenvedésében és ha
lálában való megnyilatkozása tehát bizonyítéka
az isteni szeretet azon különleges intenzitásának
és intenciójának, amellyel az ember felé for
dul, de bizonyitéka az ember azon lényegének
is, amely őt minden más teremtménytől meg
különbözteti.
Ez az isteni szeretet a keresztfán jutott
befejezéshez, amikor Jézus Krisztus igy kiál
tott fel: Elvégeztetett! És Pál apostol teljes jog
gal tette meg igehirdetésének középpontjává
Krisztus keresztfáját azért, mert a keresztfa
nyilatkoztatta ki teljes tökéletességében azt az
isteni szeretetet, amely speciálisan az ember
felé mint megváltó szeretet hajol és csak köz
vetve, az Isten fiainak dicsőségben való meg
jelenése után irányul a teremtett világ felé
(Róm. 8, 19—24); de éppen ennek a megváltó
szeretetnek a keresztfán való kinyilatkoztatása
revelálta teljesen azt a viszonyt is, amely a
teremtett világiban egyedülálló módon Isten és
az ember között fennáll és tette jogosulttá mind
azokat a reményeinket, amelyeket minden ta
pasztalati gyarlóságaink és a mennyország irá
nyában táplálunk.
Azért önként adódik, hogy mikor Pál apos
tol az Isten és ember közti viszonyról szól, azon
nal feltámad lelkében Krisztus keresztfájának
képe, Krisztus áldozati halálának ereje. Azért
érthető meg az is, hogy az apostol a keresztyén
erkölcsöt, a keresztyén életet hozzáköti Isten
nek megváltó szeretetéhez és Krisztusnak áldo
zati halálához. Isten szeretetének a keresztfán
történt tökéletes kijelentéséből meriti azt a
bátorságot, hogy a keresztyéneket arra szó
lítsa fel, hogy Istennek utánzói és követői le
gyenek. Mert a megváltó szeretet (»szeretett
gyermekek«) a bizonysága annak, hogy Isten
az emberrel páratlan viszonyban áll és az em
berben egyedülálló lehetőségek szunnyadnak
(1. Ján. 3, 2).
A keresztyénség az embert és annak jö
vőjét illetőleg a legszárnyalóbb optimizmus
vallása. Hogy ennek az optimizmusnak nem a
hátterében sötétlik, hanem középpontjában ra
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gyog és sugárzik Krisztus keresztfája, azt ipar
kodtam fejtegetésemmel az olvasó leikéhez és
szivéhez közelebbvinni s egyúttal némileg meg
értetni azt is, hogy miért volt Krisztusnak kí
nos halála Istennek kedves és jóillatu áldozat:
azért, mert ebben a halálig hü szeretetben
önmagát njylatkoztatta ki az embernek és egy
úttal megmutatta a tökéletesség, az üdvösség
útját, utravalóul adva Krisztusnak érdemét.

A húsaiméi konferencia programúja
(Faith and order).
A Hit és Rend konferenciájának titkári hi
vatala a folyó évi augusztus hónapban Lausanneban, Svájcban tartandó konferencia Pro
gramm ját közrebocsátotta. E szerint az időrend
a következő:
Aug. 3, 4, 5, 6, az első gyűlés-szak, meg
nyitás. Tárgy I, II, III, IV, teljes gyűlések.
Aug. 8, 9, 10, 11, második időszak. Tárgy
I, II, III, IV, szekciók ülésezése. Jelentés a tel
jes gyűlésnek aug. 11-én.
Aug. 12, 13, 15, harmadik időszak. Tárgy
V, VI, VII, teljes gyűlések.
Aug. ló, 17, 18, negyedik időszak. Tárgy
V, VI, VII, szekciók ülésezése. Jelentés a teljes
gyűlésnek aug. 18-án.
Aug. 19, 20. Tárgy Vili, vegyes ügyek.
Aug. 21, a konferencia berekesztése.
A konferencia szónokait illetőleg a titkári
hivatal tudtul adja, hogy a szónokok ideiglenes
jegyzékét a kiküldött bizottság dr. Garvie el
nöklete alatt Londonban dec. 15, 16. tartott
ülésén összeállította; a névsort későbbi idő
pontban bocsátják közre.
I. Tárgy. Az egyház egységére felhívás.
(Határozati javaslat:)
A könferencia mélyebb bünbánatra hív fel
az egyházak szétszaggiatottságána (disunion)
való tekintettel s felhívja őket, hogy nagyobb
és határozottabb erőkifejtéssel iparkodjanak a
keresztyénség egységének megvalósítására.
Tudatában lévén annak, hogy csak a leg
mélyebb indítékok bírnak ilyen törekvésekre
inspirálni és azokat eredményessé tenni, fel
hív minden keresztyént, vegyék eszükbe
a) Az Uj Testámentom tanítását, hogy az
Egyháznak vissza kell tükröztetnie Isten egy
ségét;
b) A Szent Léleknek az Egyházban és a
szivekben jelentkező ösztönzését, amely őket
most az egység felé vezeti;
c) Az Urnák szándékát, hogy az ö Egy
háza van hivatva a nem-keresztyén világ meg
térítésére és az egész emberi társadalomnak
megtisztítására és inspirálására; ezt a‘ szándé
kot, különösen ha számba vesszük korunk ellen-
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rétes hatalmainak erejét és erőszakosságát, csak
az Egyesült Egyház tudja megvalósítani.
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egy újból egyesitett Egyházban résztvegyenek
egv közös életben?
7.
A látható Egyház életközössége szükségII. Tárgy. Az Egyház üzenete a V ilág szerüleg külső alakban is kifejezésre jut. Meg
nak — az Evangéliom .
egyezhetnénk-e abban, hogy bármily különbö
zők legyenek is más dolgokban ennek a ki
1.
) Az Egyház üzenete az egész emberi
ségnek az Evangéliom, amely az Ó-Testámen- fejezésnek módjai, az alábbiak alapvető és ál
tomban megigértetctt, előkészíttetett és kiáb- landó alkotó elemei az Egyház életrendjének.
a) Ezen látható közösségbe a keresztség
rázoltatott, az Ujtestámentomban Jézus Krisz
szentsége ad bejutást;
tus eljövetelével tökéletessé tétetett és az após
b) A közösség tagjainak életét Krisztus tes
tolok prédikálása által a világnak hirdettetett.
tének és vérének szentsége táplálja, amelyben
2.
) Az Evangéliornban maga Jézus Krisz
tus, Istennek Fia és Embernek Fia áll, aki éle folytonosan újból beteljesednek IJrok életével
tével, halálával és feltámadásával megváltotta az és felajánlják neki közös imádásukat;
c) A közösség tagjáit a Szent Lélek vilá
emberiséget és világosságra hozta az örök
gosítja meg, azálta’, hogy mindegyiknek szivét
életet.
az egész testet építi a Szentirás Igéje
3.
) Az Evangéliom Jézus Krisztus által oktatja,
és
és
a
hirdetett
Ige által és egybeköti azt a meg
az ö tanitása által közvetíti az embereknek Is
tennek mint Atyánknak önkijelentését, s ne ismeri igazság öröksége által;
d) Minden tag elnyeri a Léleknek azt az
künk, mint Isten gyermekeinek és az ö csa
adományát,
amely hivatásának megftl 1, az Igé
ládjának kötelességeiről és reményeiről szőlő
nek
és
Szentségeknek
nyilvános szolgálata
kijelentést.
van bízva, akik határozottan erre a
4.
) Az Evangéliom Jézus Krisztusban a azokra
mi
Urunkban az egész emberiségnek biinbocsánatot funkcióra vannak kijelölve.
és örökéletet kínál; »Istennek ereje az üdvös
IV. Tárgy. Az Egyház Közös hitvallása.
ségre«, hogy bennünket megszabadítson a g o 
1.
) Szükséges e a Keresztyén Egységhez,
nosztól és az egész emberi életet, úgy az
hogy
általános
megállapodás jöjjön létre a Ke
egyéni, mint a társadalmi életet átalakítsa Is
resztyén Hit határozott szavakba foglalását ille
ten dicsőségének teljességére.
tőleg?
2.
) Elfogadottnak vehető -e, hogy a ke
III. Tárgy. Az Egyház Term észete.
resztyén hitnek történelmi formulazásai között
1. A Jézus Krisztusban hívőknek társaságát az Apostolinak és Niceaiuak nevezett hitvallá
az Uj Testámentom az élő Isten Egyházának, sok olyan tekintéllyel bírnak, hogy legalább is
Krisztus Testének, Isten Templomának nevezi.
ezeket a formulázásokat illetőleg kívánatos
2. Minden keresztyénnek közös hite, hogy
volna, hogy az egyházak megállapodásra jutni
Isten az Egyház építője, Jézus Krisztus a feje, iparkodjanak?
a Szent Lélek éltetője.
3.
) Az egyesült Egyház egyetértene-e ab
3. Általános elfogadtatásra számíthat az ban, hogy
Egyház céljának ezen meghatározása is: az
a) Élfogadja a Krisztus vallását úgy,
Egyháznak isteni rendeltetése az, hogy az az amint azt a Szentirás tanítja, s ahogyan reánk
eszköz (agency) legyen, amellyel Krisztus, a származott az Apostoli és a Niceai hitvallásban?
Szent Lélek által, kiengeszteli az embereket Is
b) Ezeknek a hitvallásoknak használati al
tennel hit által, kiterjeszti Istennek fenségét kalmait a helyi gyülekezetek határozatára bízza?
(sovereignty) az emberek akarata fölé, részel
c) Elismeri ezeknek a hilval ásóknak lénye
teti őket Isten szentségében és egyesíti őket géhez szilárdan ragaszkodva, hogy a Szent
szeretetben és szolgálatban.
Lélek, aki az Egyházat minden igazságra el4. Számottevő eltérések merülnek azonban
vezérli, képessé teheti az Egyházat arra, hogy
fel az Egyház természetet illetőleg, aszerint, a kijelentés igazságait a jövendő idők szük
amint a keresztyének figyelme a látható Egy ségleteinek megfelelően más formákban fejezze
házra, vagy a láthatatlan Egyház eszméjére ki.
összpontosul és a tényleges tapasztalat Egyhá
V. Tárgy. Az Egyház Szolgái.
zára vagy az eszményi közösségre.
1. A fennálló szakadások főoka abból a
5. Ezek az eltérések egyaránt befolyásolják
az Egyházról szóló elméletet és a keresztyén tényből ered, hogy sok különvált egyház nem
társasagok gyakorlatát. Ha azt kérdezzük, kik ismeri el a többi Egyházak szolgáit.
2. A Keresztyén Szolgálat meglevő alakjai
az Egyház tagjai, a válaszok aszerint fognak
különbözni, amint ezen fogalmak közül az egyik különböznek a) azon funkciók tekintetében,
amelyekkel a különböző fokozatú szolgálatok
vagy a másik áll előtérben.
6. Vájjon ezek az eltérések összeegyeztet- fel vannak ruházva és b) azon mód tekinte
hetők-e? Vagy, ha nem, lehetséges-e megtalálni tében, amely szerint a szolgálati megbízatás
a megegyezésnek egy olyan életrevaló (wor átruháztatik. Ezeket a különbségeket szemelőtt
king) bázisát, amely azokat, akiket most ezek tartva, lehet-e megtalálni egy egyetemlegesen
az eltérések elválasztanak, képesítené arra, hogy elismert szolgálathoz vezető utat?
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3. A legtátongóbb szakadék azon egyhá
zak között áll fenn, amelyek egyfelől megtart
ják, másfelől elvetik a püspökséget, vagyis azt
az elvet, hogy a püspök a helyi gyülekezet
nek, vagy a gyülekezetek egy csoportjának sza
bályszerű feje és az ordinációnak szabályszerű
kiszolgáltatója.
4. Az egyesülést célzó mozgalmak ered
ményeképpen felmerült az az indítvány, hogy
a keresztyén Egyházakban elfoglalt történelmi
helyzetére való tekintettel az egyesüli: Egyház
ban legyen helye az alkotmányos formájú püs
pökségnek, amely mellett legyen alkotmányos
helye a Presbiterek tanácsának és a Hívők
Gyülekezeteinek is. Gondolja-e a konferencia,
hogy ez az indítvány a szőnyegen forgó prob
lémának sikeres megoldása?
5. Ha egy általánosan elismert egyházi
szolgálat szükséges volta elfogadtalak, vannak-e
idevágólag olyan javaslatok, amelyeket most
kellene megtárgyalni?
VI. Tárgy. A Szentségek.
Számithatnak-e az alábbi javaslatok olyan
egyetemleges efogadásra, amely alapját képez
hetné a további tárgyalásoknak?
1. I s t e n n e k és a z e m b e r n e k r é s z e
a S z e n t s é g e k b e n . Mindegyik szentségben
megvan Istennek cselekedete, melyet az Ö Egy
háza szolgáltat és meg kellene lenni az em
ber feleletének is. Istennek kegyelme nyujtatik
az embernek a szentség által akkor is, ha az
ember nem ad rá feleletet, de a kegyelem
haszna az embernek azon akaratától és erejé
től függ, hogy él e vele s attól a hitétől,
amely cselekedetében megnyilvánul.
2. A S z e n t s é g e k k e l l ő k i s z o l g á l t a t á s á h o z m e g k ö v e t el t s z á n d é k . Az Egy
háztól, lelkésztől vagy az élvezőktől csak az a
szándék követelendő meg, hegy cselekedjék azt,
amit Krisztus parancsolt és elfogadják azt, amit
Isten mindegyik Szentség által adni akar.
3. A k e r e s z t s é g és az Ú r v a c s o r a
s z e n t s é g e . A mi Urunk által rendelt szent
ségeknek, a Keresztségnek és az Úrvacsorá
nak kiszolgáltatása az Egyháznak mindörökre
kötelessége.
J e g y z e t . Jóllehet fontos problémák me
rülnek fel azokkal a szertartásokkal kapcsolat
ban, amelyeket széles körökben (de nem minde
nütt) Szentség névvel neveznek, nincs javas
latban, hogy az 1927. évi konferencia ezekkel
a problémákkal foglalkozzék.
VSI. Tárgy. A Keresztyénség egysége és
a meglevő Egyházaknak ahhoz való viszonya.
1. A test egysége, miként Szent Pál ta
nítja, nem az egyformaságot, hanem a különféleséget feltételezi; és ezért az Egyház, amely
Krisztusnak teste, kell, hogy egységében meg
tartsa a különféleséget.
2. Minthogy az Egyház az Evangéliomot
minden népekhez minden időben viszi, és igy
mindinkább rászolgál az ősi, egyetemes (katholiikus), névre, annál inkább szükséges, hogy gon
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doskodjék a különféleségről, de amellett ma
radjon hü ahhoz az Evangéliumhoz, amelyet Jé
zus Krisztustól kapott az ö apostolai által.
3. Az Egyház egysége természetes kifeje
zését a közigazgatás és a szervezet helyi egy
ségében nyeri; törekednünk kell-e arra, hogy
napjainkban visszaállítsuk az apostoli kor álla
potait, midőn minden helyi gyülekezet az egy
Egyháznak tagja volt és mindenki előtt nyil
vánvaló volt, hogy egy helyen csak egy Egy
ház volt?
4. Jóllehet a keresztyéneknek bizonyos cso
portjai,, a keresztyén hit vagy gyakorlat bizo
nyos oldalára különös súlyt helyezve, a tör
ténelmi viszonyok nyomása alatt szükségesnek
tartották, hogy mint külön egyházak szervez
kedjenek és nagy szolgálatot tettek az Egye
temes Egyháznak, vájjon a jövőben lehetséges
lesz e, hogy az ilyen csoportok megmaradjanak
az egy Egyháznak egységében, és igy külön
leges adományaikat az egész testnek hasznára
értékesítsék?
5. Azok a kérdések, amelyek az egész
Keresztyénség számára érvényes központi te
kintély szükségességére vonatkoznak, a leg
nagyobb fontossággal bírnak; de a konferencia,
bár azoknak fontosságát elismeri, nem véli taná
csosnak, hogy azok tárgyalását ennek a kon
ferenciának programmjába felvegye.

IRODALOM.
Dr. K arner F." Károly: Pál apostol vi
lágnézete. I. Rés z. P á l a p o s t o l és a g ö 
r ö g f i l o z ó f i a . Pé c s , 1927. Theológiai tu
dományos irodalmunk közismert mostoha vi
szonyaink miatt igen szegény, örömmel kell
tehát üdvözölnünk minden kiadványt, amely azt
gazdagítja s bizonyítékát nyújtja tudósaink ko
moly, beható tanulmányainak és egyúttal áldo
zatkészségének. Dr. Karner F. Károly tanulmá
nya azonban nemcsak ebből a szempontból,
hanem önmagában véve is nyeresége theoló
giai tudományunknak. Pál apostol írásai a keresztyénségnek közkincse, a keresztyén theológiának egyik főforrása, a keresztyén kegyes
ségnek és elmélkedésnek vezérkönyve, eszköze
és szabályozója. Pál apostol szelleme ráütötte
bélyegét a theológiára és a gyakorlati hit
életre. Semmiképpen nem érdektelen tehát, hogy
az apostol világnézete milyen elemekből tevő
dik össze, milyen külső behatások mutatkoznak
rajta s milyen kapcsolatban áll a korabeli szel
lemi áramlatokkal. Tudvalevő, hogy az inkább
erős hatásokra számító, de egyébként gyenge
tudományos alapokon nyugvó idevágó iroda
lom milyen szertelen és szélsőséges állításokra
ragadtatta magát. Hallottunk olyan véleményt,
hogy a keresztyénség voltaképpen Pálnak az
alkotása, jézusnak a Messiásnak alakját is ő
teremtette meg. A másik irányban pedig ab
ban fáradoztak, hogy Páltól egyenként meg
tagadják azoknak az iratoknak szerzőségét, ame-
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lyde a Szentirásban az ő neve alatt foglal
tatnak, s ezen a réven az apostolt teljesen
kiszorítsák az üdvtörténet és egyháztörténet kö
réből. Mindez azt is bizonyítja, hogy a tudo
mány és áltudomány nem szűnt meg a leg
behatóbban érdeklődni az apostol személye,
tana, életmunkája iránt.
A magyar theológiai irodalomban tudtom
mal Kamer F. K. műve az első, amely Pál
apostol szellemi struktúrájával ilyen tudomá
nyos felkészültséggel, a kapcsolatos problémák
ismeretével foglalkozik, é s főleg az tesz na
gyon jó benyomást az olvasóra, hogy’ a ku
tatások eredményének megállapításában a leglelkiismeretesebb óvatosság nyilvánul meg, a
rendelkezésére álló adatokat alapos elbírálás alá
veszi s nem engedi magát általánosításokra,
nagyjában odavetett ítéletekre ragadtatni.
A Pál apostol korabeli hellenista filozófiá
nak vallásos jellege, s azon ambíciója, hogy a
vallást helyettesítse, adja meg a jogot ahhoz,
hogy összehasonlítást tegyünk Pál apostol vi
lágnézete és a görög filozófia között.
Dr. Karner kiindul az apostol nyelvhasz
nálatának elemzéséből, azután megvizsgálja a
gondolatok és gondolatmenetek anilógiáját, vé
gül az apostol gondolkodásának jellegét. Tár
gyalásának mindegyik szakasza értékes. Arra
a megállapításra jut, hogy az apostol szellemi
struktúrája nemcsak egyén:, hanem tipusszerü
eltérést mutat fel a hellén gondolkodással szem
ben. Pál problémái a vallásos tapasztalatból
erednek és gondolkodása még mikor elvontnak
látszik, akkor is közvetlen összefüggésben van
a vallásos élménnyel, a Damaskus előtti Krisz
tus-megéléssel. A görög gondolkodástól telje
sen távol esik az isteni tekintélynek és az is
teni célgondolatnak az a pragmatikus felhasz
nálása, amelyet Pálnál talá unk. A hellenizmus
lényege szerint filozófia, Pál világnézete pedig
lényege szerint vallás. Pál apostol azok köze
tartozik, akik mint a középosztálynak tagjai
távol ugyan a szakszerű filozófiai képzettségtől,
mégis egész műveltségüknek jelleménél fogva
nem állottak teljesen laikusként a görög filo
zófiával szemben.
Dr. Karner a m sztériuin-vallásokat éppen
csak érinti. Én is azt hiszem, hogy a misztériumvallások az apostol korában még nem gyako
roltak nagyobb hatást az egyház életére, annál
kevésbbé a rabbinisztikus kiképzésben része
sült Pál apostolra.
Csizmadia Lajos: Bibliai földrajz és ter
mészetrajz. T a h i t ó t f a l u , 1 9 2 7. A köny
vecske a Czeglédy Sándor által szerkesztett
»Sylvester Bibliai Kézikönyve« sorozatban jelent
meg, amelynek célja, hogy egyszerű és min
denki által érthető tájékoztató legyen a Szentirás-magyarázat kérdéseiben. Csizmadia Lajos
theol. professzor munkája ennek a célnak
teljesen megfelel.
Általános bevezetés után
alfabetikus sorrendben ismerteti a földrajzi he
lyeket, illetve a természetrajzi neveket. Sajtó
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libáktól nem ment a könyv; például a 17.
oldalon Dsebel-Mahi-Dahi (helyesen: Dsebel
Nebi Dahi), Karn Nattin (helyesen Karn Hai
tin). Az Akaba tengeröblöt több helyen akabai
öbölnek nevezi, én ezt a mássalhangzó-cserét
a rendelkezésemre álló térképeken és kézi köny
vekben nem találtam. Az alfabetikus jegyzékben
nem találom az Olajfák hegyét (Jeruzsálem név
alatt van említve). Igen szükséges lett volna
egy térkép melléklet, de bizonyára azért maradt
el, mert a könyvet megdrágította volna.

J e g y z e te k .
A lausannei Faith and Order konferenciá
uak programúijára e helyről is felhívom az
olvasó szives figyelmét. Bár véleményem sze
rint a világ ev. lutheránus egyházainak a fel
vetett probléma irányában egyöntetű megállapo
dásra kellene jutni, mert a különböző nemzeti
egyházainkat a közös hitvallás egy egyházzá
avatja, s a lutheránus világkonferencia éppen
ennek az egységnek dokumentálása, mégis jó
volna, ha egyházi közvéleményünk foglalkoz
nék ezekkel a pontokkal. Nevezetesen a lel
készegyesületek, különösen pedig a MELE, fel
vehetnék értekezleteik tárgysorozatába a lausan
nei konferencia programmpontjait. Részemről
lényegbevágónak tartanám annak a kérdésnek
elsősorban való tisztázását, hogy hitelvi eltéré
sek mellett lehetséges és tanácsos-e a szerve
zetbeli egység. A konferencia sikere attól a
felelettől függ, amelyet az egyházak erre a kér
désre adnak. Természetes, hogy’ a konferen
ciának nagy sikerei lehetnek, s tanácskozásai
ból sok áldás fakadhat abban az esetben is, ha
a kérdés negative dől el.
•
A lausannei konferenciával kapcsolatban
megjegyzem azt is, hogy a külföldi sajtóban
olyan hangok is hallhatok, mintha a protestán
sok egy külön pápaságot akarnának felállítani,
sót sejtetik a protestáns pápát is Soederblom
Náthán svéd lutheránus érsek személyében. —
A lausannei konferencia programmja (VII. 5.)
a központi tekintély kérdését az idei tanács
kozásból kikapcsolja. Ezek a kósza hírek, ame
lyek azt is tudni akarják, hogy a protestáns
pápa székhelye Jeruzsálem lesz, azokra a tö
rekvésekre vihetők vissza, amelyek korunk pro
testáns nemzetközi mozgalmait és akcióit diszkreditálni akarják, de nincsen kifogásuk a fe
kete, vagy a vörös internacionále ellen.
♦
A képviselőházban a kultuszminiszter kulturprogrammjának és törvényjavaslatának tár
gyalása során heves viták támadtak. A szociál
demokraták a felekezeti iskolák államosítását
követelték, s az ellenzéki oldalról fenvegetőz-
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lek azzal is, hogy elő fognak hozakodni a ró
mai pápának azzal az intézkedésével, amely sze
rint a jövőben római katholikus pap csak pá
pai engedéllyel vállalhat mandátumot. Vélemé
nyem szerint a római pápának intézkedése a
dolgok lényegén nem változtat és csak meg
cáfolhatatlan bizonyítékát adja annak a függő
helyzetnek, amelyben a római katholikus hí
vők a pápai hatalommal szemben vannak. Ami
azonban a felekezeti iskolák államosítását il
leti, tagadhatatlan, hogy az államosítás Damoklesz-kardja ott lebeg iskoláink felett s at
tól tartok, hogy közömbös egyházi közvélemé
nyünkben az államosító törekvések nem ütköz
nének legyőzhetetlen akadályokba, annál kevésbbé, mert az egyre fokozódó iskolai költsé
gek, a felekezeti iskolákkal szemben kérlelhe
tetlenül támasztott követelmények (állami isko
lánál, ha nincs pénz, sok minden rendben van,
amit a felekezetnél nem tűrnek e! a hatósá
gok) az iskolafenntartók előtt anyagilag sok
helyen kívánatossá teszik az államosítást. Sőt
attól kell tartanunk, hogy az esetleges államo
sítás az iskolai ingatlanoknak konfiskálását is
fogja jelenteni, mert a gyülekezetek inkább
odaadják majd az iskolai ingatlant is, mintsem,
hogy mint politikai község uj épületeket emel
jenek. Az állam mindenhatóságával szemben az
államtól anyagilag függő egyházunk egészen
tehetetlen és sokfórumu gyülésezéseink még
azzal a haszonnal sem járnak, hogy olyan egy
házi öntudatot és olyan egyházi közvéleményt
teremtsenek meg és juttassanak kifejezésre,
amely idejekorán lépne akcióba és ne szorítkoz
nék a felmerült sérelmek lamentáló regisztrálá
sára és sajnálattal való tudomásul vételére.
Kemal pasa harcot indított a női fátyol*
viselés ellen. A fátyolviselet megtiltását három
tétellel indokolja, és pedig: 1. a fátyolviselet
egészségtelen; 2. a fátyol a képmutatás taka
rója s azok a férfiak, akik a társaságban
fátyol nélkül látják a nőket, erkölcsösebbek,
mint azok, akik csupán családjuk tagjait lát
ják; 3. a fátyolt a bűnözők arra használják
fel, hogy a felismerést lehetetlenné tegyék. Ke
mal pasa állítása szerint négyezer gonosztevőt
fogtak el, akik fátyol alá rejtőztek.
A mohamedán nők fátyolviselése az euró
pai női divatnak diagonális ellentéte. Úgy lát
szik tehát, hogy az aranyközéputat nehéz meg
találni. Az országgyűlés alsóházában az u. n.
erkölcsrendelettel kapcsolatban felemlítették,
hogy az a női divat, amely a keresztyén tár
sadalomban uralkodik, a pornográfiával egy
forma elbánásban lenne részesitendő. A moha
medán nők fátyolviselését egüszségügyi és kri
minológiai szempontból tényleg nem lehet he
lyeselni. A keresztyén női divat előforduló túl
hajt ásai azonban a testnek olyan felkínálása és
kiállítása, ami szintén nem helyeselhető.
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H Í R E K .
A nyíregyházi ev. egyházi énekkar hang
versenye. Az egyházi dal ápolása mellett gon
dot fordít a nyíregyházi ev. egyházi énekkar
vezetősége arra is, hogy tagjait a világi és
a speciálisan magyar karénekkel is megismer
tesse. Az elmúlt ősz folyamán intenzív munka
indult meg e téren s ennek első, nagysza
bású megnyilvánulása volt az a hangverseny,
amelyet február 26-án, az ev. központi elérni
iskola dísztermében, a nyíregyházi 12. honvéd
gyalogezred zenekarának működése mellett ren
dezett. A hangversenyen megjelentek: Geduly
Henrik tiszai kerületi püspök, dr. Bencs Kál
mán, m. kir. kormányfőtanácsos, polgármester,
egyházfelügyelő, Paulák János igazgató lelkész,
Horváth László és Görgey Lajos ezredeseik,
Moravszky Ferenc és dr. Vietórisz József ev.
reálgimnáziumi igazgatók, Szobor Pál városi fő
jegyző, dr. Vietórisz István városi tiszti fő
ügyész, Kardos István kulturtanácsos és még
számosán az egyházi és világi élet képviselői
közül és a tisztikar részéről. — A hangver
senyt a katonai zenekar nyitotta meg a Teli
Vilmos nyitánnyal, Kiss János katonai karnagy,
hittestvérünk vezetése mellett Az énekkar két
operai nívójú számmal, Wagner Tannhauserébol a »Lovagok kara« és Schumann »Cigány
élet« című vegyeskarokkal szerepelt, katonai
zenekiséret mellett, Krecsák László egyházi kar
nagy mesteri vezetésével. Úgy ezzel a két kar
ral, mint a zenekiséret nélkül előadott Magyar
népdalokkal oly fényes tan uj elét aidta az ének
kar alapos és művészi igényeket is kielégítő
felkészültségének, hogy méltán megérdemelte a
szinte operai hangulatba ringatott közönség
szűnni nem aklaró tapsviharát. Az est sikeré
nek emeléséhez nagyban hozzájárult Kozák Ist
vánná és Negro Ernő magasnivóju zongorajá
téka, Kmotrik Margit, Babicz Ilonka és Vasskő
Márta gyönyörű szavalata. Balla István és Szabó
Gábor hatásos melodrámai előadása. A fénye
sen sikerült estélyt a katonazenekar zárta be
Doppler »Ilka nyitányá«-val. A nagyszámú kö
zönség azzal a meggyőződéssel távozott a hang
versenyről, hogy a nyíregyházi ev. egyházi
énekkarnak fontos szerepe lesz a jövőben az
evangélikus összetartozás és együttérzés ápo
lásában.
Adakozás Jezsovics Károly síremlékére.
A mélységes hála és kegyelet meleg érzésével
emlékezünk meg nevelő iskolánkra, a Selmec
bányái evangélikus lyceumra, mely iskolának
falai között nagy pedagógusaink a hazaszere
tetnek, a valláserkölcsnek, a törhetetlen köteJességtudásnák, a becsületérzésnek, az isme
reteknek és tudománynak csiráit nevelték be
ifjú kebleinkbe. A főiskola és vezetői iránt ér
zett kegye letes kapcsolat eredményezte, hogy
a lyceum egykori diákjai egyszeri felszólításra
1899-ben rövid egy év alatt emlékei emeltünk
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Breznyik János jeltelen sírjára. Melyik tanítvá
nya ne emlékeznék meg arról a Jezsovics Ká
rolyról, aki az ó fenkölt nemes lelkületével
nemcsak nevelő apánk, de sokszor szövevényes,
ügyes-bajos dolgainkban, m egéitö és legtalpraesettebb tanácsaival igazított el az élet utjain
bennünket s aki a legszeretóbb apii barátunk
is tudott lenni? Ott az idegenben, Selmecbányán,
a temetőben az ő sirhalma is jeltelenül horpadozik. Hozzátok szólunk, volt tanítványaihoz,
emeljük fel kegyeletünk jeléül az ó gondozat
lan sírjára is az emléket. Adakozzatok! Rójja
le a kegyelet filléreit mindenki, aki valaha a
selmeci evang. lyceum kapuját átlépte, aki Jezsovrts Károlynak tanítványa, barát a vagy tisz
telője volt. A gyűjtő bizottság Budapesten már
is megalakult, ennek tagjai: Dedinszky Aladár
lelkész, dr. Fayl Qyula polgármester, dr. Hän
del Béla ügyvéd, Joerges Ágost könyvkeres
kedő, Kardos Gyula lelkész, dr. Kéler Zoltán
kerületi felügyelő, Király Ernő ny. lyc. igaz
gató, Kirchner Rezső püspöki titkár, Kiss Ist
ván püspök, dr. Kossaczky Arnold ügyvéd, Mihalovics Samu főesperes, Okolicsányi Gyula
esperességi felügyelő, Okolicsányi Lajos erdőfőtanácsos, Oszvald Károly kereskedő, dr. Pesthy
Pál igazságügyminiszter, RáJcóczy István ny. fő
ispán, dr. Sajó Sándor gimn. igazgató, dr. Phcbusz Béla orvos, Tirts Rezső fóerdótanácsos,
dr. Zelenka Frigyes miniszteri oszt. tanácsos.
Az adományokat a napi és egyházi lapokban
nyugtázzuk. E z e n a d o m á n y o k K i r á l y
E r n ő ny. líceumi igazgató címére, B u d a p e s t
I. kér. H o r t h y M » k l ó s - u t 144. sz. II. em.
4. k ü l d e n d ő k . Meg vagyunk ró!a győződve,
hogy minden volt selmeczi lyceánus diáknak
szivéhez megtaláltuk a célhoz vezető utat!
Bpest, 1927. március hava. O k o l i c s á n y i
Gyula, a nógrádi ev. egyházmegye felügyelője,
a Jezsovits siremlék-bizottság elnöke.
Értesítés. Most jelent meg dr. K a r n e r
F. Károly: »Pál apostol világnézete, I. rész.« c.
munkája. Előfizetési ára 3 pengő 50 fillér, meg
rendelhető a szerzőnél (Sopron, Halász-u. 7).
A könyv április 1-én átmegy a könyvkereskedői
forgalomba és csak könyvkereskedői áron lesz
kapható.
A pesti Veres Pálné-intézet 5-én szép si
kerű Herczeg Ferenc-estet rendezett, melynek
műsorán dr. Szigethy Lajos előadása után a
növendékek mutattak be részleteket a Pogányok, Árva László, Bizánc, Gyurkovics lányok
ból s adták elő Láng Ella apotheozisát. Külö
nösen kitűntek Pongó Lenke, Fuchs Erzsi, Ma
rienthal Iris, Nötel Elza ügyességükkel, Bartóffy Erzsi énekével. A zsúfolt terem előkelő kö
zönsége dr. Raffay Sándor püspökkel élén, nem
fukarkodott elismerésben.
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Adomány ax ózdi ev. egyháznak. Zorkóczy Samu ózdi egyházfelügyelo 120 pengő ér
tékű ózdi takarékpénztári részvényt ajándékozott
az ózdi ev. egyháznak.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
B.
G. Soraidat köszönöm. Hogy a Magyar
Prot. Irodalmi Társaság vidéki előadásain az
evangélikusokat mellőzi, előttem novum. A Tár
saság elnökségében ott van, mint lelkészi alelnök Kapi Béla püspök, mint világi alelnök
Kaas Albert báró. Leghelyesebb tehát, hogyha a
konkrét panaszokat és kifogásokat velük tudat
játok. Azt hiszem, hogy az orvoslás nem fog
késni. Nagy bajunk ezen a téren az, hogy a
Luther-Társaságot nem bírjuk talpra állítani.
K. Bp. Röviden megmondom, hogy mi kifogá
som van a liberális theológusok ellen. Az, hogy
a tudomány álarca alatt, tudva azt, hogy egyik
theológia »irányzat« tételeit megdöntik a másik
irányzatnak« tételei, nem szűnnek meg a Szentirás tekintélyét aláásni és ezáltal megingatják a
hivek szivében azt a tiszteletet és engedelmes
séget, amellyel Isten Igéjének tartozunk!
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Egvetlti evangélikus csaliéban se k iiiy o u ta

L u th e r M á rto n k ép e.
AJ ÁNL J UK A KÖVETKEZŐ KÉPEKET:
Cranach L., Luther képe 26x20 cm
nagyságban, fekete nyomás P 6.—
„
Luther képe 26x20 cm nagy
ságban, színes nyomás . . P 11.25
Bauer K., Luther képe, levelezőlap
nagyságban, színes nyomás,
) a harcos
P —.15
„ ,, 27x17 nagys.
) reformátor P 1.50
„ ,, 96x63 nagys.
) képében
P 15—
Hader Luther képe 36x29 cm nagy
ságban,
fekete nyomás P 9. —
ugyanaz
színes nyomás P 15.—
„ „ 26x21 cm nagys. fekete „
P 6—
ugyanaz színes „
P 11 —
„ „ 14x11 cm nagys. fekete „
P 2.25
ugyanaz
színes „
P 3 75
3311 gzámu Luther képe, 32x41 cm
nagyságban színes nyomás P 2.-E képek árai kérőt nélkül értendők. A csomago
lást felszámítjuk és portóra 10% számítandó!
Megrendelhetők

a Luther-Társaság kdeyvkereskedésében,
Budapest: Vili., Szentklrályi-utea 51a sz.
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Pályázat
a békési ág. hitv. ev. egyházmegyébe kebelelezett hódmezővásárhely—-kardoskuti lelkész!
állásra.
Javadalom:
1. Lakás, mely áll két tágas szobából,
konyha és kamarából; az udvaron téglából ra
kott pince, disznóól, tyúkól és fáskamarából,
mint mellékhelyiségekből. Az udvaron álló fa
oszlopos mellékistálló. Az ezen épületben levő
szoba és konyha kivételével. Az általa hasz
nált épületek belsejének jókarban és tisztántar
tása a lelkészt, külső tatarozása és tisztántar
tása pedig az egyházközséget illeti. A föld és
épületek után járó adót az egyház viseli.
2. Készpénzfizetés az egyháztól 240 Pengő,
azaz kettőszáznegyven Pengő.
3. Készpénzfizetés Hódmezővásárhely váro
sától adandó segély.
4. Vallástanitásért az állami iskolákban az
állam által fizetendő óradij.
5. Bekerített kert az iskola mellett mintegy
8o n-öi.
6. Bekerített udvar és az előtte levő le
gelő-föld, mintegy 903 [J-öl.
7. Legelőföld, a kert déli mesgyéje meg
hosszabbítása irányában az országúiig, mintegy
1437 D-Öl.
8. 30 q, azaz harminc métermázsa búza,
lakásán átadva.
9. 30 q, azaz harminc métermázsa erdei
tűzifa, lakásán átadva.
10. A hitoktatás ellátásánál 6 tanyai isko
lában fuvarra 60 P, azaz hatvan pengő, vagy
a helyett mintegy 1 “ hold föld haszonélve
zete a lelkészlak mellett.
Az egyháztól! járandóságát a lelkész ne
gyedévenként előre kapja.
Stóla-járandósága a felektől:
1. Keresztelésért helyben, a templomban
40 fillér.
2. Temetésért imával 2 pengő.
3. Temetésért prédikációval 4 pengő.
Temetésnél a lelkészért tartoznak a felek
kocsit küldeni.
4. Esketésért, délelőtt a templomban 2 P.
5. Esketésért, délután a templomban 4 P.
6. Egyházkelésért 20 fillér.
7. Egyszerű anyakönyvi kivonat 2 Pengő.
8. Családi értesítő 4 Pengő.
9. Idegenek és más határodiek kétszeres
stólát fizetnek.
10. A lelkész az istentiszteletet Kardoskuíon s ettől mint központtól 41/2 kilométerre
eső cinkusi, 6 km-re eső tatársánci, 7 km-re
eső fecskésparti, 5 km-re eső fehértóparti is
kolában felváltva tartozik végezni.
Karácsony, husvét és pünkösdkor az első
napon az istentiszteld: mindig Kardoskuton, a
második napon pedig azon iskolában tartandó,
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amely sor szerint következik. Kocsiról a kör
nyékbeli lakosok tartoznak gondoskodni.
A hitoktatást az állami el. iskolákban tel
jesíteni tartozik.
Kongruáért az egyház folyamodni fog.
Szolgálati nyelv magyar.
Pályázati határidő folyó évi március 26.
Pályázati kérvények »a bányai ág. hitv. ev.
egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete«
15. §-ának értelmében felszerelve fent közölt
határidőig alulírott esperesi hivatalhoz külden
dők.
Orosháza, 1927 február 25.
Dr. Bikády Antal
Kovács Andor
egyhm. felügyelő
esperes.
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esperes

2-s „ B A L Z S A M “
című imakönyve
megrendelhető a szerzőnél és DEMAR ISIK
FERENC nyomdatulajdonosnál OROSHÁZÁN.
Ára: aranyozott szélű, lila vászonkötésben 8 P,
egyszer, vászonkötésben 4 Pengő. — Ugyan
azon szerzőnél »LELKI TAVASZ« c., az ifjú
ság részére irt imakönyve bőrkötésben, néhány
példányban még kapható.
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Ü ldöztetések.
»Valamint akkor n test szerint
született üldözte a lélek szerint va
lót. úgy most is*. Gál. 4. 25*.

»Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek
majd; ha az én beszédemet megtartották, a tié
teket is megtartják majd.« Ezt mondja Jézus a
tanítványoknak élete utolsó éjszakáján Jeruzsá
lemben. Amint ónéki kijutott az üldözésekből,
legyenek elkészülve arra, hogy tanítványait is
üldözik majd. A keresztyén egyház története
egyúttal a keresztyén egyház üldöztetésének
története is. Az evangéliom hirdetése minde
nütt maga után vonja a test szerint születettek
nek a lélek szerint valók elleni dühét.
A mai epistolában (Gál. 4, 21—31) Pál
apostol messziről veszi a példát. Ábrahámnak
kétféle gyermekéről beszél. Az egyik a rab
szolganőtől, Hágártól született, a másik a fe
leségétől, Sárától. Ez a két gyermek példázza
a két Szövetséget, a két Jeruzsálemet, két vi
lágot. A pátriárkák koráig megy vissza, hogy
már ott megmutassa, hogy az ó szövetségben is
benne van az Uj, benne van az örökkévalóság.
A világnak és Krisztus anyaszentegyházának jö
vendőjére rávilágít a Szentirásnak legrégibb
könyve csak úgy, mint legutolsó könyve: János
apostol Mennyei Jelenései. A mennyei Jeruzsá
lemet példázza már Ábrahám felesége, Sára is,
és a diadalmaskodó szabad egyház már kiábrázoltatik Izsák születésében. Az Isten sok
rendben és sokféleképpen szólott hajdan az
atyáknak a próféták által, de mindig ugyanaz
az Isten szólt. A Szentirás egy és egységes.
A probléma, amelyet Pál fejteget, régi., de
nem avult el. A kérdés az, hogy kik az Áb
rahám fiai. Már Keresztelő János prédikáció
jában is találkozunk vele: »Ne gondoljátok, hogy
igy szólhattok magatokban: Ábrahám a mi
atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme
kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.« Eb
ben a problémában találjuk meg a keresz

tyén vallás egyetemes érvényének, univerzálizmusának, minden nemzeti korláton felül emel
kedő érvényének magvát. Pál apostolnak, mint
misszionáriusnak, aki arra volt kiválasztva, hogy
az evangéliommal a pogány ok hoz forduljon,
annál is inkább foglalkoznia kellett evvel a kér
déssel, mert a zsidók, akiknek nagyobbik és
hatalmasabbik, tekintélyesebb fe'e ragaszkodott
a zsidó szűkkeblű tanításhoz, a faji elmélet
hez, a vallásnak a zsidó törzshöz kötöttségé
hez, nyomon követték az apostolt missziói ut
ján s hol erőszakkal, hol álnok tanítással ipar
kodtak a keresztyén szabadságot megnyirbálni,
és az evangélium uj borát a régi tömlőkbe töl
teni. A keresztyén üldözések heve mutatja a
kérdés életbevágó voltát.
És ma? Elavult-e a mai életben ez a prob
léma? Ellenkezőleg. Újból homloktérbe került.
A fajok harca kiujul. Most már nem imitt, vagy
amott, izolált területen, hanem az egész vilá
got átfogóan. Fehérek, sárgák, feketék; sémiták,
indogermánok, mongolok, malájok: a fajok kér
dése a világpolitikának aktuális kérdésévé lett.
A keresztyén egyház, amely minden embert
igyekszik a Krisztushoz elvezérelni, és min
denütt azon fáradozik, hogy épitse Krisztus tes
tét, az egyházat: Urának parancsát teljesítve
a problémát a maga részéről már megoldotta.
Az anyaszentegyház nem ismer faji különbsé
geket. Úgy tudja, hogy mindeneknek adósa, és
mindeneknek szolgálni akar.
A keresztyéneknek üldöztetések között ta
núsított állhatatossága, a Szentlélek minden
testiségen felülemelkedő működésének felisme
rése, a világban a világfeletti elismerése vivta
ki a harcon a diadalt, s biztosította a ke
resztyén vallás univerzalizmusát és transcendentalizmusát ezen a földön, ahol hitetlenség, ön
zés, fanatizmus nem szűnnek meg abban fára
dozni, hogy a legkülönbözőbb ürügyek és pa
lástok alatt kizárják embertársaikat az általuk
élvezett javakból, legyenek azok földiek, vagy
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mennyeiek. A Szentlélek ezeket a mestersé
ges korlátokat nem tűri meg, mert ahol a Lé
lek, ott a szabadság, s a Krisztus áldozati ha
lála lerombolta a korlátokat: azokat, amelyek
az embert Istentől s azokat is, amelyek az em
bert embertársától elválasztják. A magasságos
Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja.
Az emberiség, az emberi szolidaritás a keresz
tyén anyaszentegyház ölében születik meg.

Helyreigazítás.
1926.
dec. hó folyamán az »Ev. Lapja«
sábjain »S. O. S.« cím alatt megjelent cikkem
egyes részletei- félreértésre szolgáltatván okot,
a lap hasábjain azok helyreigazítását kötelességszerüen közlöm.
Á l t a l á n o s s á g b a n cikkem tónusára és
tartalmára vonatkozólag kijelentem, hogy annak
megírásánál konkrét esetből kifolyólag egyesegyedül a minden oldal felől fényegetett ev.
egyházunk sorsa feletti aggodalom adta ke
zembe a tollat. Cikkem minden mondata e
szempontból bírálandó el. Ha itt-ott kifejezéseim
a szokottnál erősebbek voltak: az eme aggo
dalmamnak tudandó be.
Kijelentem továbbá, hogy távol állott tő
lem annak gondolata is, hogy bárkit személyé
ben támadjak, vagy konkrét vádakkal illessek.
S ha bárki az egyház munkásai közül kifeje
zéseim által sértve érezné magát: végtelenül
sajnálnám. Személyek ellen soha nem küzdöt
tem s nem is óhajtok küzdeni.
Eme kitétellel kapcsolatban »nincs pénz ak
kor, midőn felesleges módon, állítólag sokmil
liós költséggel »külügyi« képviseleteket tartunk
fenn...« k ü l ö n ö s e n kijelentem, hogy szemé
lyes információk alapján meggyőződtem arról,
hogy aki hazai ev. egyházunkat a külföldi ev.
egyházakkal szerves kapcsolatba hozta, eme
munkálatai s e munkálatok érdekében tett kül
földi utazásai alkalmából soha se a kerületi,
se az egyetemes pénztár, se valamely más egy
házi közpénztár támogatását igénybe nem vette,
ilyenektől támogatást nem kért és nem kapott.
Végül mélyen fájlalom, hogy cikkem szán
dékaim ellenére félreértésekre szolgáltatott okot
s így a kívánt célt: az egyház egyes sebeinek
gyógyítását nem érhette el.
Iklad, 1927. márc. 10.
Mayer Pál
ev. lelkész.
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Egyházunk helyzete Szovjet-Oroszországban.
Március 12-én volt éppen tiz esztendeje,
hogy a Kerensky vezetése alatt megindult
mensevik forradalom megdöntötte Oroszország
ban a cári uralmat. Zürichi száműzetéséből 19l7
április 3 án érkezett Lenin Szentpétervárra. Ok
tóberben kitört a második forradalom, s ura
lomra léptek a bolsevikok. Tiz esztendeje tart
Oroszországban a rémuralom. Egy évtizeddel
ezelőtt senki sem hitte volna, hogy a szovjet
rezsim három esztendőnél tovább maradhat élet
ben, ma pedig Európának számolnia kell a
szovjet-uralom látszólagos stabilitásával.
ha
A bolsevisták a keresztyén fekkezeteknek
egymással való torzsalkodását felhasználták arra,
hogy a tömegeket teljesen elidegienitsék és el
szakítsák mindenféle vallástól, egyháztól, kul
tusztól. Bennünket fokozottabb mértékben ér
dekel az oroszországi lutheránusok helyzete. Az
1914. évben az Oroszországban élő lutheránu
sok száma (Finnországtól és Oroszlengyelországtól eltekintve) negyedfél millióra tehető.
Annak következtében, hogy a cári Oroszország
igen nagy területeket elvesztett, továbbá a há
borús események, belső zavarok és az éhínség
miatt az oroszországi lutheránus egyház tag
jainak háromnegyed részét elvesztette. Ma nem
lehetnek többen, mint legfeljebb kilencszázezeren. Ezek közül 540.000 német, 80.000 lett, 120
ezer észt, 150.000 finn, más nemzetiségű 5000.
A paróchiák száma 192, Transzkaukáziával
együtt 200. A Volga-körzetben a paróchiák
átlag 5 kolóniából állanak, s ezen kolóniák
mindegyikében 4 —5 ezer lélek van; de vannak
olyan kolóniák is, amelyek 10.000 lutheránust
számlálnak. Ukrajnában és Volhiniában a koló
niák kisebbek, de ott meg egy-egy paródiá
hoz 20—50 prédikáló állomás is tartozik.
A gyülekezetek a fentebb említett okok
ból teljesen elszegényedtek. A nagyvárosi gyü
lekezetek tőkéiket és ingatlanaikat elvesztették.
A kisvárosi gyülekezetek már azelőtt is szegé
nyek voltak, most teljesen feloszlottak. A fa
lusi gyülekezetek három esztendőn át szörnyű
éhínséget szenvedtek. A falusi gyülekezetek, kü
lönösen a Volga-kolóniákban és Volhiniában,
megint lassanként lábrakapnak. A lettek, esz
tek és finnek leghamarabb állottak gazdasági
lag talpra. Szibériában a lutheránusok anyagi
lag fellendülnek.
A gyülekezetek kiadásaikat önkéntes meg
adóztatásból fedezik; az adót havonként fize
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tik és van olyan gyülekezet, amelynek bevéte
lei már elérik a békebeli színvonalat- Azon
ban a szegény és kicsiny városi gyülekezetek
nem bírják a terheket, életképtelenek és csak
utazó lelkészek utján daszpórák módjára gon
doztatnak. A gyülekezetek egyházi közcélokra
is meghozzák áldozataikat, nevezetes, n a köz
ponti közigazgatási költségeken kívül a lenüigrádi lelkész-szemináriumra is.
Nagyon szomorú képet nyújt az egyházi
tisztviselők statisztikája. 1913 ban a mai szov
jet köztársaságok területén több mint 200 aka
dém iaiig képzett lelkész működött, ma csak
75 és ezek közül is 26 felül van hatvanadik
életévén. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a lelké
szeknek ideje és munkabírása a legnagyobb
mértékben van igénybevéve. Majdnem mind
egyiknek 2, vagy több paróchiája van s mindegyik paróchiához több gyülekezet tartozik. És
vannak köztük olyanok is, akik már teljesen
munkaképtelenek. Számolni kell azzal is, hogy
néhány év múlva a lelkészek száma még te
temesen csökkenik, ezáltal pedig egyházunknak
fennmaradása válik kétségessé, mert a pász
tor nélküli nyáj hamarosan széjjelosziik. A kellő
előképzettség nélküli, u. n. szükség-prédikátorok
az egyházat nem mentik meg; azt a javaslatot,
hogy fókonzisztórium presbi ereket bízzon meg
bizonyos cselekmények elvégzésével, nem fo
gadták el. Eddig a szektárius és szeparatista
áramlatok nem tudták gyülekezeteinket kikez
deni, de ha a szabályszerűen elhívott lelkészek
száma még jobban megcsappan, akkor szapo
rodni fog azoknak a száma, akik a lelkészi
hivatalt uzurpálják. Életbevágó fontosságú te
hát a leningrádi lelkészképző szeminárium.
Az oroszországi lutheránus egyházban a
központi szerv a három egyházi és három vi
lági tagból álló fókonzisztórium. A főfconzisztórium elnöke Meyer püspök. A főkonzisztórium ellenőrzi a gyülekezetek hitéletét, jóvá
hagyja a lelkészválasztásokat, elintézi a lelké
szek éo gyülekezeteik között felmerült vitás kér
déseket és képviseli a gyülekezetek érdekeit
a hatóságok előtt.
A gyülekezetek istentiszteleti élete az 1925.
évben majdnem minden gyülekezetben uj len
dületet vett. De ez csak úgy volt lehetséges,
hogy a még meglevő néhány lelkész munka
ereje a végletekig igénybevétetett. Például:
Heptner prépost a Volga melletti Rjasanowkában a saját nagy paróchiáján kívül még sok
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üres paróchián látja el a lelkészi teendőket.
Böjtben minden vasárnap és a legtöbb hétköz
napon is a különböző kolóniákban két isten
tiszteletet tart gyónással, úrvacsorával és más
funkciókkal; a gyónók száma egy-egy istentisztelet alkalmával rendszerint 500-1000. Pün
kösd hetében 6 gyülekezetben több mint 1500
gyermeket konfirmált és több mint 1500 gyónó
nak szolgáltatta ki az Úrvacsorát. A prépost
munkateljesítménye nem egyedülálló; például
az omski lelkésznek 90, a lawgorodinak 70
prédikáló állomása van. A lelkészek csekély
száma és nagy elfoglaltsága magyarázza és in
dokolja, hogy még nagy gyülekeztekben is
évente csak két-három olyan istentisztelet van,
amelyen lelkész fungál.
Szibériában az istentiszteleti élei az utóbbi
években teljesen szünetelt; most két német, egy
lett és egy észt lelkészt küldtek ki a szibériai
lutheránus gyülekezetek g>ndozására. Az is entiszteletck zavartalanul megtarthatók, ha beje
lentik; megzavarásról egyetlen jelentés sem ér
kezett. A templomlátogatás emelkedőben van.
Úgyszintén szaporodik az Úrvacsorával élők
száma is. Hitélet szempontjából a német ko
lóniák gyülekezetei örvendetesebb képet mutat
nak, mint a városi és főként kisvárosi gyüle
kezetek. Ezeknek az 520.000 lelket számláló gyü
lekezeteknek konzervativizmusa mentette meg
őket a korszellem romboló hatásaitól. Mond
ható; hogy az oroszországi lutheránus egyház
jövője a német kolóniákban van. Kedvezőtle
nebb a helyzet a nem német kolóniákban, de
azok körében is megállapítható, hogy a feleke
zeti öntudat különös erőtelj sségében van meg,
és a keresztyén élet szigorúan lutheránus utón
halad.
Érthető, hogy a rendkívüli viszonyok, a
gazdasági és szellemi Ínség, a lelkészhiány, a
gyülekezetek önrendelkezési joga különösen ked
veznek a szekták propaganda tevékenységének.
A német kolóniákban régen meglevő u. n. kö
zösségi mozgalom általában véve védőbástyája
a lutheránus egyháznak. De félreismerhetetlen,
f ogy a közösségek inkább csak külsőleg tartoz
nak a lutheránus egyházhoz, és az egyház taná
val nem szolidárisak. Gyökereik nem az ön
tudatos lutheránizmusba, hanem szinkretisztiláis
érzelmi keresztyénségbe nyúlnak le. Ott, ahol a
lelkész feladatának magaslatán á l, többnyire si
kerül a közösségi mozgalmat egyházi utakon
irányítani; ott azonban, ahol az egyházi tiszt
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viselők és a közösség vezetői között ellentét
áll fenn, a közösség a szekták előszobája. A
közösségi mozgalmak révén időnként ébredé
sek (revival) mutatkoznak; ezek Ukrajnában és
a Krímben az egyház szempontjából csak felírissitőleg hatnak; ellenben máshol, mint pél
dául Volhiniában, veszedelmesek az egyházra,
így az 1920—1922. ínséges esztendőkben chiliasztikus tévtanok a legszélsőségesebb rajon
gásnak adtak tápot. Újabban a Volga menté
ről jelentenek vallásos tévelygést. Egy laikus
prédikátor Krisztus közeli eljövetelét hirdeti; az
összejöveteleken az extázjs őrültséggé fokozó
dik: nehogy az Ur, mint a balga szüzeket, őket
is aludva találja; vidám dalokat énekelnek és
tombolva táncolnak, éppen azért »táncoló test
véreknek« nevezik őket. Általában véve azonban
a jelentések arról szólnak, hogy ezek a val
lási tévelygések megszűnőben vannak. Minded
dig a szekták nem igen tudták kikezdeni a lu
theránus egyházat, s ahol az egyház el tudja
látni a hívek vallásos szükségletét, ott nagyobb
veszteségektől nem kell tartani.

Levél a szerkesztőhöz.
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Mikor az egyetemes közgyűlés határoza
tát olvastam, amely a rádíóistentisztJet e l l e n
foglal állást — pláne abban a megdöbbentő
tormában, hogy »időelőtti«-nek tartja — rög
tön akartam irni, hogy ezt a kérdést azok szem
pontjából világítsam meg, akik szükségletnek
érzik a rádióistentiszteletet. Krayzell Miklós
hivatottabb tolla megelőzött és én örömmel ol
vastam cikkét, hisz telkemből beszélt. Sói olyan
érveket sorakoztatott fel, amelyekre én nem is
gondolhattam, pl. hogy még jogi szempontból
is veszedelmes volna a rádió mellőzése. La
punk 9. számában Stefezius Istvánná úrnő le
vele újból felhívta a figyelmet erre a fon
tos kérdésre. Úgy érzem, hogy mindenkinek
kötelessége ehhez hozzászólni, akit közelebbről
érint az a kérdés, fogunk e mielőbb evangéli
kus rádióistentisztel etet hallgathatni vagy sem.
A közóhajnak kellene megnyilvánulnia, hogy a
felsőbb fórumokat jobb belátásra bírjuk. Ezért
írom meg én is, hogy mindenben aláírom előt
tem szólók véleményét és csak azt fűzöm hozzá,
hogy aki pusztán él és még hozzá sokszor be
teg is, mint én, az a rádiót pótolhatatlannak
tartja és nem bírja felfogni, hogyan lehetséges
ezt a nagyszerű lehetőséget kiaknázatlanul
hagyni. Templomtól távol élő és beteg hivő
pedig van elég. Megjegyzem azt is, hogy aki
vágyik a vasárnapi áhítatra, az evangélikus
istentisztelet hiányában gyakran fogja rádión
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hallgatni a református vagy akár a katholikus
istentiszteletet is, mert az is jobb, mint a semmi.
Nagyon jónak találom Stefezius Istvánná úr
nőnek azt a javaslatát is, hogy a délutáni és
esti órákban is volnának istentiszteletek.
Most volna a legjobb alkalom elkezdeni,
hogy már a böjtben kapjunk megfelelő lelki
táplálékot. Szerkesztő ur bizonyára tudna va
lami módot rá, hogyan lehetne eredményes ak
ciót kezdeni; talán memorandum szerkesztésé
vel és aláírások gyűjtésével? A velemérzők ne
vében kérem tehát, tegye magáévá az ügyet
és indítsa meg a cselekvést.
Maradok igaz tisztelettel
Nyíregyháza, 1927 márc. 14.
hálás olvasója
dr. Piufsich Oszkárné.

A család.
A házassági elválások statisztikai adatai
megdöbbentő hatását mutálják azoknak az erők
nek, amelyek a családi életet bomlasztják, s a
család integritásának feldulásával a legfonto
sabb társadalmi és erkölcsi értékeket devalorizálják. Egyúttal kockára teszik azt a jövendőt
is, amelynek sorsa elsősorban attól a nemzedék
től függ, amely most a családi légkörben nyeri
az egész jellemére kiható benyomásokat. Az
egyháznak, államnak, társadalomnak eleven ér
deklődéssel kellene fordulniok a családi élet
problémája felé; ki kellene kutatni azokat az
okokat, amelyek egyfelől a családalapítást meg
nehezítik, másfelől megkötött házasságok fel
bontását előidézik, s a fennálló házasságokat
is sok esetben boldogtalanná teszik. Mert ne
feledjük, hogy a fel nem bontott házasságok
sem mutatják sokszor azt a képet, amely meg
felelne azoknak a követelményeknek, amelye
ket a keresztyén családokkal szemben joggal
támaszthatunk.
A család a legfontosabb nevelőintézet, a
vallásosságnak, az erkölcsnek, a jel emnek ve
teményes kertje. A lélektannak egyik legmeszszebbrc kiható, vívmánya az, hogy kimutatta,
hogy a legzsengébb gyermekkorban nyert im
pressziók milyen kitörölhetetlenül folynak, be a
jellem alakulására. Minden tanító tapasztalhatta,
hogy tanítványain mennyire meglátszik annak
a családnak hatása, amely a gyermeket az is
kolába küldi, milyen nagy segítségére van egyik
esetben a gyermek otthona s milyen leküzd-
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hetetlen akadályok elé állítja a másik esetben
ugyancsak a gyermek családi élete.
Ugyanazt tapasztalhatjuk az egyház, a val
lás-élet terén is. A hitetlen, nem imádkozó, temp
lomba nem járó szülők meghiúsítanak sok lel
kipásztori intést, oktatást, nevelést. Hiába ve
zetjük be a gyermekeket a templomba, ha
azok ott azt látják, hogy a felnőttek padjai
üresek. lg)' csak szemléltető oktatást adunk ne
kik abból, hogy a templombajárás olyan, mint
a tankötelezettség: a fcinöt ékre nem kötelező.
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nemi problémát tárgyalja a családot, mert hi
szen a kultúrát is a nemi életre akarja vissza
vinni.
S miután ez a felfogás beleette magát a
társadalomba, amely a házasságban mindinkább
csak a nemi élet szabályozását s a polgári há
zasság behozatala óta annak államig faji, nem
zeti vonatkozásait látja, könnyen ér.hető, hogy
a házassági elválást is félvállról veszik, mér
hetetlen károkat okozva a társadalomnak és a
jövő nemzedéknek.
A kérdés mindenesetre megérdemli, hogy
egyházunk is foglalkozzék vele. Luther Márton,
aki a szülök számára könyvet irt, amelynek
nyomán gyermekeiket a hit igazságaiban ok
tathatták, bizonyára nem nézte volna tétlenül
a családi életnek ezt a felbomlását, amikor
gyermekek állítólag >s keresztyén családokban
felnőhetnek anélkül, hogy apjuk it egyetlen egy
szer is imádkozni látták vagy hallották volna,
s amikor a gyermekek az óvodában, vagy az
iskolában tanulnak meg imádkozni.
Ideje lenne, hogy evangélikus egyházunk
a keresztyén házasság tárgyában ál ást foglal
jon. Nevezeti sen a házassági elválások dolgá
ban is. Ha tovább is hallgatnak, akkor apránként
azt a látszatot keltjük, hogy egyházunknak az
élet legégetőbb problémái*, legfontosabb ügyeit,
legsürgősebb feladatai illetőleg nincs mondani
valója, tennivalója s akkor keresztülgázol raj
tunk az élet.

Kétségtelen, hogy a család: élet felbomlá
sának okai sokszorosan megtalálhatók a gaz
dasági viszonyokban. Amikor a kenyérkereset
az apát, sőt a/ anyát is egész napra elszakítja
családjától, s ezen változtatni senkinek mód
jában nem áll, nem lehet azt várni, hogy a
családi élet ugyanaz legyen, mint azokban az
időkben volt, amikor a kenyérkereset a csa
ládi kötelékeket inkább megerősítette, mintsem
széttépte. Ez tény. De nagyobb sulival esnék
latba abban az esetben, ha a családi élet meg
romlását csupán, vagy főleg az ipari munkás
ság körében észlelhetnénk. A helyzet azonban
az, hogy a disintegrálódási folyamat minden
társadalmi és gazdasági rétegben, minden fog
lalkozás körében észlelhető. Amint nem érthe
tek egyet azokkal, akik az öngyilkossági ese
tek szaporodását főleg erkölcs: defektusokra vi
szik vissza, és nem veszik tekintetbe a gaz
dasági helyzetből származó okokat, úgy nem
fogadhatom el azoknak az érvelését sem, akik
a családi élet terén mutatkozó bomlási jelen
ségeket főként gazdaság ténytz)kből szármáz
H Í R E K .
tátják.
A főok az erkölcsök meglazulásában, az
F I G Y E L M E Z T E T É S ! Lapunk legerkölcsi fogalmak elhomályositásában és a ke
resztvén erkölcsi értékek devalválódásában ke közelebbi, április 3-iki számába csekklapot
resendő. Ehhez pedig nagymértékben hozzájá mellékelünk azok számára, akik régóta hátra
rul a modern irodalom, művészet, kultúra, te lékban vannak, vagy előfizetésük most lejárt.
hát társadalmunknak szellemi struktúrája. Ha Ugyanezen szám cimszalagján kitüntetjük min
szemügyre vesszük azt az erkölcsi világnézetet, denkinél előfizetése lejárati idejét. Szívesked
amely a mozik vásznáról, képes újságok novel
jenek ezt figyelembe venni, hátralékaikat letörláiból, divatos irók regényeiből sugárzik felénk,
azonnal feltűnik, hogy olyan kép tárul elénk, leszteni, előfizetésüket mielőbb megújítani. —
amelyről a keresztyén erkölcsiség, a szere Arra is kérjük olvasóinkat, támogassák lapun
tet, hűség, engedelmesség, szolgálat, alázatos kat adományokkal és uj előfizetők szerzésével.
ság teljesen hiányoznak. A családi élet a leg N e e n g e d j é k , h o g y á l l a n d ó a n a résztöbb esetben mint komikum jelentkezik a mo v e l l e n s é g g e l küz dj ünk s k e 11ö t á m o 
zivásznon, mint sexuális probléma a novellá
g a t á s h i á n y á b a n f e l a d j u k a har c ot ban, regényben, színműben. A modern kultúra
Tisztelettel a KIADÓHIVATAL.
és ethika kifejezetten és tudatosan csak mint
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Lelkészi jubileum. Horváth Sándor paksi
Kiss István ev. püspök előadása Buda
lelkészt, kjérdernült tolna baranya-somogyi egy pesten. Kiss István, a Balassagyarmaton szé
házmegyei főesperest március 13 án ünnepelte kelő dunáninneni evangélikus püspök pénteken
Paks városa, a dunántúli egyházkerület és a este előadást tartott a Deák-téri leányiskola
paksi gyülekezet, valamint az egyházmegye papi nagytermében s a nevezetes esemény alkalmá
működésének hatvanadik éve alkalmából. A va ból a fővárosi evangélikus társadalomnak szá
sárnapi istentisztelet után tartott közgyűlést mos előkelősége jelent meg, élükön báró RadWalter Henrik egyházközségi felügyelő nyi vánszky Albert egyetemes felügyelővel és Raftotta meg, utána Kapi Béla püspök mondott üd fay Sándor püspökkel. Rásó Lajos kormányfővözlő beszédet. Az ünnepély után Kapi Béla tanácsos megnyitó beszéde után Kiss István
püspök leleplezte az 54 paksi hősnek a temp püspök tartotta meg a bünbánat fontosságáról
lom falába illesztett emléktábláját.
szóló előadását. A püspök mély hittől áthatott
Nyugdíjazás. A győri ev. egyházközség fejtegetései a hallgatóságra nagy hatást gya
egyik kiváló lelkészét, I ’ s ó Vincét 42 évi hű koroltak.
séges szolgálat után az egyetemes nyugdijintéKeresztyén Ifjusági-nap Szarvason. A
zeti bizottság foiyó évi április 1 tői fogva nyu
K1E nemzeti szövetségének ev. ága a szarvasi
galomba helyezte. Az exponált helyen eredmé
Luther-Szövetség és a Prot. Nőiiszövetséggel
nyesen működő, szelidleíkü, jó lelkipásztort hí
karöltve inárc. hó 8-án a gimn. tornacsarnoká
veinek szeretet«, szolgatársainak s minden is
ban vallásos ünnepélyt tartott külön a nagymerősének őszinte tiszteld« kiséri a jól meg
közönség és külön a középiskolák ifjúsága
érdemelt nyugalomba. A jó Isten áldja meg és számára. Megjelentek ez alkalommal Szarvason,
hosszabbítsa meg pihenő éveit!
mint a gyülekezet vendégei: Sartorius Ernő,
Dr. Balthazár ref. püspök prédikál a deb a KIÉ Világszövetség 'genfi főtitkára, Abaffy
receni ev. templomban. Debrecenben igaz test Gyula ev. egyetemes missziói lelkész, a KIENSz
véri viszony van a két protestáns egyház kö ev. titkára, id. Victor János ny. polg. isk. igaz
zött. E viszonynál fogva dr. Baltazár Dezső ref. gató és Scholtz Oszkár egyetemes levéltáros.
püspök folyó hó 27-én újból a debreceni ev. A vendégek d. u. 3 órától az ifjúság részére
templomban prédikál, az ev. lelkész pedig ezen tartottak lelkes előadásokat, buzdították az if
testvéri viszonosság alapján időközönkint a ref. jakat a Jézus Krisztus zászlaja alá való tömö
templomokban szokott prédikálni.
rülésre. Az ifjúsági előadáson id. Vi-ctor János
Halálozás. Egy ifjú, még ígéretes pályája művészi módon harmoniumozott, Lovászy Edith
kezdetén álló fiatal lelkész költözött el az élők tanítón őjelölt pedig az »Isten Igéje« c. költe
közül. H o r v á t h Pál győri hitoktatólelkész sú ményt szavalta el nagy hatással. A 6 órai ünne
lyos betegség után foiyó hó 22 én Győrött meg pély az »Isten felséges adománya« c. ének elhalt. A fiatal lelkészgárda egyik legértékesebb, éneklésével vette kezdetét. Kelló Gusztáv rö
ambiciózus tagját vesztettük el a boldogult- vid fohász után melegen üdvözölte a vendé
ban, akit a mindent feláldozó anyai szeretet geket, s többek között kifejezést adott annak
sem tudott megtartani a maga, családja és egy az őszinte hálának, amellyel mi magyar protes
háza javára. Az alig egy évvel ezelőtt elhunyt tánsok gyermekeink szeretetteljes felkarolásáért
édes atyja: Horváth Sándor velegi lelkész után a jóltevő svájciaknak tartozunk. Sartonus Ernő
íme ő is oda költözött, ahol lenni mindennél előadást tartott a KIÉ Világszövetségnek egész
jobb! Áldás emlékére!
világra kiterjedő áldásos munkájáról. Előadá
A debreceni egyházközség március 27-én sát id. Victor János tolmácsolta. Halász Ilonka
d. u. ó órakor a miklósutcai ev. templomban és Halász Vilma az »Isten Te fő Világosság«
az uj templom alap javára hangversenyt ren
dez. Orgonán játszik Becht József orgonamű kezdetű éneket énekelték Borgulya Endre orvész, zenetanár (Porpora-Bossi: Fuga, dr. Volck- gonista-tanitó, harmonium kisérete mellett,
mar, op. 75. Sonata), ugyanő gordonkán (S. tiszta, szépcsengésü hangon. Id. Victor János a
Karg-Elest: Eutrata és Angelus), gordonkán ját vasárnapi iskolák nagy fontosságáról tartott
szik Haydu István (Corelli: Adagio, Haydu: An igen értékes előadást. Windt Ilonka oki, tanítónő
dante, Schubert: Litania); Szaval Batáry Imre
(Szabolcsba: Bibliám mellett, Batáry: Szól a ha Rákoskeresztúrról Ábrányi Emil »Keresem az
rang). Előadást tart Farkas Győző (Művészet Istent« c. költeményét szavalta el megrázó, drá
és hit).
mai erővel, mély hatással. A helyi férfikar a
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XCI. zsoltárt énekelte precízen, Rohoska Géza
karnagy vezetése mellett. Ahaffy Gyula »Fe
lelősség az ifjúságért« c. lelkes előadásában
buzdította a közönséget a KIÉ munka anyagi
és erkölcsi támogatására. Id. Victor János gyö
nyörü harmonium-játékával, Jancsó András s.
lelkész imádságával s a »Maradj meg kegyel
meddel« c. ének eléneklésével, melyet id. Piliszky János szakavatott harmonium-játéka ki
sért, véget ért az Isten áldásában bővelkedő
ünnepély. Hisszük, hogy e nap áldása abban
nyilvánul, hogy Szarvason Isten kegyelméből
csakhamar megalakul az Ev. Kér. Ifjúsági Egye
sülét.
A zalaegerszegi egyházközség 1926. évi
jelentése egy nagy nehézségekkel küzdő gyü
lekezetünk életébe nyújt bepillantást. Az evan
gélikusok lélekszáma helyben 258, a szórvá
nyokban 380, összesen 638. A reformátusoké
helyben 210, a szórványokban 41, összesen 251.
A reformátusok azonban féléve külön egyházközséget alakítottak, lelkészt alkalmaztak és je
lenleg az evang. templomban tartják istentisz
teleteiket. A gyülekezet paplakot akar építeni
és erre a célra 90 millió koronája van. Egy
házi célokat szolgáló alapítványainak összértéke
17.750 K, amely összeg kizárólag hadikölcsönkötvényekben van elhelyezve. Segélyt kapott a
gyülekezet: helyi gyámintézetektól 200 ezer, az
egyházmegyei gyámintézettó! 400 ezer, az egy
házkerületi gyám intézettől 3 millió, az egye
temes gyámintézettől 500 ezer, a Gusztáv
Adolf-Egylettől 1 millió, a Baldácsy-ahpitványból 960 ezer, az adóalaptól 2 millió koronát,
tehát ezektől a testületektől, egyletektől és ala
pítványoktól összesen nyolc milliót. Mégis ki
látás van arra, hogy a lelkészlakot nagyobb
tanácsteremmel még a nyáron felépiti a gyü
lekezet. Látva ezeknek a kicsiny, de rendkívül
fontos missziót teljesítő városi gyülekezeteink
nek anyagi vergődését, újból és újból felhívjuk
szives figyelmét és áldozatkészségét a Gyámintézetre, amely éppen ezeknek a gyülekezetek
nek istápolására van hivatva; a Gyám intézetnek
céljaira való legmesszebbmenő áldozatkészség
képesíti majd egyházunkat arra, hogy tervszerű
és céltudatos egyházmentő és egyházépitő mun
kát folytathasson.
A Iausannei Faith and O rder konferen
cián egyházunkat D. Raffay Sándor püspök, D.
Próhle Károly egyetemi dékán és dr. báró Kaas
Albert, az Országos Luther-Szövetség elnöke
képviselik.
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A debreceni gyülekezet 1926. évi jelen
tése, amelyet Farkas Győző lelkész bocsátott
közre, újabb bizonyságát adja ezen egyházközsé
günk örvendetes és mondhatjuk rohamos fej
lődésének. Számszerű jellemzésül megemlítem,
hogy a jelentés szerint 1921-ben 244 adófizető
család volt, 1927-ben pedig már 621; ezek a
számok mutatják egyúttal a buzgó lelkipász
tori munkálkodást is. A népiskolát egy ideig
lenes tanerő beállításával négy tanerőssé fej
lesztették (1922 ben még csak két tanerős volt),
s megszervezték az iskolaorvosi állást is, úgy
szintén tetemes összegeket áldoztak a népis
kola felszerelésére. A gyülekezet most uj temp
lomot akar építeni és erre buzdítja a gyüleke
zet tagjait Gedulv Henrik püspök is a Jelen
tés elején közölt pásztorlevelében. Kiemeli a
jelentés, hogy a reformátusokkal a viszony
jó. A nóegyesület teaestélye 3000 pengő jöve
delmet hozott a gyülekezet alapjainak. Az Úr
vacsorával élők száma évról-évre szaporodik,
tavaly 651 volt (a gyülekezet tagjainak száma
1800.). A házasságkötéseknél államilag anya
könyvezett 30 olyan házasság közül, ahol evang.
fél is volt érdekelve, csak három pár volt tiszta
evangélikus! A reverzáliskötéseknél és áttéré
seknél egyházunknak sem nyeresége, sem vesz
tesége nem volt Az Egyetemi Luther-Szövet
ségnek 77 tagja van; felhívja a Jelentés egye
temes egyházunk vezéreinek figyelmét a vidéki
egyetemi városok egyetemi ifjúságára, önkén
tes adományokban 112 millió korona folyt be.
A Scháffer-Legényi árvaalapitvány kamataiból
a gyülekezet 24 árvát részesített havi segély
ben és nincs már messze az az idő, amikor a
gyülekezet megnyithatja árvaházát. Az évi je
lentést átolvasni öröm volt számomra.
Hadikölcsönkötvények. A pénzügyminisz
ter elkészíttette az 1000 koronás, vagy ennél
nagyobb névértékű háborús magyar államadós
sági címletekről a hivatalos számjegyzéket. —
A jövőben letétbehelyezés céljára, vagy bármi
lyen címen csakis olyan címlet fogadható el,
amelynek száma a hivatalos jegyzékben, amely
nek ára 100 pengő, előfordul. Hogy valamely
címlet benne van-e a jegyzékben,az megtudható
minden m. kir. adóhivatalnál. Ha valamely címlet
a jegyzékből kimaradt volna, annak a pótjegy
zékbe való felvételét közvetlenül a Pénzinté
zeti Központ nosztrifikálási osztályától (Buda
pest: IV., Deák Ferenc-u. 1., II. 63.) kell ké
relmezni.
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A Népszövetségi Bizottság genfi ülésezé
sének egyik legfontosabb eseménye az, hogy
a Bizottság elhatározta annak a jelentésnek
közzétételét, amelyben a prostitúció tárgyában
végzett vizsgálat adatai vannak összefoglalva.
Ez a jelentés megállapítja, hogy jól megszer
vezett nemzetközi nőkereskedelem folyik. A Bi
zottság vizsgálatainak eredménye valószínűleg
az lesz, hogy az európai államokban megszű
nik a hatóságilag engedélyezett nyilvános há
zak intézménye.
Salgótarjánban március 13-án hangulatos
böjti estély volt az evangélikus templomban,
amelynek központjában Limba eher Zoltán kisIerenyei lelkész Önkritikáról szóló előadása ál
lott, amelyben értékes okfejtéssel mutatott rá a
mindent lekritizáló világunkban az Önmagunkba
való elmélyedés szükségességére. Kívüle közre
működtek még Kovács Géza orgonán, Kralovánszky Zoltán hegedűszólóval, Gacza Margit
és Jesse Vilma énekszólókkal, Vadászy Berta
lan főgimn. tanár és a helyi lelkész,
A „Fasori Evangélikus Szövetség“ és a
»Fasori Evangélikus Nőegylet« rendezésében
1927. évi márc. és április hónapokban »A feltá
madás egyháza« címmel böjti előadás-sorozatot
tartunk. I. Az egyház. Márc. 16-án, szerdán:
Miért alakult meg a keresztyén egyház? Elő
adó: Kemény Lajos lelkész. Márc. 23-án, szer
dán: Az egyház erkölcsi programmja. Előadó:
Gaudy László hitokt. igazgató. Márc. 30-án,
szerdán: Az egyház szerepe a kulturális küz
delmekben. Előadó: Kemény Lajos lelkész. Áp
rilis 6-án, szerdán: Az egyház jövője. Előadó:
Gaudy László hitokt. igazgató. — II. A feltá
madás. Ápr. 11-én: Az örökkévalóság és a ter
mészettudomány. Előadó: Kemény Lajos lelkész,
Ápr. 12-én: Megtámadható-e a feltámadásban
való hit? Előadó: Gaudy László hitokt. igazg.
Apr. 13-án: A feltámadás bizonyságtevői, Elő
adó: Kemény Lajos lelkész. Ápr. 14-én: A fel
támadott bizonyságtétele. Előadó: Gaudy László
hitokt. igazgató. Ápr. 15-én: A szenvedés-tör
ténet. (Passio.) Olvassa: Kemény Lajos lelkész.
Ápr. 16-án: örök harmónia. Előadó: Gaudy
László hitoktató igazgató. — Az előadások1
minden alkalommal d. u. 6-kor pontosan kez
dődnek. Offertorium szegényeink javára!
A Luther-Társaság március 22-én a Deák
térj polgári leányiskola termében látogatott fel
olvasó ülést tartott. Az est előadója Geőcze Sa
rolta ny. főigazgató volt, aki Ruskin és korunk
címen tartott előadást. Berts Mimi énekelt, dr.
Ke9Ztler Edéné szavalt.
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A zagyvapálfalvai evang. szórvány, mely
kb. 70 családot számlál s a salgótarjáni egy
házhoz tartozik, egyhangú lelkesedéssel ki
mondta dr. Csengödy L. lelkész indítványára
íiókegyházközséggé való alakulását, aminek egy
házhatósági jóváhagyása folyamatban van.
A Soproni Thelőgus-Oithon. Az evangé
likus egyetemes egyház a pécsi Királyi Magyar
Erzsébet Tudomány-Egyetem Sopronban elhe
lyezett teológiai fakultásával kapcsolatban léte
sítendő Teológus Otthonra tervpályázatot hir
detett. A pályaművek elbírálására alakított bi
zottság, báró Radvánszky Albert egyetemes egy
házi és iskolai felügyelő elnöklésével, valamint
dr. Lándori Kéler Zoltán, Ziermann Lajos, dr.
Deák János, Sándy Gyula, Hoepfner Guido és
dr. Lux Kálmán részvételével ülést tartott s a
tervpályázat első, 640 pengős diját Szeghalmy
Bálint nagykanizsai építésznek, a 320 pengős
II. dijat Frcska János budapesti, a 160 pengős
III. dijat pedig Gerlóczy Gedeon építésznek
ítélte oda. Ugyanekkor 80—80 pengőért meg
vette a bizottság Lechner Lóránt és Gerstenberger Ágost — Arvé Károly — valamennyien
budapesti építészek —• pályamunkáit.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
®u*~

Egyetlen evangélikus családban se biányezzeo

L u th e r M á rto n képe.
AJÁNLJUK A KÖVETKEZŐ KÉPEKET:
Cranach L., Luther kepe 26x20 cm
nagyságban, fekete nyomás P 6 .„ „ Luther képe 26x20 cm nagySágban, színes nyomás . . P 11.25
Bauer K., Luther képe, levelezőlap
nagyságban, szines nyomás.
) a harcos
P -.1 5
„ „ 27x17 nagys. ) reformátor P 1.50
P 15.„ „ 96x63 nagys. ) képében
Hader Luther képe 36x29 cm nagySágban,
fekete nyomás P 9 .ugyanaz
szines nyomás P 15.—
„ „ 26x21 cm nagys. fekete „
P 6 .P 11.—
ugyanaz
szines „
„ „ 14x11 cm nagys. fekete „
P 2.25
P 3.75
ugyanaz
szines „
3311 számú Luther képe, 32x41 cm
nagyságban szines nyomás P 2 .E képek árai keret nélkül értendők. A csomago
lást felszámítjuk és portóra 10% számítandó!
Megrendelhetők

a Luther-Társaság könyvkereskedésében,
Budapest: Vili., Szentkirályi-utca 51a sz.

NyoBjytott »Gy *.ri Hírltp nyo»Jai saáiotéiet {yori>«it6iia Győr, Baron-ut 36. IZÉD — Telefon 239 — 6502

S zerk esztő ség : L l B É H T (M ossa n .)
K iaáóklvatal: GYŐR, ev. konvenl-épület.
Kiadja : I LUTHER-SZŐVÉTSÉG.
Pastatakarékpénztári csekkszám la: 1290.

■lapította : DR. RIFFRY SARDOR püspök
S i t r k t i i l M r l UUIö*

N É M E T H K Á R O L T «»peres.

M egjelelik belenként egyszer, vasárnap,
flillzitisi i r : Egész évre 6 P. 40 Ilii., (élévre 3 P.
20 (III., negyedévre 1 P. 60 fill., Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak m egegyezés szerinL

»Ki az ó testének napjaiban könyörgések
kel és esedezésekkcl, erős kiáltás és könnyhulla»Krisztus, mint a jövendő javak tás közben járult ahhoz, aki képes megszaba
nak főpapja, a nagyobb ős tökélete
dítani ót a halálból és meghallgattatott az ő
sebb, nem kézzel csinált, azaz. nem
istenfélelméért, ámbár Fiú, megtanulta azokból,
világból való sátoron Keresztül, és
nem bakok és tulkok vére által, ha  amiket szenvedett, az engedelmességet.<
nem az ő tulajdon vére által ment
»Az ó tulajdon vére által ment be egvszerbe egyszersminden korra a szen smindenkorra a szentélybe.
télybe. őrök váltságot szerezve.«
A buddhizmus és a keresztyénség között
Zsid 9. 11. 12
tehát az ellentét áthidalhatatlan. A megváltás
A Zsidókhoz irt levél szerzője Jézus Krisz mint központi tan és üdvtapaszlalat jelentkezik
tus dicsőségét hangoztatva, sorjában kiemeli, ugyan mindkettőben. De milyen más a Meg
hogy feljebbvaló az angyaloknál, mert ezek szol váltó itt és amott! Buddha tanít, elmélkedik és
gáló lelkek, elküldve szolgálatra azokért, akik dicsőségét élvezi. Jézus Krisztus hü, engedel
örökölni fogják az üdvösséget; nagyobb Mózes mes, megkísért étik, szenved, kiált, könyörög, vé
nél, mert Mózes csak mint szolga volt hü az ó rét ontja, meghal. Milyen közel van hozzánk az
házában, Jézus Krisztus pedig mint Fiú hü a Atya jobbján ülő Fiú, aki meg tud indulni gyar
maga háza felett; és nagyobb a zsidó főpap lóságainkon, aki mindenha él, hogy esedezzék
nál, mert nem a testi leszármazás és nem a érettünk. Valóban elmondhatjuk a levél író
mózesi törvény alapján, hanem enyészhetetlen jával, hogy Jézus Krisztus, aki áthatolt az ege
életnek ereje szerint lett pap. Mint ilyen, uj szö ken, »mindennek örököse«, s habár még nem
vetségnek lett a közbenjárója.
látjuk, hogy néki minden alávettetett, de annyit
Különösen megragadja lelkünket ebben a látunk, hogy a halál elszenvedéséért dicsőség
levélben az a komoly és ihletett realizmus, gel és tisztességgel koronáztatott meg. Minden
a keresztyénség lényegének a Krisztus szenve vallásnak főpapja felett álló főpap az, aki maga
déseiben való meglátása, amellyel a levélíró magát megáldozta sokak bűneinek eltörlése vé
Isten Fiának mindeneket felülmúló dicsősége gett.
Amilyen páratlan és egyedülálló az a di
mellett újból és újból reá mutat Krisztusnak azon
engedelmes alázatosságára és halálig tartó hű csőség, amelyben Isten az ő Fiát részesítette,
ségére, amely a hiveit a bűneiktől megtisz az a méltóság, amellyel kitüntette, éppen olyan
tította. Itt szinte felkinálkozik a buddhizmussal összehasonlíthatatlanok azok a javak is, ame
való összehasonlítás. Buddhát három helyzetben lyeket Krisztus híveinek áldozati halálával meg
ábrázolják: az álló Buddha tanít, az ülő Buddha szerzett, s amelyeket mai epistolánk is emlit,
elmélkedik, a fekvő Buddha élvezi dicsőségét. amikor azt mondja, hogy Jézus a jövendő ja
Ellenben ebben a levélben ezeket olvashatjuk: vaknak főpapja.
Amikor a Zsidókhoz irt levélben azt olvas
»Illendő vala, hogy akiért minden és aki
suk:
»Mi, hivők, bemegyünk a nyugodalomba«,
által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre,
egy
pillanatra azt gondolhatnánk, hogy íme
az ő rdvességök fejedelmét szenvedések által
mégis csak kibukkanik a buddhizmus sarkalatos
tegye tökéletessé.«
,
»Nem oly főpapunk van, aki nem tudna tanítása a Nirvánáról, a megsemmisülésről.
megindulni gyarlóságainkon, hanem aki meg Ámde, hogy ennek a nyugodalomnak téves
kísért etett mindenekben, hozzánk hasonlóan, ki magyarázatait eleve kiküszöböljük, s hogy a
buddhista nirvána-képzelettel össze ne keverjük,
véve a bűnt.«

A főpap.
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elegendő, ha megjegyezzük magunknak azt,
hogy a levél írója a jövendő világnak erőiről
beszél abban a két hatalmas versben, amelyik
ben a legszabatosabban jellemzi a keresztyén
embert: »Akik egyszer megvilágosittattak, megizlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé
lettek a Szent Léleknek, és megízl élték az Is
tennek jó beszédét és a jövendő világnak
erőit...« Ha ezeket a szavakat vizsgáljuk, és
ezeknek alapján iparkodunk behatolni annak az
embernek lelki világába, aki ilyen jellemzését
adta a keresztyéneknek, lehetetlen, hogy csak
egy pillanatra is a buddhista nirvánára gon
doljunk, amikor az Isten népének szombatjá
ról hallunk. Mert itt egy olyan diadalmas, a
halálon hatalmasan tultendüliő hitnek bizodalma
szól felénk, amely arról tesz bizonyságot, hogy
Jézus valóban azért jött, hogy híveinek élete
legyen és bővelkedjenek.
Ugyanerre tanít egyébként az a szó is,
bogy Jézus az eljövendő javaknak főpapja.
Buddha erkölcsi tanításának magva és lényege
a lemondás, a mindenféle kötelékektől való
megszabadulás. A keresztyénség erkölcsi tanítá
sának lényege a hűség, a kötelékek megszen
telése szeretet által. Jézus a Zsidókhoz irt levél
szerint is a »juhoknak nagy Pásztora«, s az ál
tala megváltott nyájnak az ő vére által közös
sége van Istennel és a tagoknak közössége van
egymással. Az élet egy küzdőtér, amelyet ki
tartással és nem lemondással kell megfutnunk.
Tehát az a levél, amely Isten népéinek szom
batjáról beszél és a nyugodalomba való be
menetelről, tanít bennünket arra is, hogy itt
a Földön a Főipap vére által szerzett válság
ban bízva, úgy harcoljunk, hogy méltók legyünk
a hithősökre, akik mi elődünk jártak.
»Isten tegyen készségesekké titeket minden
jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt mun
kálván tíbennetek, ami kedves ő előtte a Jé
zus Krisztus által, akinek dicsőség örökkönörökké. Ámen.«

Hermann Miksa kereskedelemügyi minisz
ter a MANSz soproni közgyűlésén március
26-án beszédet tartott. Örömét fejezte ki, hogy
a MANSz programmját megismerni alkalma
nyílt. Ez hirdeti a nemzeti eszmét és munkaalkalmakat igyekszik teremteni. A háziipar meg
mentése reális és racionális munka. A miniszter
Sopron városának országgyűlési képviselője.

1921.

Iskolaügyünk.
Egyházunknak van egy jogakadémiája (Mis
kolc), 12 tanárral és 300 hallgatóval. Hét fiuközépiskolája (Aszód, Békéscsaba, Budapest,
Bonyhád, Nyíregyháza, Sopron, Szarvas) 139
tanárral és 2768 tanulóval. Két leányközépisko
lája (Budapest, Kőszeg) 37 tanárral és 324 ta
nulóval. Három tanítóképzője 264 tanulóval. Két
polgári leányiskolája 355 tanulóval. Az egyház
elemi iskoláiban 725 tanító 37.736 tanulót tanít.
A miskolci jogakadémia hallgatói közül 40,
vagyis 130/0 evangélikus. A fiuközépiskolák 2768
tanulói közül 1228, vagyis 44o/0 evangélikus.
A leányközépiskolák tanulói közül evangélikus
138, vagyis 42o/0. A tanítóképzők tanulói közül
evangélikus 105, vagyis 40 0/0 . A két polgári
leányiskolában volt 186 evang. tanuló, tehát
52 0/0 . Ezekben az intézetekben tehát az evangéli
kusok átlag 44o/o-al vannak képviselve. Ezzel
szemben a dunánínneni és dunántúli egyház
kerületben a hitoktatók 5558 olyan evangélikus
tanulót tanítottak, akik nem evangélikus iskolába
jártak.
Hogyha ezeket a számadatokat közelebbről
vizsgáljuk, mindenekelőtt szembeötlik, hogyegiyházunkak nincsen polgári fiu-iskolája. Annál fel
tűnőbb ez a hiány, mert hiszen vannak igen
tekintélyes lélekszámú városi gyülekezeteink; s
annál figyelemreméltóbb ez a hiány, mert az
a társadalmi réteg, amely a polgári iskolákban
nyeri kiképeztetését, vagyis az iparosok és ke
reskedők, városi gyülekezeteink összetételében
nagyon fontos szerepet játszanak, demokratikus
alkotmányformánk mellett a városi gyülekeze
tek beléletébe a legnagyobb mértékben befoly
nak. Ennélfogva elemi egyházi érdek volna val
lásos, egy házias iskoláztatásukról gondoskodni.
Feltűnő továbbá, hogy felekezeti iskoláinkba
járó 41.183 tanuló mellett, akik közül csupán
4 4 0 /0 , vagyis fele sem evangélikus (és itt a nép
iskoláinkba járó nem-evangélikusok még nincse
nek kimutatva), csak a dunáninneni és a du
nántúli egyházkerületben 5558 evangélikus ta
nuló járt nem evangélikus iskolába; pedig ha
ehhez a számhoz hozzávesszük a bányai (Bu
dapest!) és tiszai egyházkerületeket, akkor azt
hiszem, nem csalódom, ha az idegen jellegű is
kolákba járó evangélikus tanulók szamát 12
13.000-re teszem. Vagyis az elemi iskolásokat
beleszámítva körülbelül ugyanannyi evangélikus
tanuló jár idegen jellegű iskolába, mint a ma
gunkéba. Kitűnik ebből az idegen jellegű isko
lákban teljesített hitoktatás rendkívüli fontos
sága, valamint az is„ hogy mennyire szüksé
ges lenne különösen városokban a vasárnapi
iskolának modern alapokon való megszervezése.
Ezzel korántsem akarom a hitoktatóknak az
órarend keretein belül kifejtett nehéz műkö
dését lekicsinyleni, de igenis kifejezésre akarom
juttatni azt a meggyőződésemet, hogy a fe
lekezeti iskolának egyházias nevelő munkáját
csak a vasárnapi iskola tudná annyira ameny-
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nyíre pótolni, mert megvolna a* egyházias jel
lege és atmoszférája az egész intézménynek.
Végül fel kívánom hívni a figyelmet arra
a 37.736 tanulóra, akik saját elemi iskoláinkba
járnak. Adataimat a t ivalyi egyetemes jegyző
könyvnek abból a rendkívül értékei függeléké
ből vettem, amelyben dr. Szigethy Lajos állí
totta össze jelentését iskoláink 1925 29 tanévi
állapotáról. Az elemi iskolásoknál az evangéli
kusok számaránya n ncsen feltiin'etve. Az arány
mindenesetre, kedvezőbb, mint a középiskolák
nál; azt hiszem bátran tehetjük legalább is 25
ezerre a saját elemi iskoláinkba jaró evangéli
kus tanulók számát. Kérdem: nem lehetne-e
25.000 tanuló mellett megteremteni olyan tan
könyv-irodalmat, amely felvirágoztatna egy
evangélikus nyomdát és fellendíthetné a Luther-Társaságot? S ha központilag megszervez
nénk ezen iskoláinknak felszerelését (könyvtár,
képek, szemléltető eszközök, tanszerek s.b.) non
állana-e módunkban egyházunk k áltó szükség
leteinek fedezésére forrást nyitnunk? összetar
tás, jóakarat, a lehetőségek meglátása és ki
aknázása kellene csupán s egyházunk nagy lé
pést tenne előre az elmulasztottak k pótlása felé.
Ébredjünk fel az álomból! Fogjunk össze, amíg
nem késő! A nagy cél szolgálatában tegyünk
félre minden partikularizmust. A félmillió ma
gyarországi evangélikus csak úgy remélhet egy
szebb jövőt, ha a sivár jelenben elveti a ma
got, amelyből gazdag aratás lehet.
Iskola-ügyünknek minden irányban való ki
építése egyházunk jövőjének kiépítésében a leg
fontosabb programm-pont.

A vasárnap megszentelése.
A tiszai egyházkerület tavaly felterjesztéssel
élt az. egyetemes közgyűléshez a vásároknak
vasárnapon való tartása, a korcsmák, kávéházak
vasárnapi nyitvatartása, mulatságoknak vasárna
pon rendezése elleni tiltakozás tárgyában. Az
egyetemes közgyűlés ezt a felterjesztést együtt
tárgyalta a dunántúli egyházkerületnek azzal
a kérelmével, hogy a kormány vasárnap leg
alább 8 12 óra között teljes munkaszünetet
rendeljen el s annak megtartásáról a legna
gyobb sz:gorral gondoskodjék. Ezen felterjesz
tések alapján az egyetemes közgyűlés a követ
kező határozatot hozta:
»Az egyetemes közgyűlés, áthatva a vasár
nap megszentelésének nagy fontosságától, ez
ügyben tett többszöri lépései eredménytelensé
gének és a m. kir. kereskedelmi miniszter
5507 925. ein. sz. a. megjelent úgy egyetemes
egyházunknak, valamint az összes törvényható
ságoknak megküldött rendeletében foglalt e
tárgyú intézkedéseinek ellenére is, újabb felterjesztéssel él a m. kir. kormányhoz s nyo
matékosan kéri ez irányban megteendő hatha
tós intézkedését. Egyúttal utasítja .a lelkésze
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ket, hogy a helyi hatóságokkal érintkezésbe
lépve, igyekezzenek saját hatáskörükben ezen
szép célt, ha lépésről lépésre is, elérni.«
Egyházunk tehát az államhatalomtól várja
azt, hogy a harmadik parancsolatnak orszá
gunkban érvény szereztessék. És habár az u. n.
erkölcsrendelcttel kapcsolatban a sa tóban szép
számmal hallottunk hangokat, amelyek azt akar
ják velünk elhitetni, hogy az efféle visszaélé
seket nem rendeletekkel és állami törvényekkel
kellene m egszünteti, mégis szilárd meggyőző
désem az, hogy éppen a vasárnap megszente
lésénél is egyházunk teljes joggal és helyesen
apellál az állam hatalomra. Amikor a »vasár
nap megszentelése« kifejezést használom, már
ezzel is hangsúlyozni kívánom azt, hogy ebben
a kérdésben legelső sorban egy isteni parancs
iránti engedelmességet tartok szem előtt. Tu
dom, hogy az Újszövetség idejében a törvény
kell, hogy a szivek táblájára legyen irva, de
amint például az ötödik parancsolatnál, vagy a
hatodik parancsolatnál joggal várom el az ál
lamhatalomtól, hogy azoknak büntető szankció
val is érvényt szerezzen, éppen úgy a har
madik parancsolatnál is, mivel Istennek az em
berek számára adott örök érvényű parancsa,
annyi emberi, társadalmi, az egyéni és gazda
sági életbe, a nemzet kulturális életébe vágó
vonatkozást látok, hogy’ az államnak e tekin
tetben való elkötelezettségét kétségbevonhatat
lannak tartom.
Az isteni törvény mindenkor élettörvény.
S mivel a harmadik parancsolat isteni törvény,
érvénye nem szól és nem szorítkozik csupán és
szigorú értelemben vett vallásos térre, hanem
az emberi élet egészére. Ez. a parancsolat sza
bályozza az anvaszentegyház kultuszéletét, de
azonkívül szabályozza a munkát, a pihenést
és a társadalmi életet is. A vasárnap meg
szentelését nem tudom elválasztani az egyete
mes élettől.
A parancs igy hangzik: »Megemlékezzél a
szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat
napon át munkálkodjál és végezd minden dol
godat, de a hetedik nap az Urnák a te Iste
nednek szombat-a: semmi dolgot se tégy azon
se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki
a te kapuidon belől van.« (2. Móz 20, 8 -10.)
Tehát a parancsolat szabályozza a mun
kát. »Hat napon át munkálkodjál és végezd
minden dolgodat.« Valamennyiünknek dolgozni
kell, ha Isten országában polgárok1 akarunk
lenni. A munkanélküliség napáiban hangsúlyoz
nunk kell, hogy mindenkinek joga van a mun
kához. A munkanélküliség a társadalmi beren
dezkedés visszás és fonák voltát b'zonvitja. He
lyes és Isten akarata szerint való társadalmi élet
mellett mindenkinek akadna munkája. A munkátlanság Isten akarata ellen van és az életet
megrontja. Ezt ezer meg ezer gyakorlati pél
dával és sok érvvel lehetne kimutatni. Isten
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parancsolata ellen nem lehet súlyos következ
mények nélkül vétkezni. Az államnak köteles
sége, hogy mindenkinek biztosítsa a munká
hoz való jogát, éppen úgy, mint ahogyan köte
lessége, hogy biztosítsa a vállalt munka elvégr
zését.
A munka sokféle lehet. Általában beszélünk
testi és szellemi munkáról. Testi és szellemi
munkásokról. A Biblia a testi munkát is nagyra
értékeli. Nem akarok itt bibliai helyeket idézni,s
csak utalok Pál apostol életére és tanítására.
A testi munka jelentőségét ma, a munkásmoz
galmak korában szükségtelen részletesebben fej
tegetni, arról mindenki meg van győződve. Nem
úgy a szellemi munkával. Annak általános el
ismerésben ritkábban van része. Amikor a ve
rejtékező szántó vető verejtéke« homokát meg
törölve egy pillanatra a kaszanyélre támasz
kodva körülnézett és látta, hogy egy úri em
ber ott áll mozdulatlanul, azt gondolhatta ma
gában, hogy ez is egy semmitevő ember, pe
dig véletlenül Petőfi állott ott a Tiszaháton
és akkor született meg lelkében a nemzeti köl
tészet egyik kincse: »Nyári napnak alkonyulatánál megállók a kanyargó Tiszánál. . .« És ez
zel a költeménnyel a magyar nemzetnek elévül
hetetlen értéket termelt. A szellemi munkások
munkanélkülisége éppen olyan veszedelmes,
mint a testi munkásoké. Persze a szellemi
munkát nem értelmezem úgy, mint manapság
szokás, hogy t. i. minden irodaszolga vagy betürágó szellemi munkásnak tartja magát. Csak
nyernénk vele, ha az u. n. szellemi munkások
egy részét elküldhetnénk krumplit kapálni.
De a harmadik parancsolat szabályozza a
pihenést is. Tudom, hogy a munkának vannak
fanatikusai. Vannak, akik munka nélkül nem
tudnak el lenni. Sokan vannak, akik állandóan a
munka lázában élnek. Ámde meg: kell tanulnunk
a pihenést is. Mert pihenni, felüdülni, ez is Is
tennek akarata, isteni törvény. És mindenkinek
van joga a pihenéshez, csakúgy, mint a mun
kához. Sőt amint kötelessége mindenkinek hogy
dolgozzék, éppenugy kötelessége az is, hogy
pihenjen. »Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik
megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.« Az igazi, enyhet adó pi
henés azoké, akiknek lelke Istenben nyugoszik. A világ szórakozásokban keresi, de nem
találja a pihenést, mert megfeledkezik arról,
hogy a nyugalomhoz mindenekelőtt szükséges,
hogy az ember érintkezésbe lépjen Istennel. Ez
a harmadik parancsolat követelménye a pihe
nésnek megszenteléséről.
Szabályozza azonban a harmadik paran
csolat a társadalmi életet is. Korábban sokat
vitáztak azon, hogy mit szabad és mit nem
szabad ünnepnapon cselekedni. Két fakövetel
ménynek szemelőtt tartása jól eligazít bennün
ket ebben a kérdésben: először, adjuk meg Is
tennek, ami az Istené; másodszor, úgy rendez
zük be a napot, hogy a körülöttünk levőknek
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minél kevesebb dolgot szerezzünk s nekik is
alkalmat 'és módot nyújtsunk a harmadik pa
rancsolat betöltésére. Ha igy viselkedünk, akkor
a vasárnap megszentelése egyúttal a társa
dalmi életnek is szabályozójává lesz és megadja
néki azt a ritmust, amely lényegének meg
felel.
Azt hisszük, hogy demokratikus korszakban
élünk, mert az államformák és a népek alkot
mányai többé-kevésbbé közelednek a politikai
jogok egyenlősítése felé. A demokratikus állam
forma az a bálvány, amely előtt meghajolnak
a térdek és nem veszik észre az emberek, hogy
a mindenható állam, ha letéved az Isten aka
rata iránti engedelmesség útjáról, nevezetesen
ha behódol a Mammonnak, és pénzügyi szem
pontok által vezérelteti magát, megfosztja az
embert a pihenésnek jogától és a hétköznapi
robothoz hozzáfűzi még a hetedik napnak ro
botját is százezrek számára úgy, hogy munkára
kényszeríti őket mások szórakozási vágyának
kielégítése céljából, más százezreknek pedig
ezen robottal módot és alkalmat nyújt arra,
hogy a nyugalom napján a maguk és mások
erkölcsét rontsák, a maguk és mások boldog
ságát tönkretegyék. Tudvalevő, hogy a kocs
mák vasárnapi zárvatartásának egyedüli akadá
lya az, hogy ezeken a napokon legnagyobb a
fogyasztás, tehát legjövedelmezőbb a fogyasz
tási adó.

Az egVetemes egyház 1927. évi költség
előirányzata.
A költségelőirányzat hét pontban foglalja
össze az egyházegyetem pénzügyeit.
1. Összes államsegély. Összes bevétel 429
ezer 834 88 P, kiadás ugyanannyi. A bevétel
hat tétele közül legnagyobb a nyugdíjasok, öz
vegyek és árvák segélyezésére adott 209,875 20
P és az 1848: XX. t.-c. értelmében juttatott
175.360 P. A kiadások közt a négy egyházkerületnek jut közigazgatási célokra 28,800 P;
az uj nyugdí j intézetnek 58,453 P; nyugdíjasak
nak, özvegyeknek, árváknak a bevételek közt
említett összeg; segédlelkészi kongruára 31
ezer 279 68 P; egyetemes közigazgatási pénztár
nak 72,107 P; egyetemes adóalap pénztárnak
16.000 P; közalappénztárnak 5,120 P.
2. Közalappénztár. Bevétel 7.260 P, kiadás
1500 P, rendelkezésre áll 5,760 P. A bevétel fő
tételei az 1. alatt említett 5.120 P és a ke
rületek 1.600 P járuléka. Kiadás főtétele tőké
sítésre 1,452 P.
3. Régi nyugdíj intézet. Bevétele (kamatok
és házbér) 688 P; az egész tőkésítendő.
4. U{ nyugdíjintézet. Bevétel 93,453 P, ki
adás 23,453 P; tőkésítendő 70.000 P. A bevétel
két főtétele áz államsegélyből 58,453 P s járu
lékokból 32,000 P. A kiadások közt nyugdi
jakra és ellátásra 23,000 P van előirányozva.
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5. Adóalap |>énztár. Bevétel az 1. alatt em
lített 16.000 P, kiadás gyülekezetek segélyezé
sére ugyanennyi.
6. Lelkészsegélyezés: pénztár. Bevétel 2,075
A humanisztikus (latin-görög) gimnázium
P, kiadás 575 P, segélyekre marad 1500 P. hívei memorandummal járulnak a kultuszmi
Főbevétel a közgazgatási pénztárból 2000 P. niszter elé az egységes gimnáziumnak helyre
-7. Közigazgatasi pénztár. Bevétel 73.480 P, állítása érdekében, amely gimnáziumban a gö
kiadás 102,950 P; fedezetlen hiány 27,470 P. rög nyelv fakultativ tárgy lenne. Hornyánszky
A bevétel főtétele az 1. pont alatt említett ál Gyula egyetemi tanár, a Humanisztikus Gim
lamsegély 72,107 P. A kiadások 21 pontban názium Hívei Egyesületének ügyvezető elnöke
vannak felsorolva. Tiszti dijakra (a levéltárosé többek között ezeket mondja: »Nem látjuk be,
40 P-röl 600 P-re emeltetett) 3,450 P. Napidi mi szükség volt behozni a német mintájú reáljak, útiköltségek, utiátalány, törvényszéki költsé gimnáziumot, amely hazájában is megbukott.
gek 11,000 P. Nyomtatványok, központi iroda, Nem helytálló az az állítás, hogy a modern
missziói költségek 16.000 P. Külföldi összeköt nyelveket nyilvános középiskolákban meg lehet
tetések és reprezentáció 6000 P. Segélyek (ta tanulni. Akik idegen nyelveket tudunk, vagy
nítóképzők, egyházi lapok, Prot. Írod. Társ., odahaza magánúton, vagy a középiskola elvég
Gyámintézet, Luther-Otthon, Theol. Otthon, zése után magánszorgalomból sajátítottuk el.«
D.'áksegélyző, Diakonissza-ügy, ösztöndíjak, Lu- A professzor urnák nem egészen ugyan, de jó
ther-Muzeum) 42.020 P. Zsinatelókészitésre 6000 részt igaza van, amikor azt mondja, hogy akik
P. Sajtó személyi és dologi kiadásai (ez nem az idegen nyelveket tudunk, nem a középiskolá
egyházi sajtó) 4003 P. Előre nem látható kiadá ban tanultuk meg. De kétségtelen, hogy a kö
sokra 12.000 P.
zépiskolai nyelvtanítás azért nem veszett kárba,
h a a bevételeket nem pénztárak szerint nemcsak annyiban, hogy' megvolt a pedagógiai
csoportos tjük, lianem egybevesszük, akkor lát-M és tudományos értéke, hanem annyiban sem,
juk, hogy a költségelőirányzat összesen 471 mert a nyelvtanba legalább is bevezetett ben
ezer 110 88 P bevétellel számol. Ez az ö ssz e g S nünket. Másfelől pedig, ha tényleg úgy volna,
a következő, nagyság szerint csoportosított té hogy a nyilvános középiskolában nem lehet a
telekből tevődik össze: 1. Államsegély 429,834 88 modern nyelveket megtanulni, ennek a körül
P; 2. Nvugdrjintézeti járulékok 32,000 P; 3. Ka ménynek, a középiskola tehetetlenségének, ta
matok 7,023 P; 4. Egyházkerületi járulékok 1,600 lán mégis azt a konzekvenciáját kellene levonni,
P; 5. Házbér 640 P; 6 Kezelési dijak 13 P. hogv a nyelvtanítás módszerén változtassanak.
Az államsegély az összbevételnek 91 százaléka. Mert a nyelvtanításnak az a célja, hogy a
Tekintve, hogy az egyházkerületek a járu nyelvet megtanítsa. Ha ez nem sikerül neki, el
lék címén befizetett 1600 P-vel szemben 28,800 lenben magánúton, a magán nyelvmestereknek
P-t kapnak az államsegélyből közigazgatási cé sikerül, akkor nyilván a tanításban van a hiba.
lokra, kitűnik, hogy egyházunk közigazgatási S ezen elvégre lehetne, sőt kellene segíteni.
szervezete pénzügyileg teljesen az államsegélyre A modern nyelvek ismeretére nekünk magyarok
van bazirozva.
nak feltétlenül nagy szükségünk van, nemzeti
Gondolkodóba ejtő helyzet annál is inkább, kultúránkat sem tudjuk enélkül előbbre vinni.
mert míg ilyen körülmények között is a gyüle Ha tehát az ujtpusu középiskola módot nyújt
kezetek túlságos megterheléséről hal unk jogos arra, hogy németül, angolul, francául, vagy ola
panaszokat. Valakinek vállalkoznia kellene arra, szul megtanulhassanak a tanulók, ezt a tanít
hogy egyházunk pénzügyeit a gyülekezetektől tató szülök is csak örömmel veszik. A típus
kezdve áttanulmányozza és ismerteti, mert a újabb megváltoztatását bizonyára nem fogják kí
mostani helyzet egészségesnek semmiképpen vánni azért, hogv a klasszika filológiai szakon
sem mondható.
a szukkreszcenc:át biztosítva lássák. Tanárok
ról az államnak kell gondoskodnia, amelynek
F I G Y E L M E Z T E T É S ! Lapunk mai kezében van a tanárképzés és amelv az iskola
számába lsekklapot mellékelünk azok s'ámára, típusokat megállapítja. Ha valaki a gyerme
akik régóta hátralékban vannak, vagy előfizeté kével human:sztikus gimnáziumot akar végez
sük most lejárt. Ugyanezen s7átn cimszalagjáti tetni beadja ilyen középiskolába, tanárt állítson
kitüntetjük mindenkinél előfizetése lejárati ide bele az állam.
Más lapra tartoz:l< az a kérdés, hogy van-e
jét. Szíveskedjenek ezt figyelembe‘ venni, hát
ralékaikat letörleszteni, előfizetésüket mielőbb értelme ezeknek a középiskolai reformoknak,
megújítani.
Arra is kérjük olvasóinkat, tá azok szakadatlan behozatalának. Én igen elhi
mogassák lapunkat adományokkal és uj elő szem, hogy tigv a tudományegyetem’', mint a
fizetők szerzésével. N e e n g e d j é k , h o g y ál  műegyetemi tanárok panaszkodnak az intellek
l a n d ó a n a r é s z v é 11 e n s é g g e I k ü z d - tuális színvonalnak siilyedése miatt. De nem
tudom, hogv ebben a süllyedésben mennyi része
j i i nk s k e l l ő t á m o g a t á s h i á n y á b a n
van az uj középiskolai törvénynek és mennyi
f e l a dj uk a harcot.
Tisztelettel a KIADÓHIVATAL. annak a körülménynek, hogv a világháború

Jegyzet.
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óta az európai emberiségnek intellektuális és
morális színvonala általában sülyedt. Ezt a dol
got nem lehet elintézni egy közoktatásügyi tör
vénynek bűnbak gyanánt való odaállitásával.
Tény, hogy a társadalom évtizedek óta elé
gedetlen volt a középiskolával és úgy látszik
az uj törvény sem tudta ezt az elégedetlenséget
eloszlatni. A bajoknak föokát én nem ennek
vagy annak a szaknak ilyen vagy amolyan elő
térbenyomulásában, vagy visszaszorulásában lá
tom, hanem abban, hogy a középiskola, amikor
állami intézménnyé tétetett, elvesztette egyéni
karakterét, s főleg elvesztette jellemalakitó ere
jét. Elégedetlenek vagyunk a középiskolával,
mert
részben taián a társadalom felől jövő
nyomásnak is engedve — mindinkább beérte
azzal, hogy olyan bizonyítványt adjon a tanu
lók kezébe, amelynek alapján felsőbb osztályba,
vagy felsőbb intézetbe felléphet, amely számára
lehetővé tette, hogy szekere rudját valamely
kenyérkereset: pálya felé irányítsa, de emellett
megfeledkezett arról, hogy a nemzetnek egy
intelligens, magyar, va’lásos és gerinces közép
osztályt neveljen. Ez a cél valamiképpen úgy
érzem háttérbe szorult; a reformtörekvések a
tantárgyakra irányultak, az órarendre, a tan
anyagra, a módszerre, a kézikönyvekre, de
nem ölelték fel a középiskola lelkét.
És erre az állam képtelen. Az állam az is
koláknak nem tud lelket adni. Az államnak ma
gának sincsen lelke, legfeljebb kölcsön kéri a
hazától. Hogyha a csődbejuíás veszedelme fe
nyegeti a középiskolai oktatást, ez az állami
középiskolának csődje lesz. Bizonyos vagyok
benne, hogy a keresztyén középiskolai oktatás
az államnak ügyetlen beavatkozása nélkül soha
és sehol csődöt nem mond. Mert a keresztyén
középiskolában van lélek. Azok a régi evan
gélikus intézetek, amelyekben néhány »vaskala
pos« tanár tanított s mindegyikük mindenhez
értett, neveltek egyháznak és hazának olyan kö
zéposztályt, amely a hazáért és egyházáért élthalt, mert voltak eszményei.
Mindezt pedig azért mondom el, mert elemi
iskoláinkra is ugyanaz a sors várakozik az ál
lami befolyás tultengése következtében, amely
elérte a középiskolát. Több mint egy ember
öltő telt el azóta, hogy én az elemibe jártam.
Azóta uj meg ui reformok jöttek az elemi is
kolák részére is. Eíaladást azonban én nem tu
dok tapasztalni.* A hattól tizenkét éves gyer
mekek ma is hattól tizenkét éves gyermekek és
örülnünk kell, hogyha megtanulnak a vallá
sukból. a számtanból, földrajzból stb.. annyit,
mint mi és tudnak úgy Írni, olvasni és számolni,
mint mi. A népiskolát is megölik tantárgyakkal,
s amint a középiskola nem tudja megtanítani a
modern nyelveket, úgy a népiskola is alig viszi
annyira, hogy a gyermekek jól Írjanak, olvassa
nak, számoljanak,, az erkölcsi és vallási diktumok pedig a lomtárba kerültek, mert az nem
tantárgy.
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Igen szomorú és sajnálatos dolog az, hogy
az állam omniipotenciája teljesen elsorvasztotta
a magyar társadalomnak erőit, hogy teljesen ki
vagyunk szolgáltatva minden téren az állam
funkcionáriusainak és meg kell hajolnunk az
államnak sokszor tévesen értelmezett és felfo
gott érdekei előtt. Ölhetett kezekkel nézzük,
hogy az egyház ingerenciája a nemzet kul
turális életében mind jobban megszűnik ; viszont
az egyház is, minden tehertől szabadulni óhajtva,
ajtót-ablakot tár a kulturális intézményeket lel
kűktől megfosztó államosító törekvéseknek.
Nem a középiskolai oktatásnak, hanem az
egész nemzeti kultúrának csődje fenyeget ben
nünket. Mert a társadalom ereibe semmiféle
bürokrácia nem tud vért ömleszteni, már pedig
az állam csak tisztviselőkkel tud dolgozni. Nem
zeti társadalmunk csődjét követi a többi csőd.

A Lutiier-Társaság felolvasó ülése Budapesten.
A Luther-Társaság nagyhatású és jelentős
felolvasó ülést tartott Budapesten, márc. 31-én,
a deáktéri polgári leányiskola termében, a kö
zönség nagy részvétele s általános feszült fi
gyelme mellett.
A többi között jelen volt: Rafíay Sándor dr.
evangélikus püspök, Radvánszky Albert báró
evangélikus egyetemes felügyelő, Sztehló Kor
nél nyugalmazott egyetemes ügyész, Lampért
Géza, Schneller István és Kovács Sándor egye
temi tanárok, Raffay Sándorné, Gregersen Lujza,
Blatniczky Pál fóesperes, Kemény Lajos igaz
gatólelkész és sokan mások. Pékár Gyula mon
dotta az elnöki megnyitót s utalt arra, hogy
a világszerte mutatkozó nemzeti megmozdulás
nem egyéb, mint reakciója a bolsevizmusnaík,
mely ma akkora harcvonalon támad, hogy ah
hoz sem Nagy Sándor, sem Cézár harcvonala
nem hasonlítható.
Legutóbb a népszövet
ségi ligák brüsseli gyűlésén kitűnt, hogy 120.000
francia tanítóból 70,000 kommunista agitátor.
Berzeviczy Albert fájdalmasan állapította meg,
hogy ma két magyar irodalom van: az egyik
a régi nyomon jár, keresztyén, nemzeti és ma
gyar^
a másik ellenséges szellemű iroda
lom, ha magyarul szól is; ez az irodalom szí
totta lángra az októberi szomoruemlékü forra
dalmat, ez idézte elő hazánk feldarabolását s
most is ellenünk dolgozik. Berzeviczy elevenre
talált, azért volt ellene oly durva a támadás.
A két irány egymás ellen tör és Császár Elemér
szózata is ••eredménytelen marad, mert a táma
dók a lelkeket akarják leigázni s ily módon
saját uralmukat a haza s nemzet jövője árán
:s biztosítani. A Luther-Társaság, mint irodalmi
társaság csak kötelességét teljesíti, amidőn Ber
zeviczy Albertet és Császár Elemért hazafias ál
lásfoglalásuk alkalmából lelke mélyéből üdvözli
s az általuk kifejtett eszmékhez, a nemzeti
szellemű irodalomhoz csatlakozik. Az elnök ki-
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jelentését általános taps és éljenzés követte. Ez
után melegen üdvözölte fáradhatatlan áldásos
munkájáért Geőcze Saroltát, aki »Ruskin és ko
runk« cimen tartott általános feszült figyelem
mellett tartalmas és gondolkodásra indító elő
adást. Vázolta a XIX. század első felének angol
társadalmát, annak művészeti, erkölcsi, szocio
lógiai felfogását s vele szemben az esztétikus
Ruskin feliepésének hatását. Ruskin a klasszicizálással szemben hirdette a természethez való
visszatérést művészetben és divatban; Turner
a praerafaeliták s a gótika megbecsülését, a /
angol ízlés átalakítását s a szép kultuszának
beplántálását az agyon mechanizált angol életbe.
Az előadó megrajzolta a géptermelés s a gaz
dasági szabad verseny folytán elridegült mun
kásviszonyokat s Ruskin fáradhatatlan közlelkiismeretébresztö munkáját, tehát Ruskin szo
ciálpolitikáját, a kézi munka megbecsülését; az
oktatás megindítását, a szövetkezeti gondolat
fejlesztését s magát a ruskini keresztényszo
cializmust. Végül párhuzamot vont Ruskin kora
s a mi korunk közt; rámutat arra, hogy a mai
társadalmi elfajulásokra és sebekre is Ruskin
folyton uj életre kelő gondolataiban rejlik a
leghathatosabb orvosság. Ruskin volt az első
modern társadalombölcseló, hogy a művészet
csak annyiban méltó nevére, amennyiben az
embert nemesíteni és fölemelni képes. A keresz
tyén vallás volt a legmagasabb rendű művé
szet sugallója és ihletóje. Ruskin a keresztyén
egységes front első igazi harcosa.
A műsor
nagyértékii kiegészítő része volt Berts Mimi volt
operai tag szép művészi éneke (Tosca imája)
és Kesztler Edéné szavalata, aki Arany Zách
Kláráját s Gyulai Pál egy bájos meséjét adta
elő, nagy tanulmányra valló megértő finom
sággal. Ä hálás közönség az előadókat lelkes
tapssal jutalmazta.
H Í R E K .
Lelkészértekezlet. A pestmegyei felsöegyházmegye lelkész-egyesülete Blatniczky Pál fő
esperes elnöklete mellett március 25-én Aszó
don értekezletet tartott, mely alkalommal Margócsy István em.-i pénztáros az egyházi szám
adások vezetése és ellenőrzéséről igen értékes
felolvasást tartott. Mayer Pál, ikladi lelkész a
belmisszió nagy fontosságáról értekezett. Az ér
tekezlet a megüresedett egyházmegyei másod
felügyelői állásra iglói dr. Szontágh Antal min.
tanácsost jelölte.
K itüntetés egy .m isszionáriusnak. A prá
gai egyetem kábelogrammban ajánlotta fel a
tiszteletbeli bölcsészeti doktorátust dr. Schwit
zer Alfrédnak, aki mint fényes jövő előtt álló
filozófus, theológus és zenész itt hagyta Euróáf és jelenleg mint misszionárius Lambranean (Francia Equatoriális Afrika) egy missziói
kórházat vezet.
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Halálozás. Óriási részvét mellett temettük
el március 25-én délután S z i l á r d János domonyi lelkészt, aki életének 75., lelkipás/.torkodá
sának 52. és boldog házasságának 50. esztende
jében hunyt el. Blatniczky Pál föesperes Jer. sir.
3, 311-32 alapján arról a nagy bánatról be
szélt, mely a gyülekezetei és az elárvult csa
ládot érte; Margócsy István a liturgiát végezte;
Noszkó István rákoskeresztúri lelkész a sír
nál búcsúztatta el és Liptai Lajos, galgigyörki
lelkész buzgó imában ajánlotta az Ur e hű
séges szolgájának lelkét Isten kegyelmébe, ö z
vegye és 7 gyermeke siratja.
A pesti m agyar evangélikus egyházköz
ség Kemény Lajos lelkész és Tolnay Kornél fel
ügyelő elnöklete alatt március 25-én tartotta
évi rendes közgyűlését. A többszáz főnyi meg
jelent tagok között ott voltak dr. Zsigmondy
Jenő felsőházi tag, egyházkerületi felügyelő, Sár
kány Jenő altábornagy, Haberem J. Pál, Németh
Ödön és Mikler Károly egyetemi tanárok, dr.
Csordás Elemér tiszti főorvos, Elischer Viktor
a Pénzintézeti Központ elnöke, Pazár Zoltán
kúriai biró, Kéler Gyula közigazgatási biró,
Jász Dezső és Zsedényi Béla min. tanácsosok,
Landgráf János ny. államtitkár, Hittrich Ödön
c. főigazgató, Szontágh Tamás a Földtani int.
igazgatója. Tolnay Kornél megnyitójában utalt
arra, hogy az evangélikusokat a felsőházi re
form önérzetükben és jogaikban sértette meg;
rámutatott a felekezetköz helyzet legutóbbi za
varaira és kijelentette/hogy a kultúrharc meg
indulását csupán a magyarországi protestántizmus egészséges önuralma akadályozta meg. Dr.
Konkoly Elemér egyházi ügyész javaslata alap
ján elhatározta a közgyűlés, hogy a felsőházi
törvény ügyében feliratot intéznek az egyház
megyéhez.
A vasárnap megszentelése. Lagrange Chikágónak egyik külvárosa. Nemrégiben Lagrangeban község: választások voltak. A választók
elé vitt kérdés ez volt: »Legyenek-e Lagrangeban vasárnap mozielőadások?« Érdekes, hogy
a város ifjúsága a vasárnapi mozi ellen küzdött
a választásokon. És pedig azzal okolták meg
álláspontjukat, hogy »a vasárnap: mozielőadások
rontanák a város színvonalát és ez lenne az
az ék, amelynek nyomában jönne az alkoholtilalom megszüntetése.« Ennek folytán ezek a
fiatalok, többnyire a lagrangei középiskolák fel
sőbb osztálybeli tanulói, igénybevették szüleik
autóit, agitáltak, elszállították a szavazókat az
urnákhoz olyan eredménnyel, hogy a szavaza
tok többsége az újítás ellen volt.
Előadások felsőosztályu leányiskolások
részére. A budapesti evangélikus vallástanárok
április hó 7-én d. e. 10 órai kezdettel a Deák
téri templomban előadásokat tartanak a Veres
Pálné-lyceum, a gimnázium, kereskedelmi, tanitónőképző és óvónőképzői tanítványaik ré
szére. Előadásokat tartanak: Gaá^ József (Ma-
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gyarországi keresztyén női mozgalom), Demdely
Károly (Krisztus királysága), Szuchovszky Gyula
(Francke H. Ágost élete és működése). Imád
kozik és Bibliát olvas Szabó Aladár. Úrvacsorát
oszt Hültl Ármin. A vallástanárok szívesen lát
ják a tanítványok szüleit és az egyház tagjait
is.
A budapesti prot. iparosképző egyesü
let ifjúsága Szuchovszky Gyula titkár, vallásta
nár vezetése alatt március 25-én az egylet he
lyiségében kulturestélyt tartott a Prot. Árva
ház javára. Az estély műsorán Hajnal Istvánná,
Valiszka Annuska, Pavlik Ilonka, Schwébler Fe
renc zene- és énekszámokkal, szavalatokkal sze
repeltek; Alexa István a magyar hiszekegyet
mondta el; Vidovszky Kálmán »Mivel tartozunk
a gyermekeknek« címen tartott előadást, Szu
chovszky Gyula pedig vetitettképes előadást tar
tott amerikai kivándorlóinkról.
A rádió a külmisszió szolgálatában. Turquetil Alfréd püspök közel harminc esztendeig
volt az eszkimók között folytatott missziói mun
kának az élén. Jelenleg Pittsburgban lakik. Pár
hete rádión keresztül anyanyelvükön beszélhe
tett az északi sarkövön lakó eszkimó-hiveivel.
Remélhető tehát, hogy nincsen messze az az
idő, hogy a nyugalomba vonult, vagy szabad
ságon levő misszionáriusok élő szóval beszél
hetnek Afrika vagy Ázsia vadonjaiban levő gyü
lekezetükkel. S ki tudja megmondani, mekkora
jelentősége lesz annak, hogy válságok idején a
missziói társulatok központi szervei élő szóval
tárgyalhatják meg a helyzetet a misszionáriu
sokkal és azonnal megadhatják nekik a szük
séges utasításokat is.
Felpécen böjt harmadik vasárnapján a gyü
lekezet jól sikerült vallásos estélyt rendezett,
amely alkalommal dr. Kiss Jenő soproni theol.
tanár a »Tévhit, vakhit és Krisztushit« címen
tartott építő hatású lebilincselő előadást. Ezen
az estélyen szerepelt először a tél folyamán
Magyar István kántortanitó által szervezett helyi
evangélikus ifjúsági énekkar három énekszám
mal, nagyon szép eredménnyel. Tóth Sárika
»Te hozzád óh Uram...« kezdetű szép énekkel
gyönyörködtette a híveket. Fazék Juliska »Jé
zus imáját«, dr. Szalay László »János bizony
ságtételét« szavalta nagy hatással. Az oltárnál
Sikos Kálmán kispéci lelkész imádkozott. A val
lásos estély offertóriumát: 17 P 01 fillért a gyü
lekezet a Theol. Otthonnak adományozta.
A békéscsabai Evang. Nőegyesület köz
gyűlést tartott, melyen beszámolt az 1926. évi
munkásságáról. Jakabfy Györgyné elnöknő gon
dolatokban gazdag, mindenkire mély hatást gya
korló megnyitója után dr. Rell Lajos társelnök
olvasta föl gondosan összeállított évi jelentését,
amelyben beszámolt az elmúlt év munkásságá
ról. A Nőegyesület vallás-erkölcsi s kulturális
célokat tűzött maga elé. Ezek szolgálatában ren
dezett 6 előadást, egy női kézimunkakiállitást,
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amelyet a kánoni látogatáson egyházunkban
tartózkodó dr. R a f f a y bándor püspök ur nyi
tott meg emlékezetes beszéddel. — Dicséretes
szép munkát fejtett ki a Nőegylet a jótékony
ság terén is. 270 család adott 45 gyermeknek
ingyen ellátást az egész iskolaéven keresztül.
Erzsébethelyen pedig konyhát tart fönn, melyet
Darida Károlyné vezet nagy buzgalommal. —
Karácsonykor 240 gyermeket ruházott föl s a
gyülekezet szegényeit 50 millió értékű szeretetadománnyal ajándékozta meg. Az árvízkárosul
taknak gyűjtött 30 milliót. Azonkívül gyűjtött
a szekszárdi és gyulai egyházak javára. — A
múltnak szép eredményei után uj tervekkel kezdi
meg az Egyesület működését, élén a fáradha
tatlan elnökkel s a tisztikarral, amelynek titkára
az elköltözött Vidovszky Kálmán helyett Kirner Gusztáv reálgimn. vallástanár lett.
Beethoven centennáriumát méltó ünneprséggel ülték meg a pesti Veres Pálné-intézet
és polgári leányiskola. A nagy zeneköltőt dr.
Bőhm Dezső igazgató ismertette, majd müvei
ből vett részleteket adott elő növendékeivel.
A békéscsabai Evang. Nőegyesület folyó
hó 6-án és 20-án böjti vallásos délutánokat ren
dezett. Az első alkalommal Kimer Gusztáv a
»Gyöngykereső ember«-ről, a második alkalom
mal dr. K i r c h n o p f . Gusztáv a »Keresztyénség programmjáról tartott előadást. Zongora,
ének, zeneszámok és szavalatok egészítették ki
a műsort, melyet mindkét esetben nagy közön
ség hallgatott végig. A kifogástalan rendezés
Jakabfy Györgynét, a fáradhatatlan elnököt és
az agilis választmányi tagokat dicséri.

SZERKESZTŐI ÜZENET
Reálgimn. Köszönöm. Kérem további szi
ves támogatását. — Rádió. Uj határozathoza
talra úgy kerülhet sor, ha az egyházmegye fel
terjeszti a kerülethez, a kerület az egyetem
hez; vagy pedig a lelkész-egyesület utján,
amelynek elnöke Paulik János nyíregyházi lel
kész.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Eeangélikos lelkész urak figyelmébe!
Urvacsorai ostya a „Luther Társaság“
könyv- és papirkereskedésében kapható.
1000 darab ára
.
.
.
P 6‘50
1000 darab la ára
.
.
P 770

Konfirmációs lapjaink olcsóbbak lettek!
Színes nyomású, darabja
. P —'80
„
„ vastagabb papíron . P 1 —
Kék nyomású, kicsiny alakban
. P —'16
Pártoljuk a „Luther Társaságot,“ mely
évente sok szegény evangélikus gyermeknek
könyvet osztogat.
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A király.
„Hogy Jézus nevére minden
térd meghajoljon, mennyeieké,
földieké és föld alatt való k é; és
minden nyelv vallja, hogy Jézus
Krisztus Ur az Atya Isten dicső
ségére.“

Isten az ó egyszülött Fiát alázatosságáért
és engedelmességéért felmagasztalta az égben
és felmagasztalta a földön. Úrrá és királlyá tette
minden ncp, nyelv és hatalmasság felett és öt
tette az anyaszentegyház fejévé. Istennek aka
rata e világ számára az, hogy meghajoljon Jé
zus Krisztus előtt és szolgáljon neki. Már földi
életében megmutatta Jézus mindeneket felül
múló erejét tanításában, cselekedeteiben, szen
vedésében és halálában. A benne lakozó élet
erőnek és életet adó erőnek legfőbb bizonyí
téka diadalmas feltámadása a halálból. Bizonyí
téka az evangéliom és a kegyelmi eszközök,
amelyeket ő adott az embereknek és amelyek
által a Szentlélek fentartja és építi az egyházat.
Bizonyítéka az a hit, amely Krisztus híveit a
világban és a világgal szemben felettébb diadal
maskodóvá teszi, és bizonyítéka az a hitvallás,
amelyet róla apostolok, szentek, felekezetek,
egyházak tesznek. Egyik bizonyítéka az a val
lástétel is, amelyet Pál apostol tesz róla a mai
epistolában. Ezt az apostolt a feltámadott és
uralkodó Krisztus adta az ö egyházának osz
lopul, amelyre rá van vésve Krisztus dicső neve:
Király.
Krisztus legnagyobb csodatétele az, amikor
emberekben halhatatlan és rendíthetetlen hitet
támaszt. Azt a hitet, hogy Jézus Krisztus le
győzhetetlen király, felülmúlhatatlan ur. Az egy
ház hitvallása, énekei, istentiszteletei, szentségei,
mind arról tanúskodnak, hogy ez a hit az egy
háznak éltetője. Istenhez, üdvösséghez, biinbocsánathoz, örökélethez csak Krisztus által, csak
az ő közvetitésével juthatunk. Az ő ereje az
egyház ereje és a lelkek bizodalma.
Az apostol nyilván vallja és tanítja, hogy
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Krisztusé az élet minden terén a hatalom. Aki
nem engedelmeskedik Jézus Krisztusnak, az Is
ten akarata ellen lázad fel, mert pártot üt Is
tennek felkentje ellen.
%
Krisztus uralma és királysága jelenti nem
csak azt, hogy a keresztyén kultuszban leborulunk előtte és imádjuk benne hitünknek fejedel
mét; jelenti azt is, hogy kötelességünk érvényt
szerezni az ó uralmának az élet minden terü
letén. és engedelmeskedni neki minden viszony
latban.
Ha ebből a szempontból vizsgáljuk a né
pek, a keresztyén népek életét, látjuk, hogy
mekkora a fogyatkozás. Voltak és vannak ugyan
n$gy államférfiak, akik Jézus zászlói alatt har
coltak nemzeti és nemzetközi ügyekben a Király
diadaláért és ezek mentették meg eddig az éle
tet a teljes rothadástól. Másfelől azonban úgy
tapasztaljuk, hogy a népek és kormányaik ak
kor, amikor a nemzeti lelket kell táplálniok, be
érik a legsilányabb és legolcsóbb cikkekkel. A
királyok felül akarnak rajta kerekedni, a tudó
sok félre akarják tolni, a gazdagok ki akarják
játszani, a szegények nem akarnak benne bizni.
Krisztusnak teste: az anyaszentegyház néz
heti-e felelősségéről megfeledkezve, tétlenül azt,
hogy a népek Krisztus királyi hatalma alól ki
vonják magukat és igen szűk korlátok közé, a
templomok falai közé, a kultusz cselekményeinek
körébe akarják szorítani azt, aki mindeneknek
Ura? Beérheti-e az egyház azzal, hogy a népek
leborulnak az oltári szentség előtt, kalapot emel
nek és keresztet vetnek a feszület előtt, de
Krisztusnak a Királynak lábait és kezeit, mi
ként a keresztfán, úgy az életben is tehetetlen
ségre kárhoztatják?
Ennek a testnek, az egyháznak, erősnek,
egészségesnek, engedelmesnek és bátornak kell
lenni. Ma olyan, mintha gutaütött lenne. Mintha
másoknak kellene ezt a megbénult testet gon
dozásba venni és odavinni Jézushoz, hogy gyó
gyítsa meg, öntsön bele erőt, hitet, tettvágyat,
tettrekészséget.
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Ahogyan vannak, akik Magyarország in
tegritását a folyók futásától várják, úgy vannak
keresztyének, akik a keresztyénségnek ujulását
a világ helyzetétől várják. Hányán remélték a
hitnek fellendülését, az emberi sziveknek Isten
hez térését a világháborútól! Nos, a hatalmas
Isten megmutatta, hogy a bűnnek zsoldja nem
lehet az élet, hanem még nagyobb elpártolás
következett. Miért nem merte az egyház az ő
Urának és királyának engedelmeskedve felemelni
szavát egyhangúlag a háború borzalmai és bű
nei ellen? Miért nem akadtak hitvallók, akik
nem félve a rágalomtól, félremagyarázástól és
a hatalmasoknak haragjától, hirdették volna,
hogy a Király akarata az, hogy szeressük ellen
ségeinket. Miért tűrte el az egyház a hazugsá
goknak azt az özönét szó nélkül, amellyel a né
peket egymás ellen uszították és egymással meggyülöltették? Krisztus a Király. Nem az egy
háznak legelsősorban kötelessége, hogy ennek
a Királynak feltétlenül engedelmekedjék? Avagy
az egyház sem egészen biztos Krisztus királyi
hatalma és méltósága felől? Az egyház is azt
gondolja, hogy az emberiség ügye, az embe
riség legfőbb kincsei jobb kezekben van letéve
azoknál, akik kétfelé sántikálnak, vagy nyílt lá
zadással fordulnak az evangéliom tanítása ellen?
Krisztus a Király. Ez azt jelenti, hogy az
ő országában nem érhetjük be azzal, ha az
emberiség megáporodott életvizébe az ő egy
háza itt-ott egy-egy cseppet cseppent az örök
élet vizéből, ha a tésztába kever egy-egy sze
mernyi kovászt, amely imitt-amott megkeleszti
azt. A földi élet kővedreiben levő vizet teljesen
borrá kell változtatni, a kovásszal az egész tész
tát meg kell keleszteni. A fundamentomok rontattak meg, az igazság, jogosság, hűség, sze
retet, könyörületesség száműzettek, a nép lenn
a völgyekben az aranyborjú körül táncol. He
gyeken és berkekben bálványoknak áldozik; mű
vészet, ipar, kereskedelem, politika, kultúra, tár
sadalom a maguk berendezésében, ténykedésé
ben, eljárásában, céljában, szellemében elfordul
nak Istentől: hol vannak az Urnák prófétái, hol
vannak a Királynak seregei, követei, szolgái?
Krisztus univerzális királyi hatalma megkö
veteli tőlünk, hogy ezen hatalomnak méretei és
céljai szerint gondolkojunk, beszéljünk és csele
kedjünk. Krisztus nem bukhatik el, de az egy
ház válságos, sorsdöntő időket él. Ideje, hogy
az álomból felserkenjen, a világtól elszakadjon
és odaálljon minden fenntartás nélkül Királyá
nak zászlói alá. A háború megrázta a világot.
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A hatalmasok bemutatták igazi ábrázatukat és
kimutatták tehetetlenségüket. A lepel lehullott
róluk. Az egyház mutasson rájuk, és mutasson
Krisztusra: válasszatok!

Miért vagyok lutheránus?
Akik 1923-ban résztvettek az eisenachi lu
theránus világkonferencián, bizonyára emlékez
nek báró Pechmannra. Miként Luther munka
társa, Meínchton, úgy a báró sem lelkész, bár
theológiai tanulmányai megszerezték neki a dok
tori címet. Az eisenachi konferencia idején hat
vannégy éves volt és a bajorországi evang.
lutheránus egyház elnöke.
Azon az első lutheránus világkonferencián
nem volt hivatalos tolmács, de alkalmilag ilyen
minőségben is közreműködött.
1925-ben a stockholmi »Élet és Munka« kon
ferencián a németországi egyháznak egyik kép
viselője volt. Tagja annak a hattagú végrehajtó
bizottságnak, amelyet az eisenachi konferencia
szervezett. Bajorországban él, ahol a római katholicizmus számbeli túlsúlyban van. A bajor
sajtóban gyakorta jelennek meg tőle cikkek,
amelyekben az evangélikus álláspontot képvi
seli és védelmezi.
Dr. Pechmann egy »A jelenkor protestántizmusa« c. gyűjteményes munkába figyelemre
méltó cikket irt az evangéliomi keresztyénség
lutheránus formájáról. Ebben a cikkben a szerző
kifejti, hogy miért lutheránus és hogy a luthe
ránus egyház hitvallásában foglalt keresztyén
hit miért lett mind nagyobb mértékben egész
életének reális tartalma. Pechmann báró a lu
theránus keresztyénnek háromféle viszonyáról
ir: Istenhez, a világhoz és az egyházhoz való
viszonyáról. Néhány gondolatát itt közöljük.
I. A keresztyén ember viszonya Istenéhez.
»Rész szerint van bennünk az ismeret.« Mind
amellett van egynéhány dolog, amelyek felől
egészen bizonyosak vagyunk. Mind között leg
bizonyosabb a bűn realitása. A csodák világá
ban élünk. Valamennyi között legnagyobb csoda
az Istennek kegyelme. A bűn és a kegyelem az
a két realitás, amelyekben benne van Isten ki
jelentésének teljessége. Az evangéliomi keresz
tyénség lutheránus alakjának (típusának) meg
különböztető sajátossága ennek a két realitás
nak magyarázata és naponkénti megtapaszta
lása. 1. A bűn. A bűn vétek, és minden vé
tek elszakít bennünket Istentől, reánk vonja Is
ten szent haragját és Ítéletét. De tovább kell
mennünk egy lépést; a gyümölcstől a fához.
A fának még a gyökerei is megromlottak, mert
»nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt.« Bűnö
sök vagyunk nemcsak azért, mert bizonyos bű
nös cselekedeteket és tetteket viszünk végbe,
hanem főleg azért, mert személyiségünknek még
a szive és központja is megromlott. Segíteni
nem tudunk magunkon. Az isteni Ítéletet ki
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nem kerülhetjük. Isten s/ent haragja reánk ne
hezedik: »A mi Istenünk megemésztő tűz.«
Mit cselekedjünk? 2. Minden kérdés közül
ez a legfontosabb, és erre a kérdésre a mi
Urunknak és Megváltónknak ama szavai adják
meg a feleletet: »Jöjjetek én hozzám, kik meg
fáradtatok és megterheltettetek.« Megváltónk
ezen szavai tárják Tel előttünk Isten kegyelmé
nek áldott misztériumát. Megváltónk nemcsak
a/ az Egyszülött, aki Istennek kegyelmét hir
deti: Istennek kegyelme az ő müve, amelyet
szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével
és halálával pecsételt meg. Isten kegyelmének
ő az egyedüli közvetítője. Ennek a kegyelem
nek csodája hármas. Először, a Szent Isten ha
ragjának helyébe lép az ö irgalma és szeretete; másodszor minden vétek megbocsáttatik;
végül a bünbocsánat uj életnek kezdetévé válik.
Hogyan részesülünk Istennek ezen hármas
kegyelmében és hogyan bizonyosodunk meg afelől? Felelet: Egyedül a hit által, ha hiszünk
Abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat a Jé
zust a halálból, ki a mi bűneinkért halálra ada
tott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
(L. Róm. 4, 24. 25. és Smalkaldi Cikkek I. 1.)
II. A keresztyén ember viszonya a világ
hoz. Itt egy reális problémával találjuk magun
kat szemben, amely olyan régi, mint maga a
keresztyénség és reánk, mai lutheránusokra na
gyon jelentős. Állandóan az a veszedelem fenye
get, hogy a világi eszményeket (demokrácia,
népszövetség, szocia'izmus) összezavarunk ke
resztyén eszményekkel. Az ősegyház nem is
merte ezt a kisértést, mert a primitiv keresz
tyénség az Ur második eljövetelét és az utolsó
Ítéletet várta. Annak a viszonynak az eszmé
nyét, amelyben a hivő ahhoz a világhoz van,
amelyben él, egy szóval kifejezhetjük, ez a sza
badság. S ha magunk körül tekintünk és azt
kérdezzük, hogy' ez a szabadság hol talált ma
gának igazi otthont és biztos helyet, akkor úgy
fogjuk tapasztalni, hogy az evangéliomi keresztyénségnek lutheránus típusa adja meg a vá
laszt kérdéseinkre. A szó valódi értelmében
szabad lenni annyit jelent, mint függésben lenni
életünknek Isten által adott törvényétől. (Deo
servire libertas.) Ez vonatkozik Istennek min
den rendeletére; a természet törvényére, az em
beri civilizáció haladását kormányzó elvekre és
szabályokra és a szellemi élet törvényeire. De
nem szabad összezavarnunk a természetet és a
kegyelmet. Nem szabad elfelejtenünk az Ur sza
vait: »Az. én országom nem e világból való.«
Ebben a világban vagyunk, de nem vagyunk
ebből a világból valók. Eszményünk nem a ko
lostori eszmény. Másfelől, nem vagyunk rajon
gók, és nem várjuk azt, hogy Krisztusnak or
szága előbb jön el, mint maga Krisztus.
III. A keresztyén ember viszonya az egy
házhoz. Az egyház és az állam az élet külön
böző szférájához tartoznak. Az egyház az állam
tól szabad, és igy van rendjén. Még az egyház

115.

szervezetének is összhangban kellene lennie
belső életével. Azonban, jóllehet az egyház sza
bad, mégis a hívőknek és hitvallóknak teste.
Az egyház hitvallása nem az egyházpolitikának
vagy a külső szervezetnek körébe tartozik, ha
nem magára az egyházra nézve alapvető és lé
nyeges jelentőséggel bir. Külső szervezetét és
megjelenését tekintve az egyház emberi; ere
detet és misszióját tekintve az egyház isteni.
Az egyháznak csak egy feladata van: hirdeti az
evangéliomot és kiszolgáltatja a szentségeket.
Az egyháznak kiváltsága és kötelessége, hogy
bizonyságot tegyen Jézusról.

I lutheránus erük mozgósítása.
Irta: Dr. M oreheud J. A.

Az 1915. esztendőt megelőző idők, kor túl
ságosan kifejlett nacionalizmusa nagy mérvben
befolyásolta a különböző országok egyházait,
még ha ugyanazt a hitet vallották is. Az ér
deklődés szűk határok között mozgott és a külmisszió munkatereit kivéve, az oikumenikus lel
ket elfojtotta. Az egy Tiiten levő egyházak sok
szor nem is ismerték egymást. Az egész hely
zet megváltozott a világháború kitörésével, a
nemzetek szorult helyzetbe jutásával és a keresz
tyén felebaráti szeretet azon aktiv megnyilatko
zásával, amely a háború után segítségére sie
tett az ínségeseknek. Istennek gondviseléséből
igy a lutheránusok is, mint más keresztyének,
az egész világon megismerkedtek egymással.
A lutheránus világ-konvent mozgalom,
amely 1923-ban az eisenachi nagy konferenciá
val kezdődött, a pánlutheránus tudatnak határo
zott kifejezése szabad konferenciák és az Ál
landó Bizottság formájáüan s egyúttal ezen tu
dat kooperációjának is a kezdete. Ez a tudat
annak a felismeréséből táplálkozik, hogy egyek
vagyunk az evangéliomi hitben, amint az a
Szentirásban kijelentetett és az evangélikus lu
theránus egyház történelmi hitvallásaiban megállapittatott.
Szükséges, hogy a lutheránusok tudatára
ébredjenek számbeli erejüknek. A lutheránusok
képviselik a protestántizmus hetvenöt százalé
kát. Szükséges, hogy felismerjék, hogy a szol
gálatnak mily nagy lehetőségei nyílnak meg a
lutheranizmus előtt, ha mindezeket az erőket
az evangéliomi po/itiv hitben élő egységgé tud
juk forrasztani és Krisztus országának ügyét
összetett erővel, közös akcióval visszük előre.
A lutheránusok a világot átfogóan gondol
kodtak és cselekedtek a nagy ínség nyomása
alatt, még mielőtt a pánlutheranizmus tudatának
gondolata kifejezésre jutott. Mikor a háború az
európai lutheránus külmissziói társulatokat a
Kínában, Japánban, Indiában és Afrikában levő
misszióiktól, az amerikai lutheránusoknak igazi
pánlutheránus és keresztyén szellemben siettek
segítségre pénzzel és emberrel és Isten kegyel
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méből tizenkét misszió, körülbelül 300.000 benn
szülött keresztyénnel és az evangéliom terjesz
tését szolgáló templomokkal és iskolákkal tovább
szolgálhatta Krisztus ügyét a nemkeresztyén or
szágokban. Az amerikai lutheránusok és a sem
leges európai államoknak, Norvégiának, Dániá
nak, Svédországnak lutheránusai hasonló tevé
kenységet fejtettek ki az európai segélyezés és
háború utáni rekonstrukció érdekében.
Az európai népcsalád körén belül élő egy
házak kezet fogtak egymással. Konferenciát tar
tottak; megújították a teljes evangéliomi hithez
való hűségűket; kivették részüket a keresztyén
szeretetnek és konszolidációnak abból a munká
jából, amely a háború által feldúlt országokban
levő egyházak erőit iparkodott fokozni. Például
a dorpáti ősi egyetem uj szervezetet kapott,
hogy az uj észt köztársaság lutheránus egyhá
zának oktatásügyi szükségleteit kielégítse. Len
gyelországban a varsói egyetemmel kapcsolat
ban lutheránus fakultás állíttatott fel. uj theológiai szeminárium létesült Rigában és Leningrádban.
A világ lutheránus egyházai igy mozgósít
ják erőiket, hogy megszilárdítsák és hatásosab
ban szolgálják Krisztus országának ügyét.
Azonban a pániutheránizmus fogalmán túl
a lutheránus egyház seregei lutheránus világ
tudatot is szereztek, amely felöleli saját erejé
nek tudatát. Tudatában van egyházunk a kérész
tyénség egészéhez való viszonyának és az eb
ből reá háramló kötelezettségeknek. Tudatában
van annak, hogy milyen felelősséget ró reá
az a körülmény, hogy reá bízatott a tiszta és
teljes evangéliom és a szentségeknek helyes ki
szolgáltatása mindazok számára, akik még nem
részesültek az Ige és a szentségek áldásaiban.
Ez a felelősség felöleli a világnak legtávolabbi
részeit is.

Egyházkerületeink földiziuttatása.
A Budapesti Közlöny március 31-iki szá
mában megjelent a m. kir. minisztériumnak
2270/1927. M. E. számú rendelete az 1924: VII.
t.-c. (a földbirtokreform novella) 27. §-ában a
magasabb fokozatú egyházi közüíetek földhözjuttatására vonatkozólag foglalt rendelkezések
végrehajtásáról.
A rendelet szerint értékmegtérités nélkül,
illetőleg a volt tulajdonos kártalanításának az ál
lam által való átvállalása mellett juttatásban ré
szesíteni lehet a hajdudorogi gör. szert, katholikus püspökséget és székeskáptalant; a magyarországi ref. egyháznak négy egyházkerületét;
a magyarországi ágost. hitv. evangélikus egy
háznak négy (bányai-, dunáninneni", dunántuli-j
tiszai-) egyházkerületét; a magyarországi uni
tárius egyházat.
A református és az ág. hitv. ev. egyházkerületeket illetőleg említett juttathatások ala
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nya az egyházkerület. A juttatás célja egyházkerületeinkre vonatkozólag a magyarországi
ágostai hitvallást! evangélikus egyházkerületei
püspökeinek földben való javadalmazása.
Annak a földbirtoknak terjedelme, amely
nek juttatásával kapcsolatos terhet az állam át
vállalja egyházunk mind a négy egyházkerüle
ténél egyházkerületenkint 500 kát. hold. Közös
tulajdonul egy birtokot több egyházkerületnek
lehetőleg nem kell juttatni. A juttatásban része
sülő jogi személyt a neki juttatott földbirtok hozadéka attól a naptól illeti meg, amely napon
azt tényleg birtokába vette. A telekkönyvben a
tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg fel kell
jegyezni, hogy a juttatott földbirtok az állam
által az állami segély fejében püspöki javadalmi
célra juttatott birtok. Ezeket a birtokokat
a minisztérium jóváhagyása nélkül nem lehet
sem elidegeníteni, sem megterhelni.
A birtok felügyeletét illetőleg a vallás- és
közoktatásügyi miniszter a főfelügyeleti jog ke
retében intézkedik.
A juttatásban részesülő jogi személyek ré
szére adott állami segélynek püspöki javadal
mazásra szolgáló részét a juttatott földbirtok
telektőkéjének és a hozzátartozott ingatlan al
kotórészek ára tőkéjének arányában be kiéli szün
tetni. A beszüntethető államsegély összege egy
házunknál egyházkerületenkint 5800 pengőnél
nem lehet több. Ha a juttatott középbirtok hozadéka nincs ennyi, akkor az államsegélynek csak
a hozadéknak megfelelő részét kell beszüntetni;
ebben az esetben az államsegély beszüntethetésének alapja a juttatott földbirtok kataszteri
tiszta jövedelmének minden koronája után 1
pengő s a megállapított ingatlan alkotórész tő
kéjének 4 százaléka.
A földhözjuttatással felmerülő minden ál
lami kiadást mint vallásügyi igazgatási költsé
get a vallás- és közoktatásügyi tárca keretében
kell elszámolni.
A rendelet 1927. március 28-ró! kelt.

LELKÉSZEGYESÜLET.
Meghivő. A Magyarhoni Evangélikus Lel
készegyesület 1927 május 4 —6. napjain Székes
fehérvárott, az ottani evang. gyülekezet köré
ben tartja meg ez idei tavaszi konferenciáját, a
kező sorrendben:
M á j u s 4-én, s z e r d á n : Reggel 8 órakor
l e l k é s z i ú r v a c s o r a . Kiszolgáltatja Kiss Ist
ván püspök és Paulik János, a MELE elnöke.
— 9 órától konferencia: 1. Elnöki megnyitó.
2. Elnöki jelentések. 3. Dr. Masznyik Endre üd
vözlése 70-ik születési évfordulója alkalmából.
4. A belrnisszió munka és annak jelentősége.
Kapi Béla püspök. 5. Harc a reverzális ellen.
Mólitórisz János lelkész. 6. A szekták elleni
védekezés. Gerencsér Zsigmond lelkész.— Dél-
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után 0 órakor: V a l l á s o s e s t é l y , külön Iinkább, mivel az egyet, közgyűlés ezekre vonatprogramm szerint, melyen a megnyitót az El jkozólag teljesen szabadkezet adott az ad hoc
nök, az alkalmi beszédet dr. Raffay Sándor kibővített nyugdíj intézeti bizottságnak, de meg
püspök tartja és Sz. Nagy Lajos esperes saját közben kézhez, is vettük Lorge mathematikai
költeményeiből olvas fel.
szakértő ur javaslatunkra tett észrevételeit.
M á j u s 5-én, c s ü t ö r t ö k ö n . 1. IrásmaKöztudomású dolog, hogy a hivatalos ter
gyarázat. Dr. Mohácsv Lajos lelkész. 2. Rész vezet a fizetcsszerinti nyugdíj és dijtartalékolási
letek az állam és egyház hatásköri vitájából.
rendszer, a Schöll-Wagner-féle pedig az egyenlő
Dr. Händel Vilmos egyetemi tanár. 3. A hit és nyugdíj és kirovási rendszer alapján áll.
hitélet ápolása. Mayer Pál lelkész. 4. A biblia
Hogy melyik álláspont a helyes, arról le
óra. Tátrai Károly lelkész. 5. Ifjúsági misszió. het, de fölösleges vitatkozni, mert nem ennek
Abaffy Gyula missziói lelkész. 6. Az államsegé a kérdésnek eldöntése a lényeges dolog, mi
lyek célszerű elosztása. Blatniczky Pál esperes.
vel bármely álláspont elvi helyessége még nem
Délután 3 órakor: K ü 1ö n .e 1ö a d á s a hí involválja annak gyakorlati kivihetőségét is.
vek részére: A presbiterek és hívek gyülekezeti
Ép ezért a priori le kell szegeznem azt a
?nunkájáról. l>r. Varsányi Mátyás. - 0 óra tényt, hogy a Schöll Wagner-féle tervezet a
kor: Ü n n e p i i s t e n t i s z t e l e t , amelyen Ko gyakorlati kivihetőségből indulva ki, kereste a
vács Andor esperes prédikál.
megfelelő és követendő alapelveket, mig a hi
M á j u s 6 án, p é n t e k e n . Előző napi tár vatalos tervezet az ellenkező utat követte.
gyak s egyéb indítványok bizalmas megbeszé
Hogy a lelkészi nyugdíj kérdésének meg
lése.
oldása szükséges és lehetséges, egyformán vall
Erre a konferenciára Egyházunknak összes juk a hivatalos tervezet készítőivel. Mihelyst
lelkészeit, theol. tanárait, vallástanárait, vala azonban a lehetőség mikéntjét tesszük konszimint minden ragu felügyelőit mély tisztelettel és deráció tárgyává, rögtön külön válnak útjaink,
testvéri szeretettel meghívom. Felkérem a részt- mivel a nyugdíjnak a hivatalos tervezet propo
venni szándékozókat, hogy a kedvezményes vas nálta csekély összegben, de óriási áldozatokkal
úti jegyek dolgában egyesületünk főtitkáránál: biztosítása a lelkészek és gyülekezetek legna
dr. Varsányi M. budai lelkésznél (I. kér. Ver- gyobb részére finánciális szempontból: egysze
böczy-u. 28.), az elszállásolás dolgában pedig rűen lehetetlenség,
de meg valamennyi lel
székesfehérvári lelkésztestvérünknél méltóztassa- készre nézve gyakorlati szempontból: hiába
nak idejekorán jelentkezni, megjelölvén odaér- valóság, mert hiszen a mostani nyugdíjasok,
kezésiik idejét is. Felkérem arra is a kedves özvegyek és árvák, túlnyomó része, ha többet
Testvéreket, hogy Luther-öltönvüket mindnyá nem, de legalább is ugyanannyit kap, mint
jan magukkal hozni szíveskedjenek. Boldog és amennyit az 50°o-os redukció mellett az uj nyug
reménykedő lélekkel nézek az uj
bizonyára díjintézet nyújtana. És éppen ez a kettős tény
tömeges - viszontlátás elé, abban az erős hit indított főesperesemmel arra, hogy a lehető
ben, hogy papi gárdánk ez alkalommal is múlt ségnek egy másik, reálisabb, bár szintén nagy,
jához és nagy hivatásához méltónak fog bizo de mégis elviselhető megterheléssel járó mód
nyulni s amit én, a kicsiny vezető, az Isten ját keressük, amely azonfelül legalább annyit
országa és ev. Egyházunk iránt való szeretet- nyújtson, hogy abból, ha szükecskén is, de
ből évröl-évre kezdeményezek, az hatásaiban a mégis megélhessenek a nyugdíjasok, özvegyeink
mi odaadó munkánk s az Isten segítsége folytán, és árváink.
megsanyargatott Sionunk üdvére fog válni majd.
Nyugdíjügyünknek megoldása
kiválóan
Nyíregyháza, 1927 április 1. Testvéri szeretet
pénzügyi kérdés. Mint ilyennél természetesen a
ttel: Pa ü l i k János, a MELE elnöke.
lelkészek és gyülekezetek teherviselőképessége
szabja meg egyrészt a nvugdij mennyiségét,
másrészt az ennek biztosításra szolgáló befize
tések nagyságát. Miután azonban a nyugdíj
mennyiségének megállapításával a megélhetés
Mostanában kapta vagy kapja meg min lehetőségét mindenkire nézve feltétlenül bizto
den lelkészi hivatal azt az elaborátumot, mely sítani kell, egybe kell vetni a várható évi szük
ben Schöll Lajos főespercsemmel együtt a múlt ségletet, az előteremthető évi fedezettel és a
évi egyet, közgyűlés, illetve nyugdijügyi bizott kettő aránváhan megállapítani, hogy mily alap
ság óhajához képest az u. n. hivatalos terve elvek alkalmazása mellett számíthatunk a nyug
zettel szemben benyújtott közös tervezetünk díjintézet működésében zavartalan, fennakadás
alapelveinek rövid ismertetését és mathemati .nélküli menetre.
kai helytállóságának bizonyítékait adjuk.
így jutottunk el az egyenlő nyugdíj alap
Miután azonban anyagi eszközeink korlá elvére. Megengedjük, hogy erről lehet vitat
kozni és beismerjük azt is, hogy ezen alapelv
toltsága elaborátumunk terjedelmét is korlá
tozta: ez utón kívánom az általunk alkalmazott alkalmazásával készült tervezetünk a régivel
alapelveket részletesebben indokolni, annál is szemben visszaesést jelent. Leszegezzük azonban

I lelkész! nyugdíj rendezése.
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azt is, hogy noha mindkettőnknek eleddig nyugdijba számított fizetése koronában is jóval ma
gasabb 3000 P-nél, mégis az egyenlő nyugdíj
álláspontjára helyezkedtünk, mivel: 1. a magunk
és gyülekezeteink teherviselő képessége, vala
mint az áliami és közalapi hozzájárulás korlá
toltsága mellett a nyugdíjintézet nem bírja el
a fizetés szerinti nyugdiját, amiért maga a hi
vatalos tervezet is 50o/o-ra redukálja ezt, — 2. a
fizetés szerinti 50<Vo-ra leszállított nyugdijak mel
lett özvegyeink, árváink az uj nyugdíjintézet
keretében rosszabb ellátásban részesülnének,
mint a keretén kívül maradt ezidőszerintiek és
mi mostan tényleges szolgálatban állók 80o/oban viselnék az óriási terheket életfogytig, mi
vel csak legfeljebb az a 20<Vo mehetne nyugdíjba,
amelynek javadalma módot nyújtott arra, hogy
korára valamit meg is takarítson magának,
vagy privát vagyona van és ennek évi hozadékáva! egészítheti ki a megélhetésre egymagá
ban kevés nyugdiját, - - 3. sem az igazsággal,
sem a méltányossággal sem a szeretettel nem
egyeztethető össze, hogy egyikünk-másikunk,
aki a gyülekezetek korlátlan szabad választó
jogával járó esetlegességek folytán évtizedes
szolgálata folyamán olyan igényekhez szokha
tott, amilyenekről mások még csak nem is ál
modhatnak, oly szerzett jognak tekintse ezen
magasabb« igények kielégit’netését, melyről még
a*kkor sem hajlandó lemondani, ha társai egy
10 éven át, bár csöndes megadással, de azért
fájdalmasan átérzett lemondástól, nélkülözéstől
életalkonyaíuk néhány röpke esztendeje alatt
sem szabadulhatnának,
4. a nyugdíjintézet az
egyetemes egyház közintézménye, melynek ál
dásaiban a tagok nem azért részesülnek egyen
lőképen, mivel hitelvileg egyenlők, hanem mi
vel »a lelkészi munka« azonos hűséggel teljesí
tendő, — hogy a régi Qyürky-féle javaslat pél
dáját idézzem —, úgy ,Nyáregyházán, mint Csa
bán«; - és ha az utóbbi helyen gyakoribb is
az egyenlő hosszúságú »Miatyánk«, mint az
előbbin, hát annak csak az a természetes és tény
leges folyománya, hogy a több munkáért Csaba
többet is ad jutalmul, lévén ez az ő és nem a
közegyház dolga, amely mint erkölcsi testület
csak az igazságot követi, ha azoknak, kiktől szol
gálatba lépésük előtt egyenlő képesítést követel
és szolgáltuk folyamán egyenlő hűséget vár
el, szolgálatból kiválásuk után, tehát amikor egy
formán nyugalomban vannak, egyforma mér
tékkel is mér.
Ez utóbbi érvet csak annak illusztrálására
hoztam fel, hogy mennyire nem szabad a fize
tés szerinti nyugdíj követelésénél az »igazsá
gosság« érvével élni. Ez az érv, ha jól szem
ügyre vesszük ép oly kevéssé áll helyt, mint
más tisztviselői státusra, pl. a tanítóira, vagy
középiskolai tanárira való hivatkozás, hogy t. i.
ott mindenkinek nyugdija tényleges fizetése, sze
rint módosul. Ez csakugyan igy van, de nem
szabad elfelejteni, hogy idők folyamán a 35-ik
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szolgálati év betöltésével minden egyes tanár
eléri a maximális egyenlő fizetést és aki közü
lük akkor megy nyugalomba, mind ugyanazt a
nyugdijat kapja és csak a lakbér tekintetében
van különbség. A hasonlat tehát sántít. Az igaz
ságra való hivatkozás előtt tehát nem deferálok.
Itt legfeljebb méltányosságról lehetne szó, ha
egyáltalában rendelkezésünkre állnának a gyakorolhatásához szükséges anyagi eszközök, vagy
még helyesebben és világosabban szólva módot
adna reá az állami hozzájárulás megfelelő nö
vekedése, de semmiesetre sem a lelkésztársak
nak amugyis a végsőkig fokozott terhelésének
növelése.
Másik sokat vitatott dolog, hogy a min
denkori szükséglet biztosítása dijtartalékolási,
vagy kirovó rendszer alkalmazásával történjjen-e? A hivatalos tervezet az első, a mienk a
második alapján készült.
Tetszetős érv az első barátai kezében, hogy
számadatai szakképzett matematikusok szigo
rúan tudományos segédeszközök felhasználásá
val eszközölt számításainak eredménye, ami
egyszersmind biztos garancia minden, »non pu
tarem« esetben is, mig a mi laikus számveté
sünk mellett nem lenne kizárva a nyugdíjinté
zet netáni fizetési zavarba jutása. Hogy a valószinüségszámitás terén még a mathematika sem
infallabilis, arra eklatáns példa éppen magának
a nyugdíjintézetnek Bogyó-féle mérlege, amely
ugyancsak a vonatkozó segédeszközök alkalma
zásával készült és mégis optimisztikusnak bizo
nyult. Mi egyáltalában nem vonjuk kétségbe a
hivatalos tervezet alapjául szolgáló számítások
helyességét, valamint annak az állításnak igazsá
gát, hogy az alkalmazott dijtartalékolási rend
szer elfogadása esetén a nyugdíjintézet, — ha
csak valami vis major nem lép közbe —, nem
kerülhet fizetési nehézségbe, pláne 50o/o-os nyug
díj kifizetéseknél, mi csak azt állatjuk, hogy a
nyugdíjintézetnek a proponált kötelezettségek
nek megteremtése ezek elviselhetetlensége foly
tán lehetetlen, és a jogoknak a kötelezettségeik
kel szemben aránytalan csekélysége miatt nem
is érdemes. A célt sokkal kisebb áldozatokkal is
elérhetjük, anélkül, hogy az 50%-os nyugdíjredukálásra szükség volna, sőt oly mértékben,
hogy minden tag 40 évi szolgálat után évi 3000
pengő nyugdijat kap s igy még azok is, akik
a hivatalos tervezet szerint a maximumot érik
el, 300 P-vel magasabb nyugdíjhoz jutnak. Ami
dőn igy még a magasabb javadalmu lelkész
testvéreknek is többet nyújt a mi tervezetünk,
mint a hivatalos, akkor ezt csak úgy teheti meg,
hogy az egyenlő nyugdíj álláspontjára helyez
kedve, a mostani generációnak, főkép az idő
sebb lelkészeknek is megadja a módot reá, hogy
nagy áldozataiknak valamelyest élvezhessék a
gyümölcsét is.
(Folytatjuk.)
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TKODALOM.
Fábián Im re: Betű avagy lélek. Harangszó-könyvtár, 7. szám. Ára 16 fillér. A szekta
üggyel foglalkozik, népies formában, helyes
szempontból, komolyan. A kis füzet tömeges ter
jesztésre (iratmisszió!) nagyon alkalmas.
A m agyar V örös-K ereszt Egylet Alm a
nachja. 1927. Az Egylet békeprogrammját gróf
Széchenyi Emil elnök igy határozza meg: »A ma
gyar társadalom minden rétegének anyagi és er
kölcsi támogatását karitativ és szociális tevé
kenység kifejtésére tömöritcni, mellyel egyrészt
gyógyítani kívánja az ország lakosságán a há
ború ejtette erkölcsi sebeket, másrészt a kir.
kormány és közigazgatási szerveinek segítsé
gére jönni az ország közegészségi viszonyai ja
vításának felette fontos, de ép oly nehéz mun
kájában.« Az egylet a programm megvalósítá
sára négy osztályt szervezett: egészségügyi, szo
ciális, ifjúsági és levelező osztályt. Az Alma
nachja br. Wlassics Gy., Schöpflin Aladár, Argay János, Ibrányi Alice, Flanek Rezső stb.
írtak cikkeket.
H astings: Isten napjai. Ford. Tildy Zol
tán. Sylvester-kiadás. A 11 ives, szép kiállítású
kötet az Incze Gábor által szerkesztett »Isten
igéje a gyermek lelkében« cimü sorozat II. köte
teként jelent meg. Negyvenegy gyermekisten
tiszteleti beszéd van benne, valamennyinek alap
igéje az ótestamentomból van véve. Az ütestamentom kiváló embereinek (Gedeon, Ruth,
Sámuel, Dávid, Illés, Elizeus, Nehémiás stb.)
életéből vett jelenetekhez, vagy egy-egy mag
vas bibliai mondáshoz fűzi a szerző mindig ér
dekes, a figyelmet ébren tartó, tanulságos be
szédeit, amelyeket apróbb történetekkel is élén
kít. Tanítása főleg erkölcsi. Tanítók, hitokta
tók, lelkészek, de a szülők is igen jó hasznát ve
hetik ennek a gyűjteménynek, amelyet mele
gen ajánlok beszerzésre. Bevezető tanulmányt
Kapi Béla püspök irt hozzá »A gyermek és az
egyház« cimen. A kötet ára fűzve 4 P, kötve
6 P.
Steinberger G yörgy: Az út a Bárány
nyom dokában. Fordította Vargha Gyuláné.
»Fébé« kiadása. Igen értékes kiadvány. Leg
melegebben ajánlom olvasóinknak. íme néhány
gondolat: Nagy dolgok elvégzésére van elég
emberünk; de ki végzi el a kis dolgokat?
Némelyek beszélnek a világosságról; mások vi
lágítanak. — »Oszloppá teszlek az én Istenemnek
templomában.« Mire való az oszlop? Nem dísz
nek, hanem azért, hogy valamely terhet hor
dozzon.
Nem elég, hogy Istenre bízzuk ma
gunkat; szükséges, hogy ö is reánk bizhassa
magát. — A szikla engedi, hogy üssék, és élő
vizet ad. Mikor Krisztust, a sziklát, ütötték, ak
kor csupa szeretet, csupa örök élet ömlött be^
lőle.
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Kolfhaus V ilm os: Dr. Kuyper Ábrahám.
Németből fordította: Czeglédy S.-né Kosa Mar
git. Szövétnek-kiadás. A hollandiai református
egyházpolitikusnak életrajzát bizonyára érdek
lődéssel veszik kézbe mindazok, akik tudják,
hogy Kuyper egyénisége, hite, egyházpolitikai
iránya és törekvései milyen nagy hatással vol
tak nemcsak a holland reformátusokra, hanem
a magyar reformátusok nem csekély részére is.
Teljes egészében aláírom Ravasz László ref.
püspök előszavának ezen mondatait: »Baj volna,
ha mi Reglement et akarnánk csinálni és zsi
natunkra halálos bűnöket olvasni, azt gondol
ván, hogy ezzel alkalom és mód nyílik Kuyperekké lennünk. Ehhez nemcsak a Kuyper egyé
nisége, de a Kuyper világa kell, s Kuyper
műve valami egészen más lett volna Magyarországon, mint Hollandiában, más Skóciában,
mint Franciaországban.« Megvallom, hogy a
könyv alapján fedeztem fel Kuyperben olyan
vonásokat, amelyek nekem egyénileg nem ro
konszenvesek, de el kell ismerni nagy kvalitá
sait, s életmunkájának nagy eredményeit. Kolf
haus munkájának elolvasását ajánlom nemcsak
azért, mert a magyar kálvinizmus újabb, politi
kailag orientálódó és tőlünk távolodó irányzata
könnyen visszavihető Kuyper hatására, hanem
azért is, mert a modern kálvinizmusnak egyik
jellegzetes és kiemelkedő alakját ismerjük meg
egy alapos, szeretettel megirt életrajzból.
Vágó Géza: Mózes. A szerző ezt az al
címet adja müvének: A bibliai Mózes rekon
struált regénye, ügy vettem azonban észre,
hogy ehhez a rekonstruáláshoz sokkal több tör
ténelmi ismeret, gazdagabb és a történelmi is
meretek révén tartalmasabb fantázia s nagyobb
jellemrajzoló erő kivántatott volna meg, mint
amenyi Vágó Gézának rendelkezésére állott tör
ténelmi regényének megírásánál. Mózes életé
nek feldolgozása akár filmre, akár regényben,
nem volna hálátlan feladat. Amit például a Ben
Hür c. film nyújt Krisztus korából, az igazán
figyelemre és elismerésre méltó, valamint az a
regény is, amelynek alapján a film készült. Ez
a regény mintául szolgálhatott volna Vágó Gé
zának s egyúttal figyelmeztetőnek is arra, hogy
a történelmi regényekkel szemben mekkorák az
olvasó közönségnek igényei. Az a lélektani megokolás, amellyel az egyiptomi Fáraó udvarában
felnevelkedett Mózesnek népéhez való fordulá
sát akarná elfogadhatóvá tenni, semmiféle lába
kon nem áll. Hogy mi volt a zsidók rabszolga
népében az a vitális erő, amelyre Mózes támasz
kodhatott, arról egy szó sem esik. A rekon
strukció nem sikerült. A könyv címlapján Michel
angelo Mózes-szobra látható. Ez a szobor az
igazi művészi rekonstrukció. Emellett a regény
(én ugyan nem merném Vágó Géza írását még
regénynek sem nevezni) teljesen eltörpül. Külön
ben ha ideirom, amit a szerző a bevezetésben
ir Mózesről: »Ebbe a pontosan megállapított
történelmi keretbe állítom bele a bibliai Mó-
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zest, kit később az események akaratlanul is a
történelem színterére kényszerítenek«, már lát
hatjuk, hogy Mózes személyiségéről alkotott fel
fogása olyan, amely a művészi feldolgozást le
hetetlenné teszi és Mózes alakját eleve téves
megvilágításba helyezi.

H Í R E K .
Missziós ut a keszthelyi evangélikus temp
lom javára. Ismeretes, hogy keszthelyi ev. egy
házunk templomépités előtt áll. Az építéshez
szükséges összeg részbeni megszerzésére Nagy
Lajos zalai esperes és Menyhár István keszt
helyi lelkész a lelkésztestvérek szívessége foly
tán meglátogatják az egyes gyülekezeteket, ahol
is istentiszteletek és vallásos estélyek kereté
ben kérik a hívek összességét áldozathozatalra
az építendő templom érdekében. Mindenütt me
leg fogadtatásra és szives támogatásra találtak.
Március hó 6-án szeretett püspökünk kedves
családja és buzgó gyülekezete látta vendégül a
templomért fáradozókat Szombathelyen. Offer
torium: 206 55 P. Március 7-én Ostffyasszonyfa,
offertorium: 55 51 P., 8-án Sárvár, offertorium:
4452 P., 11-én Farád, offertorium: 68 P., 12-én
Nagygeresd, offertorium: 88 90 P., 13-án d. e.
Vadosfa, offertorium: 3218 P., d. u. 2 órakor
Mihályi, offertorium: 3746 P., d. u. 4 órakor
Magyarkeresztur, offertorium: 24 P., este 8 óra
kor Csorna, offertorium: 60 P. Hálás köszönet
a vendéglátó gyülekezeteknek és lelkészeknek
szives jóindulatukért és a keszthelyi templomra
felajánlott offertóriumokért. — Március hó 20-án
a nagy soproni gyülekezet látta vendégül a
keszthelyi lelkészt, amikor is d. e. a magyar
istentiszteleten prédikált, offertorium: 141 20 P
volt. Délután pedig a Nőegyleti Gyámintézet
vallásos estélyén ismertette a keszthelyi gyüle
kezet helyzetét. Utána Hollós Jánosné elnöknő
80 pengőt adott át a lelkésznek a keszthelyi
templomra. — Március hó 21-én Bükön vallá
sos estély, offertorium: 44.52 P., 22-én Felsőszakonyban, offertorium: 4418 P., 23-án Bele
den, offertorium: 4019 P., Hálás köszönet a
jóindulatú támogatásokért. — Menyhár István
keszthelyi lelkész folytatja útját, ahol a gyüle
kezetek és lelkésztestvérek alkalmat nyújtanak,
hogy mennél hamarabb felépülhessen evangéli
kus Sionunk világitó bástya-tornya, a Balaton
melletti kis evangélikus templom.
Salgótarjánban márc. 27-én Turóczy Zol
tán ozgi lelkész előadása állott a böjti estély
központjában, aki igen nagy hatást keltő be
szédében a Jézus hagyta békesség áldásairól
szólott a szépszámú gyülekezet előtt. Mellette
Röder Alfréd orgona, Vertich Antal és Déman
Gusztáv liegedüszámai és_a helyi lelkész mélyí
tették a böjti áhítatot. Márc. 20-án az előadást
dr. Csengödy Lajos lelkész tartotta, mellette
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az Ev. Gyermekkar, az Ev. Leártykar és Szkladányi Emil hegedűművész működtek közre Ko
vács Géza orgonakisérete mellett.
Sümeg. Felejthetetlen kedves szép napja
volt március hó 27-én a kicsi sümegi ev. fiók
gyülekezetnek. Ekkor iktatta be Nagy Lajos, a
zalai egyházmegye esperese a gyülekezet fel
ügyelői tisztébe Remete Aladár ny. huszárőr
nagyot. Az istentiszteleten Menyhár István keszt
helyi lelkész prédikált, beszélve a hithüségrőí.
Majd a beiktató közgyűlésen Nagy Lajos espe
res szólott a felügyelői tiszt nemes hivatásáról.
Az eskü letétele után Nagy Lajos az egyház
megye, Csontos Béla református lelkész a test
vér felekezet, Menyhár István paróchus lelkész
a keszthely—tapolca—-sümegi összgyülekezet ne
vében köszöntötték az uj felügyelőt. A harcte
reket megjárt vitéz katona-felügyelő meghatottan válaszolt az üdvözlésekre, kiemelve, hogy
immár harmadszor tesz esküvel hüségfogadalmat. Először, mint ifjú honvédtiszt a hazának,
másodszor mint hitestárs feleségének és most
harmadszor, mint felügyelő egyházának. A lé
lekemelő ünepség a himnusz hangjaival ért vé
get. Este 6 órakor a Korona, virágokkal szé
pen feldíszített nagytermében jólsikerült szeretetvendégség volt, amelynek középpontjában
Nagy Lajos előadása állott, a magyar feltáma
dásról. A műsort ének, zeneszámok és szavala
tok tették változatossá, gazdaggá, melynek ren
dezéséért Besse Gyula reáliskolai tanárt illeti
köszönet. Műsor után sok szép és jó testi ja
vakkal kedveskedtek a nagyszámú közönségnek,
amelynek soraiban a város szine:java ott volt
felekezeti különbség nélkül. A háziasszonyi tisz
tet Hertelendy Zsigmondné és dr. Pozsgay Gézáné töltötték be, igen sokat fáradozva a kelle
mes est megrendezésével, önkéntes adakozás
2 millió koronán felül volt a harmóniumalapra.
Isten áldása legyen a kis számú, de buzgó gyü
lekezeten és annak fejlődésén.
Svájc. A svájci vallásos sajtó képviselői
egy érdekes javaslat megbeszélésére jöttek össze
nemrégiben Bernben. A World Alliance svájci
csoportjának lapjában, a Christliche Stimmenben megjelent közlemény szerint a vallásos saj
tóban eddig nem volt meg az a kölcsönös meg
értés és összetartás, amely alkalmas volna a
protestántizmusnak egyetemleges védelmére. Ja
vaslat merült tehát fel, hogy francia és német
példára alakuljon meg Svájcban is a protestáns
sajtó szövetsége. A szövetség tagjai évente tar
tanának konferenciát, amelyen megbeszélnék az
aktuális kérdéseket és megállapodnának azokban
az eszközökben, amelyek által a közvéleményt
irányítani tudnák. A szövetség főfeladata azon
ban az lenne, hogy megszervezzen egy svájci
sajtóirodát. A szövetség céljául tűzné ki azt
is, hogy információkat szerezzen a külföldi val
lásos élet fontos eseményeiről.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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A feltámadott.
• Mikor pedig láttam öt. lecsóm
az Ö lábaihoz, mint egy holt. £s
reára vétó az ö jobbkezét. mondván
nékem
Ne félj; én vagyok az
Első és az Utolsó, es az Elő; pe
dig halott vaiék. és imé élek örök
kön örökké Amen « Ján Jel. 1,

17. 18
A szeretett tanítvány, aki fejét Jézus kebe
lén nyugtatta, akinek gondviselésére Jézus reábizta édesanyját, aki tehát a legbensóbö ba
ráti és családi összeköttetésben volt a Mes
terrel, hosszú életpályát futott meg azóta, hogy
Péter apostollal Husvét vasárnapjának regge
lén Arimathiai József kertjébe sietett egy üres
sirhoz. Most, késó öregségében, efézusi szeretett gyülekezetétől távol Pátmosz szigetén szám
űzetésben morzsolja napjait. Keserű kenyér!
Mije marad egy öreg embernek, aki elszakittatott mindentől, ami öt az élethez kötötte? Em
lékek. Lelke a múltba száll és a múltnak ese
ményei, alakjai rajozzák körül. A kis sziget part
ján locsogva törnek meg a tenger habjai és az
emlékezet óceánja sodorja feléje a letűnt idők
imbolygó árnyait.
Vájjon csakugyan a múltból táplálkozik-e
Krisztus tanítványának lelke? S amint telnek
az évek s nő a távolság, és fáradtabb lesz
a lélek, az a múlt mind fakóbbá, ködfátyolosabbá válik-e? Tenyérbe rejtett homlokkal
kell-e tépelődnie, hogy felidézze Urának képét
és lássa gyülekezetét?
Nem. János apostol még mindig benne van
* küzdelemben: Atyátokba is vagyok, társatok
is a Jézus Krisztus szenvedésében és király
ságában és tűrésében.« Krisztus élő gyülekeze
tének élő tagja maradt a száműzetésben is.
Vessző maradt az áldott tőkén, amelynek nedv
keringése élteti az Egyházat és az Egyház apos
tolát A Szentlélek vele van és egyesíti öt a
hívekkel. A távolság nem gát, sem korlát. »Lé
lekben valék ott az Urnák napján.« Patmosz

szigetén is együtt ünnepel a keresztyének se
regével.
És megjelenik neki az Ur. Nem az emlé
kezet idézi fel alakját. Nem úgy látja öt, amint
a hegyen tanít, halottat támaszt, gyermekeket
áld, tanítványaival vacsorázik, keresztfán szen
ved: ezek emlékek volnának egy kedves és
soha el nem felejtett, el nem felejthető halott
ról. És az ilyen emlékek, bármennyi könnyel és
sóhajjal ápoljuk is őket, elmosódnak az idő
vel; szeretnék felidézni kedvesünknek moso
lyát, hangját, mozdulatait: mindig tökéletienebbül sikerül. Nem, nem igy száll felé Jézus alakja
a távol ködéből, annak foszlányaiba takarva.
Felülmúlhatatlan dicsőséggel és hatalommal kö
rülvéve áll előtte az Ur, akinek neve szent.
Szeme tüzláng, szaV& mint sok vizek zúgása.
Nem ö idézi föl. Az ur jelenik meg néki. A lá
tomás olyan megdöbbentő, annyira magasztos,
hogy János apostol lábaihoz esik, mint egy holt.
Ez az élő Krisztus, aki az egek-egébe költözött
és az Atyának dicsőségében mint szeretett Fiú
él és uralkodik. Az a hatás, amelyet Krisztus
megjelenése Jánosra gyakorolt, mutatja Jézus
Krisztus fenségének isteni voltát, de mutatja azt
is, hogy az apostolban mindvégig megmaradt
az imádatnak, áhitatnak, tiszteletnek, a szent
iránti feltétlen meghódolásnak érzete, amely a
lelket megtartja üdeségben, ifjúságban, rugékonyságban. A »sas« vénségében is fiatal ma
radt, mert az Urával való közösségben egyre
ujult, naponta újjá lett.
És Ura hozzáhajol. Jobbkezét vállára teszi.
A fenséges és szent, amint földi életében meg
alázza magát és testvérünkké lett, mennyei di
csőségében is megmaradt jóbarátnak, jó pász
tornak, jótevőnek. Magasan felettünk áli szent
ségben, dicsőségben, hatalomban, de szeretete,
irgalma egyvonalba helyezkedik a mi gyenge
ségünkkel, hogy felemeljen bennünket. »Halott
valék.« A mi bűneinkért halt meg. »Imé élek.«
Mi érettünk él. A feltámadott Ur velünk és ér
tünk van. De megkívánja, hogy mi is vele és
érette legyünk és parancsait teljesítsük.
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Homonnay űrugeth Margit.
Dr. K o v á c s Sándornak, a pécsi m. kir.
Erzsébet tudományegyetemen az evangélikus
hittudományi kar nyilvános rendes tanára a
soproni evangélikus Nőegyieí folyó évi ápri
lis hó 3-án tartott kulturestélyén »Hires aszszony névtelen anyja« cim alatt Szécsy Mária
édes anyjáról, Homonnay Drugeth Máriáról tar
tott előadást. Tulajdonképpen a XVII. szá
zad nemesi világának belső életét rajzolta s
különösen az akkori házasságok indító okait
és szempontjait tárta fel. Kimutatta, hogy a
rendi szellem a reneszánsz demokratikus kora
után uj erőre ébredt és ezt az udvar is elő
mozdította bárói, grófi és hercegi címek osz
togatásaival. Nagy szerepet játszott a vagyon
kérdése, mert a török hódítással megapadt a
nemesi birtokterület, ez magyarázza meg a
nagy oligarcha-birtokok keletkezését, a hűtlenségi pereket, az indigenátus ellem küzdelmet.
Szerepet játszott a XVII. században már a val
lási kérdés is. A vegyesházasságokban több
nyire a férfi vallása volt a döntő. A házas
ság erkölcsi megítélését Thurzó Györgynek és
I. Rákóczy Györgynek egy-egy idézett levelé
vel bizonyította. A kor felfogásának hü tükre
a levelek, szokások mellett egy-egy költői em
lékekben és közmondásokban található.
A Szécsy-család férfi képviselői a kor jelle
mének megfelelően a rdSteszánsz hatását tük
rözik, mert az egyéni és családi érvényesülés
előttük a legfőbb cél, amelyért elvet, becsü
letet is megtagadnak. Kiváltképpen Szécsy
Györgyre illik ez a jellemzés, aki valóságos
condottieri alak. Felesége Homonnai Drugeth
Mária feltétlenül magasabbrendü egyéniség, aki
férjét is hódolatra bírta. Mig a közéletben
gyűlölt alak, családi életben vonzó, önzetlen,
gyengéd apa és hitves. A nő, akinek világa a
családi élet, családi erényeiért bámulja és sze
reti férjét. Homonnai Drugeth Mária, akinek
atyja korán elhalt, anyja pedig 13 éves korá
ban elhagyta és vagyonából kifosztotta, vigasz
talan, sivár árvasága után 20 éves korában
ment férjhez Szécsy Györgyhöz. Ennek emléke
tette őt komollyá," szigorú erkölcsű, puritánná.
Vas idegü, fáradhatatlan, szenvedélyein uralkodó
nő volt. Katonás természetű, gyorsan határozó,
gyermekei és személyzete felett uralkodó alak.
A család vagyonát teljesen ő kormányozta,
férje halála után a család politikáját is ő szabta
meg. Buzgó evangélikus mind a kettő, de mig
a férjét itt is inkább rendi érdek vezeti, Szécsynét a reformáció erkölcsi tartalma ragadja
meg. Templomokat, papokat, iskolákat segélyez,
külföldön tanulókat gyámolit. Csupán a königsbergi egyetemre küld 200 tallért évente. Tá
mogatja az egyházi irodalmat és szigorúan el
lenőrzi az egyházi fegyelmet. Még katonai szem
pontból is figyelemreméltó irányítást tud adni
a megyének.
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Udvartartásában nagy szerepet játszanak az
öreg asszonyok, akik közül azonban a ledérfelfogásuakat és munkakerülőket hamar eltávo
lítja. Kilenc gyermeke közül négy leány ma
radt életben, akik mind előkelő nemesekhez
mentek férjhez. Legidősebb leányát Szécsy Má
riát, fogságba is vetette. 1643-ban halt meg
Murányban. Országos nagy részvét és tiszte
let kisérte sírjába. Az ő tisztelt alakját hamar
elfelejtette leányának, Szécsy Máriának murá
nyi regénye, amelyet Gyöngyössytő! fogva
legjelesebb költőink megénekeltek.
A névtelenség és elfeledés szemfödőjét a
történelmi nyomozás levette tisztelt alakjáról s
azok szemében, akik az igazi lelki értékeket
keresik, a legkiválóbb magyar asszonyok so
rába emelkedett fel. Az előadás bővelkedett jel
lemző korfestő adatokban és anekdotákban.

A mi Luther Otthonunk.
Bizonyosan lesznek sokan az evangélikus
testvérek között, akik nem is tudják, hogy a
fővárosban van nekünk egy igen értékes inté
zetünk, amely már 18 esztendeje működik ál
dásosán, rendkívül fontos hivatást töltvén be.
A »Luther Otthon« ez. Ötven evangélikus egye
temi hallgatónak kedves, szerény, meghitt ott
hona.
A bécsi béke törvényöeiktatásának három
százados évfordulóján alapította ez intézményt
néhai Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök és
Sztehlo Kornél sok lelkes fáradozásának gyü
mölcseként az evangélikus egyház, hogy a fő
városban kerülő ifjainknak családias elhelyez
kedést, vallásos és hazafias szellemben való
továbbművelését biztosítsa s egyházunk jö
vendő intelligenciájának evangéliumi öntudatát
mélyítse, erősítse.
A Luther Otthon igen jó helyen, az Üllőiut és a Szentkirályi-utca sarkán az egyetemes
egyház kétemeletes házában nyert elhelyezést.
Minden főiskolához közel van. Huszonnyolc
szobában egyesével, kettesével, sőt hármasával
laknak itt ifjaink. Miudenik szoba tágas, leve
gős, nagy ablakkal bíró. A legtöbb déli fek
vésű s igy igen sok napot kap. Az egész
ségügyi követelmények tehát tökéletesen kielé
gítődnek. Zuhany és fürdőszobák állnak az if
jak rendelkezésére. Van az intézetnek egy nagy
ebédlője, zongoraszobája, könyvtárszobája, tá
gas társalkodója tekeasztallal.
Az otthon kebelében alakult Ifjúsági Egye
sület kezeli és fejleszti a könyvtárat s látja el
napilapokkal a társalgót.
Az ellátás egyszerű, de kifogástalan minő
ségű. Nincsenek sokfogásos étkezések, de amit
feltálalnak, az mind jóizü, elsőrangú.
Nagy gondot fordítanak a tisztaságra min
den vonatkozásban. Az intézet lakói egymással
jó barátságban élnek s arra törekszenek, hogy
valóban otthonná tegyék lakásukat.
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Kötelező házirend biztosítja az otthon
csendjét és nyugalmát úgy, hogy mindenki szé
pen zavartalanul végezheti tanulmányait. Erre
egyébként azért is szükség van, mert az ott
hon lakója csak az lehet, aki egyetemi tanul
mányát pontosan elvégzi.
A vallásosság ébrentartására minden este
áhitat van, amely éneklésből, imából s rö
vid irásmagyarázatból áll. Minden vasárnap
templomba megy az ifjúság. Gyakran tartanak
nagyjaink rendkívül érdekes előadásokat az ott
hon tagjainak. Szabadidőben pedig közös sé
ták, gyűjtemények és nevezetességek megtekin
tése tarkítja az amúgy se egyhangú életet.
Röviden: a Luther Otthonban szép, derűs,
egészséges és munkás diákélet folyik.
A Luther Otthon régi, kiváló igazgatója,
K e r m e s z k y György ny. alezredes, ki 18 évig
vezette hűséggel, gonddal az intézetet, véglege
sen nyugalomba vonul. Utódjául az egyetemes
egyház V i d o v s z k y Kálmán békéscsabai reálgimn. vallástanárt hivta meg. így folyó évi feb
ruár hó óta lelkész-tanár vezetése alatt áll az
ifjúság.
Mindezekből kitűnik, hogy a Luther Ott
hon jó szellemben tartott, valóban a családi
tűzhelyet pótoló otthona a budapesti evang.
egyetemi ifjúságnak. Minden evangélikus szülő
megnyugvással tudhatja ott fiát, mert a Luther
Otthonban nemcsak fegyelem és rend van, ha
nem vidám, derült diákélet s öntudatos, val
lásos, evangéliumi levegő is.
Csak egy hiánya van az Otthonnak. Az
egyetemes egyház támogatása mellett sem le
het olyan olcsó, hogy legszegényebb ifjaink is
elhelyezkedhessenek benne. Nincsenek alapítvá
nyai úgy, hogy mindenkinek teljes dijat kell
fizetnie s csak kevesen kaphatnak kevés sea kegyes adományokból rendelkezésre
álló csekély összegekből.
Azért nagyon kívánatos volna, ha egyhá
zunk érdeklődése szeretettel és támogatással
fordulna egyetlen egyetemi internátusunk, a
Luther Otthon felé. Akár alapítványok tevésé
vel, akár egyszeri, vagy redszeres adományok
kal kellene az otthon segítségére sietnünk.
Mert rendkívül fontos egyházi érdek (de
nemzeti érdek is!) volna, hogy evang. ifjúsá
gunk itt nevelkedjék a Luther Otthonban, itt
készüljön egészséges, evangélikus levegőben
jövő hivatására és egyházának szolgálatára. Az
anyagi támogatás egyre jobbá, vonzóbbá tenné
e hajlékot. Egyházunk egyre több áldását látná
az itt folyó munkának.
Jó volna, ha minden öntudatos evangéli
kus ember és főként minden egyházi szervczet, (egyházközség, egyházmegye, kerület) sze
retettel fordulna a Luther Otthon felé s lehe
tőleg rendszeres támogatásban részesítené, vagy
számára alapítványt tenne. Ezzel nemcsak az
intézetet hoznánk még közelebb egyházunk gyü
lekezeteihez, hanem azokat támogatnánk, akik
nek nevelkedéséből, az egyetemi évek alatt ma
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gukba szitt szellemétől függ jórészt egyházunk
nagyszerű felvirágozása vgy sülyedése.
A Luther Otthon ügye iránt érdeklődőknek
készséggel nyújt felvilágosítást Vidovszky Kál
mán, az intézet igazgatója (Budapest: VIII.,
Üllói-ut 24).

A vallásoktatás módszere.
Miként a múlt évben, az idén is tartottak
a budapesti vallástanárok u. n. módszeres ér
tekezleteket. Az idei három ilynemű értekezlet
különösen sok tanulsággal szolgált és kihatása
bizonyára jótékony lesz a fővárosi vallásokta
tásra.
A bibliai történetek tanításánál eldöntetlen
maradhat, hogy vájjon történeti vagy sziszte
matikus módszert kövessen-e a vallástanár. Itt
a három lelki tehetség közül a képzeleten ke
resztül az érzelmet kell megragadni. A vallás
óráról élményt vigyen haza a gyermek, ezért
magában a vallástanárban kell meglenni elő
ször az élménynek. G a u d y László a theocentrikus tanítást előnyösöbbnek tartja a christocentrikusnál. A vaílásórák célja itt az evangé
lium hirdetése.
Az egyháztörténet tanításánál az akaratra
kell hatni. M a r t o n y Elek szerint abszurdum
az, hogy az alsótokon dióhéjba szorított, teljes
egyháztörténetet akarnak adni egyesek. Az sem
helyes, hogy könyveink, főképpen az üldözőkre
irányítják a tanulók figyelmét és igy szenve
délyeket ébresztenek fel a lelkűkben. A figyel
met inkább a szenvedőkre kellene irányíta
nunk. L a mn e k Vilmos arról szól, hogy az
egyháznak, mint élő organizmusnak, nemcsak
testi, hanem lelki fejlődése is van. Cél: egyé
niségek nevelése.
A hit- és erkölcstan tanításánál az értelem
foglalkoztatását is szemelőtt kell *már tartani.
A vallástanár legyen feltétlen tekintély növen
déke szemében és tudjon hitet ébreszteni. P ap
tFerenc szerint a vallástan két részét nem sza
bad különválasztani, hanem a régi sablonok
helyett lélektani alapon kell az anyagot tár
gyalni. Az órák célja itt a megtérés elősegí
tése, nem szektárius, hanem lutheri és evangé
liumi értelmezés szerint. Különösen a felső fo
kon kell megingathatatlan meggyőződésévé
tenni az életbe kilépő ifjúnak, hogy az em
beri élet egyedüli kulcsa: Jézus Krisztus.
A módszeres értekezleteken a budapesti
magyar egyház igazgató lelkésze is részt vett
s a környékbeli vallástanárok is élénken érdek
lődtek utánuk. Jól esik ez alkalommal megálla
pítanunk azt a körülményt, hogy a nehéz
viszonyok között is a Hegyi Beszéd amaz in
tése lebeg vallástanáraink szeme előtt: »Keres
sétek először az Isten országát!«
Grammateus.
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fajmagyar vidékek egészségügyi viszonyainak
rendbehozására.
A népjóléti minisztérium resszortjába tar
tozó
ügyek egészségügyi, társadalmi és nem
A képviselőház április 7-én 15 képviselő
zeti
szempontból
a legfontosabbak közé tar
jelenlétében kezdte meg a népjóléti tárca költ
ségvetésének tárgyalását és másnapra már be toznak. Hogy annak tárgyalása alkalmával a
is fejezte. Sem a gyorstárgyalás, sem a gyér parlamentben, amely politikai testület, a párt
érdeklődés a képviselők részéről, sem a la ellentétek kirobbantak, azt szinte természetes
pok szűk tudósításai nem lehetnek ok arra, nek kell találnom. Nagyon helyes a népjóléti
hogy a magyar társadalom és az egyházi köz miniszternek kijelentése, amely szerint erről a
vélemény is félvállról vegye azokat az ügye területről ki akarja zárni a faji, felekezeti és
ket, amelyek a népjóléti minisztérium hatás osztálykülönbségeket, illetve ellentéteket, s Óhaj
körébe tartoznak. Szóbakerült a parlamentben tom, hogy ez sikerüljön is neki, de megval
természetesen az egészségügyi tisztviselőknek, lom, nem feledtem még el azokat a kijelen
vagyis az orvosoknak helyzete, amelyről meg téseit, amelyeket talán nem mint miniszter, ha
állapítást nyert, hogy súlyos, 80o/0-a alig tudja nem mint római katholikus pap tett, s ame
fenntartani magát; azok az orvosok, akik nagy lyekkel a maga részéről személyileg, hozzájá
területeken dolgoznak, autókat kapnak. De hal rult ahhoz, hogy a felekezeti kérdés minden
lottuk azt is, hogy másoknak helyzete is sú közügyben felüti a fejét és megakadályozza azt,
lyos: Budapesten 3425 pincelakás van és 17.742 hogy »mindenki, aki a nemzet egyetemességé
olyan lakás, amelynek nincs konyhája, tehát hez tartozik, együtt és harmóniában dolgozzék
úgy gondolom az egész lakás egy helyiségből a nemzet céljainak eléréséért.«
Nagyon sajnálom, hogy a népjóléti tárca
áll, amely szoba-konyha; ehhez hozzáfűzöm,
hogy a falukban még azok is, akiknek van tárgyalása — amint a lapok tudósításaiból lá
szobájuk, előszeretettel használják a szobát bu- tom — nem vetette felszínre az alkoholizmus
torraktárnak és a konyhán laknak, amely te ügyét. Ahol annyi mindenféléről esett szó, ott
hát szintén a szobakonyha szerepet tölti be. a jelenlevő kevésszámú képviselők közül is va
Beszéltek a munkanélküliség esetére való biz lakinek eszébe juthatott volna a népjólétnek
tosításról, amelyre vonatkozólag a miniszter egyik legfélelmetesebb ellensége: a szesz; és
két priust állított fel: a biztosítás ne tenyész- az alkoholizmusnak intézményes propagálója: a
sze a munkátianságot és az egész munkaköz kocsma. A tüdővész, a venereás betegségek, a
vetítést vegye kezébe az állam. Javasolták, hogy mártirkenyér, a pincelakás sok-sok esetben az
ne csak a munkások, hanem a polgárok be alkoholra vihető vissza. Általában úgy találom,
tegség esetére való biztosításáról is gondoskodni hogy inkább szimptomákról és azoknak kurálákell. Egy keresztényszociálista képviselő szerint sáról esett szó, nem pedig a felidéző okok
az egész társadalom 70o/o~a marti rkenyeret eszik. ról. Orvosok, kórházak, egészségügyi kerüle
Egy másik képviselő ártézi kutakat sürgetett, tek, egészségügyi nővérek: mindez nagyon szép
megint másik azt mondta, hogy az Alföldön lenne, beteg-biztositás, munkanélküliség-biztosinincs kórház. Beszéltek a tüdővészről, a nemi tás szintén. Mindez azonban alapjában véve
betegségekről, a gyermekhalandóságról, anya csak a szimptomák kezelése, régi recept: a
védelemről, kivándorlásról, egykéről, sztrájkról, tisztviselők számának növelése utján. A hadi
hadirokkantakról. Közben heves vita támadt a rokkantak támogatásának nem helyes módja az,
szociáldomkratákkal, akik versenyt támasztanak hogy mint legutóbb az én falumban is, hadi
a kormánynak a népjólét emelése körül és rokkantnak kocsmaengedélyt adnak és ezzel az
féltékenységgel kisérik a kormány jóléti intéz alkoholizmust istápolják és a nyomort növelik.
kedéseit. Vass József népjóléti miniszter kife Társadalmunk anyagilag és erkölcsileg meg
jezte elégedetlenségét az egészségügyi eredmé gyengült; a társadalmat kellene talpraállítani
nyekkel; az országot nagyobb kerületekre kí gazdaságilag és erkölcsileg. Ha ez nem sikerül,
vánja beosztani, szükségesnek tartja, hogy a a népjóléti tárca hajójának csavarja nagy zú
baleset és betegség esetére szóló kényszerbiz- gással foroghat, de a levegőben forog és a
tositás az agrárrétegekre is kiterjesztessék; a hajó, a személyzetszaporitás dacára sem fog
falusi egészségügyi nővérek intézményének lé előremenni.
tesítésére gondol (körülbelül négyezer nővér).
Abban a törvényjavaslatban, amelyet a
Igen érdekes a népjóléti miniszter urnák az népjóléti minisztérium az egyke ellen és a nép
a kijelentése, hogy nem tudja elfogadni azt az jólét emelése érdekében készített elő, s amely
irányzatot, amely a nemzet tagságából ki akar szerint az egykés családoknál egy gyermekrész
rekeszteni akár egyedeket, akár rétegeket fajta az államé lesz, nagyon érezhető az államszocia
vagy felekezet szerint, de nem fogadhatja el lizmus elve. A szocialista állam sokaknak esz
az osztályharc-elméletet sem; a tisztviselői ház ménye. De ne feledjük: az államszocializmus a
építési akció az idén lebonyolittatik; 1928 május társadalom erőinek, szabadságának megölője.
1-én hatályba lép a lakások szabadforgalma. Öt Vass József miniszternek elhiszem, hogy munka
éves programmot dolgozott ki a miniszter a társaival megtett minden lehetőt, s hogy a
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panaszok nem őt terhelik, mint okozót és nem
ezt a generációt. Nehéz, nagyon nehéz hely
zete van a népjóléti minisztériumnak, szinte
leküzdhetetlen akadályai vannak a népjólét eme
lésének. De viszont bizonyos az is, hogy egy
eljövendő miniszternek minél kevesebb jogot
szabad adni arra, hogy a jövő panaszait szin
tén másoknak és elődeinek terhére Írja. A nép
jólétet a munka, a szorgalom, a takarékos
ság, a józanság és az erkölcsösség biztosítja;
meg kell győződve lennünk arról, hogy a nem
zet társadalmának a saját munkájával kell elő
teremteni azokat az erőket és eszközöket, ame
lyek jólétét fokozzák és ezt az igazságot semmi
féle theória és bürokratikus intézmény nem
fogja megváltoztatni. Ha a népből kihal az
életkedv, a munkakedv és az előremenetel le
hetőségének reménye, akkor csütörtököt mond
minden népjóléti akció.

125.

Erős a hit, hogy Ka pi Béla püspök a
meghívást elfogadja s igy rövidesen Győrbe
teszi át püspöki székhelyét.
A közgyűlés után képviselőtestületi ülés
tartatott, melyen a lelkészválasztással kapcsola
tos teendőket beszélték meg.
K—k.

B lelkésznyugdl) rendezése.

Azt ugyaris mindenki csak természetes do
lognak veheti, hogy az eddigi szolgálati évek
betudása mellett lép át minden szolgalatban álló
lelkész az uj nyugdíjintézetbe. Ezt nem a szer
zett jog címén követeljük, hanem a méltányosság
elvén várhatjuk el, hiszen mi idősebbek több
szörösen is teljesítettük a nyugdíjintézettel szem
ben kötelességünket és most is, a még a mi
tervezetünk szerint is minden bizonnyal szá
mottevő belépési járuléknak és évi tagdíjnak
vállalásával készséggel működünk közre, hogy
az egyet, nyugdíjintézet egyáltalában életre kelt
hető legyen. A fiatalabb generáció megnyugta
tása
és a nyugdíjintézet jövőjének biztosítása
Kap! Béla ptlspök meghívása.
okából még abba is belemegyünk, hogy az ok
A győri evang. egyházközség vasárnap dél vetlenül lerovandó belépési járulékon felül a
előtt 11 órakor dr. D u k a v i t s Vilmos egy 120 pengős évi járulékot mindenki, tehát a 40
házközségi felügyelő és P á l m a i Lajos tb. es éves szolgálattal birók is, mindaddig fizessék,
peres elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tar mig tényleges szolgálatban állanak, vagy már
tott a Szeretetház dísztermében.
40 évet ezen uj nyugdíjintézet kötelékében töl
A közgyűlés iránt megnyilvánult szokatla töttek ej. Nem zárkózunk el az elől sem, hogy
nul nagy érdeklődésből, illetőleg a megjelent a 3000 pengős nyugdíj a ki'átásba helyezett kor
egyháztagok nagy tömegéből, mely a díszter pótlékok arányában szukcesszive emelkedjék,
met zsúfolásig megtöltötte, külsőleg is arra le ha az 5, illetve 10 év múltán elkészítendő m a te 
hetett következtetni, hogy az evang. egyház- matikai mérleg ezt akkor, vagy az á'lami hozzá
község ez alkalommal igen nagyjelentőségű ügy járulás megfelelő mérvű emelkedése már most
megengedi. De már most eleve ki kell mon
ben fog határozni.
dani, hogy ha bármikor is valamely összeggel
A közgyűlést P á l ma i Lajos tb. esperes emelkedik a 3000 pengős nyugdijgény, akkor
buzgó imája vezette be, melynek elhangzása a különbözeti többlet után köteles úgy a lel
után dr. Du ka v i e s Vilmos elnöklő felügyelő kész, mint gyülekezet,
az előbbi személlyel
a közgyűlést megnyitotta. Ezt követöleg az egy ismétlődóleg, az utóbbi csak egy ízben — a
házközség képviselőtestületének két újonnan vá 25—25o'o-os belépési járulékot a szolgálati idő
lasztott tagja: ü r o ó Gyula nyug. ezredes és kezdetétől, illetve az uj nyugdíjintézet megala
C s é p i Lajos öttevényi gondnok tették le a kulása idejétől számított egyszerű 4°'o-os ka
presbiteri esküt a közgyűlés színe előtt. Az mattal együtt pótlólag leróni és az évi 4<Vo-os
uj presbiterek üdvözlése után elnöklő felügyelő dijat legalább 5 évig fizetni, mig nyugdíjba
előterjesztette a l e l k é s z v á l a s z t á s t e l ő  beszámítható. A nyugdíjigény emelkedése 50
k é s z í t ő b i z o t t s á g n a k azt a javaslatát, o/o-os arányban természetesen az özvegyi ellá
h o g y a m e g ü r e s e d e t t l e i k é s z i á l  tásnál is érvényesül, hiszen egész tervezetünk
l á s r a Kapi Bél a. a d u n á n t ú l i e v a n g .
elsősorban annak az eszmének akar szolgálni,
egyházkerület
püspöke
h i v a s s é k hogy ezek sorsát, megélhetését biztosítsuk. Ezért
me g. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fo javasoljuk, hogy már 5 és ne 10 évi szolgá
gadta az előkészítő bizottság javas'atát és el-V lat után részesüljön az elhunyt lelkész özvegye
határozta, hogy Ka pi Béla püspököt küldött teljes ellátási díjban és ezért perhorreszkáljuk
ség utján meghívja az 1’ s ó Vince lelkész le azt az elvet, hogy az özvegy férje elhunytával
mondásával megüresedett lelkészi állásra.
csak 50°o erejéig részesüljön ura tényleges
Az egyházközség elnöksége ezen határozat nyugdíjjogosultsága után ellátási díjban.
ból kifolyólag a küldöttséget néhány napon
Egyébként már első tekintetre is megálla
belül megalakítja s előreláthatólag a közel píthatja mindenki, hogy nem puszta »kirovó
jövőben elutazik Szombathelyre, hogy a meg rendszer« az, amivel laborálunk. Mi is tarta
hívást eszközölje.
lékolunk, sőt tartalékkal indulunk és tartalékolni
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óhajtunk is, amidőn nemcsak a kiváltkép kez alap tagjainak. A nyugdíjas tag mindenkor lel
detben várható, évenként változó maradványo késztársainak alamizsnáját élvez', joga tulajdon
kat tartjuk mindenkor tőkésitendöknek, hanem képpen csak erkölcsi. Az egyének nem önmaguk
az évi szükséglet megállapításánál figyelmen kí nak gyűjtenek, hogy a gyűjtött tartalékból ön
vül hagytuk a státusban beálló állandó szeméjy- maguk ki is volnának elégíthetők, hanem a többi
változással kapcsolatos 25%>-os belépési dijak tagtársaik részére eszközük befizetéseiket il
összegét, amely az az alaptőkét, - vagy ha letve — mit más szavakkal bár, de mégis csak
jobban tetszik, a díjtartalékot
, bár lassan, mond — a mai idősebbek szükséges tartalékjukat
de mégis csak állandóan növelni fogja. Ugyan a fiatalabb tagokkal fizettetik. Ellenzi az egyenlő
csak ezt a célt fogja szolgálni az idővel netán nyugdijat is, mert »ha indokolt és tényleg fenn
beszámításra kerülő korpótlékok után fizetendő is áll a különböző jövedelmezőségi aktivitási
egyszeri 25 %> a gyülekezetek és a személlyel jövedelem, akkor épp úgy kell, hogy állhasson
változó, tehát ismétlődő 25% a lelkészek ré a különböző nyugdíj is, — annyival inkább, mert
széről.
ezen többletnek többlet tagdíj járulékait az illető
Biztosíthatunk mindenkit róla, hogy nem tag és nem az összesség viseli. Miért ne biz
hiú remények keltése okából készítettük terveze tosíthatna magának egy nagyobb jövedelmű lel
tünket, hanem az összes létező és támadható kész a nyugdíjalapnál nagyobb hozzájárulás által
esélyek komoly és aggódó mérlegelésével és nagyobb nyugdijat, amikor erre az anyagi ké
felelősségünk teljes, sőt kínzó átérzésével bo pessége megvan és szerintem jogtalanul lenne
csátottuk útjára. És ha a lassúbb tempóban való öreg napjaira egy kisebb életstandard-be leszo
tartalékolás mellett foglalunk állást és ezért küz rítva.« És miután »az egyházközségek tehervi
dünk, akkor az az indok vezérel bennünket, hogy selő-képessége a legkülönbözők, nem indokolt
egyfelől megkíméljük a jelenlegi am úgyis sokat azökíra is egyforma teher kivetésed Tervezetünk
áldozott és még többet vesztett nemzedéket at nek azt is felrója hibául a szakértő m atem ati
tól az elviselhetetlen tehertől mely alatt össze- kus, hogy »az aktiv tag sohasem tudja, hogy
roskadna, másfelől mégis biztosítsuk neki nyug- évenként mily megterhelést jelent az ő reá ki
dijbaszorulása, de még inkább családjának el rótt rész.«
hunyta esetére azokat a minimális anyagi esz
Tekintettel arra, hogy ezen kifogásoló ész
közöket, melyek a szerény megélhetéshez elen revételek kézhezvétele idején már készen levő
gedhetetlenül szükségesek és végül megvessük munkálatom megfelelő átdolgozásához és a
az alapját egy szebb, jobb jövendőnek, amilyen nyomdába adhatáshoz szükséges külsőben új
ről mi is egyszer álmodoztunk. Nem kívánhatja ból kiállításához a kellő idő nem áll rendelke
mitólünk, mostaniaktól senkisem, hogy egy csa zésemre, csak röviden mutatok reá téves vol
pással biztosítsuk az utánunk következők sorsát, tukra annál is inkább, mivel úgy is már na
mert mi ezt a kötelességünket tőlünk telhető- gyon lefoglalom lapunk terét és az előzők már
ieg és a szükség parancsolta mértékben már tel nagyjában magukban foglalják az adható ellen
jesítettük az előttünk valókkal szemben. Hogy vetéseket. Itt kiegészítésükül még csak a követ
áldozataink a világkataklizmában porrá, hamuvá kezőket jegyzem meg:
lettek, nem a mi büniink, hibánk... de már a
1. Hálás köszönettel vettük Lorge szakértő
mi bajunk, szerencsétlenségünk! Amidőn ennek ur ellenvetéseit, nem ugyan azért, mintha ezek
dacára újból megtesszük, ami módunkban áll, tervezetünk gyenge oldalainak feltárásával eleve
úgy gondoljuk, nyugodtan tekinthetünk a jö figyelmeztetnének arra, hogy a védelemnél hová
vendő Ítélete elé..., megmérhet, de ebben a koncentráljuk erőtartalékunkat, hanem kiváltkép
tekintetben, — ha tárgyilagosan ítél — könnyű azért, mivel betekintést engedve abba a mű
nek nem találhat, mert nemcsak a ma, hanem helybe, ahol a hivatalos tervezet számításai ké
a holnap is aggódó gondoskodásunk tárgya és szültek, akaratlanul is elárulták annak gyenge
mindenképpen meg akarjuk kiméin: utódainkat ségeit, alaphibáit.
attól a gyötrődéstől, mely . nyugdiiintézetünk
2. Ha a magasabb fizetésű lelkész anyagi
összeomlása folytán a mi keserves osztályré képességeire yaló tekintetből öreg napja ra nem
szünk lett.
akar leszorulni egy kisebb életstandard-be, akkor
Azt hiszem, hogy az eddig elmondottakkal miért keli ez ellen éppen a nyugdíjalapnál reeléggé megindokoltam tervezetünk alapelveinek fugiu.mot keresni, mikor a nyugdijtöbblet tag-helyességét is, alkalmazásuk célszerűségét, sőt dijjárulékaival, melyeket ö és nem a többség
szükségességét is.
visel, bármely biztosító intézetnél szintén bizto
Úgy látszik azonban, hogy éppen itt mutat sítható?! A dolog tán mégsem áll egészen igy!
kozik áthidalhatatlannak az az ür, mely a két Hiszen ha az egyet, nyugdíjintézet tisztán abból
tervezet készítőit, illetve híveinek táborát egy a célból létesül, hogy kezelje az egyesek kielé
mástól elválasztja, mivel a szerkesztő m atem a gítésére szolgáló azt a tartalékot, amelyet ezek
tikus véleménye szerint tervezetünk »íőhibája;< önmaguknak gyűjtenek, akkor kár megalakítani,
az, hogy tisztán könyörületességen alapszik és mivel adminisztrálása hiábavaló költségeket okoz
nem nyugszik azon a rendíthetetlen fundamentu akár a közegyháznak, akár pedig az egyeseknek
mon, amely abszolút jogot biztosit a nyugdíj maguknak. A nyugdíjintézet mégis csak olyan
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intézmény, melyben nem minden egyes csak
önmagáért, hanem az egyes valamennyi és vala
mennyi egy tagért áll akár közvetlenül a saját
évi járulékaival, akár közvetve a közegyház bár
mily néven nevezendő évi beutalásaival.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Nagyhéti előadások. K a p i Béla püspök
a nagyhéten Szombathelyen mindennap előadást
tartott: »Akik Jézussal találkoznak!* címen (A
két hamistanu, Pilátus, Ciréne: Simon, A ke
resztre feszitett lator, Barabás). R a f f a y Sán
dor püspök Budapesten Jézus keresztfái hétsza
váról tartott előadásokat Budapesten.
Duszik Lajos, a miskolci ev. egyházköz
ség érdemes lelkésze, szívesen emlékezvén viszsza arra az intézetre, amelyben középiskolai ta
nulmányait végezte, a nyíregyházi ág. h. ev.
Kossuth Lajos-reálgimnáziumban négy előadást
tartott külföldi utazásának tapasztalatairól. Ér
tékes, tanulságos, élvezetes előadások voltak
ezek, méltók arra, hogy könyvalakban is nap
világot lássanak s könnyen hozzáférhetők le
gyenek. Velencét, Párist, Amsterdáinot, Hágát
a maga szemüvegén keresztül állította a széles
látókörű előadó érdeklődésünk középpontjába
s egyéni szemléletét kísérő észrevételei értelmi
és érzelmi világunkat egyaránt kellemesen fog
lalkoztatták. Kü'önös figyelmet keltett doorni lá
togatása Vilmos császárnál, aki hosszabb ki
hallgatáson fogadta őt s akinek a közügyek
minden ágára kiterjedő jelentős nyilatkozatai
újabb és újabb oldaláról mutatták be a nagy
imperátort. Eredetiség és frisseség erejével ható
benyomásai ekként maradandó élményeivé let
tek hallgatóságának is, hogy kinek-kinek hiva
tása körében további elmélyedés alapjául szol
gáljanak. A mindenben nagysikerű előadássoro
zatért a megjelent nagyszámú közönség tet
széssel, az intézet kormányzótanácsa és tanár
testülete elismeréssel adózott Duszik Lajosnak.
(V. J.)
Az Országos Stefánia-Szövetség a nép
jóléti minisztérium megbízásából látja el az
anya- és csecsemővédelem országos szerveze
tének vezetését. Céljának elérésében, miként azt
a Keller Lajos üv. igazgató által összeállított
1926. évi jeíéntés mutatja, felhasználta a pro
pagandának minden eszközét: a Nemzetközi
Embervédelmi Kiállításon teljes és rendszeres
anyaggal szemléltette az anya- és csecsemővédelmet; tovább folytatta az Iskolai Falikép-ak
ciót és nyolc újabb faliképet adott ki, ezenkí
vül a tuberkolózis elleni küzdelemre is nyolc
féle plakátot terjesztett; szétosztott összesen
3244 példányban harmincnyolcféle plakátot; ki
osztott továbbá négy ven négyféle könyvet 16.381
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példányban, vannak ezenkívül röpcédulái és kis
kátéi is, amelyek népszerű formában ismerte
tik az anya- és csecsemővédelmet; előadásokat
rendezett a Szövetség a bábák ismereteinek
fejlesztésére és az anyák részére, de tartottak
előadásokat a nagyközönség számára is, és
pedig összesen 571 előadást, illetve ezentúl még
1475 előadást olyan helyeken, ahol a védelem
megszervezve még nincs. Az ország területén
113 védóintézet működik s még a jelen költ
ségvetési évben megkezdi működését 10 uj
védóintézet. Iskoláink számára beszerzésre
ajánljuk a Szövetség iskolai faliképéit, áruk
darabonként 60 fillér, kaphatók a Szövetség
igazgatóságánál: Budapest, Vili., Vas-u. 10. sz.
A Luther Otthon Beethoven-ünnepe.
A Luther Otthon ifjúsága igen magas szín
vonalú, bensőséges családi est keretében áldo
zott a muzsika királyának, Beethoven emlékének.
Halálának századik évfordulóján, folyó hó 5 én
este fél 9 órakor az Otthon ebédlőjében em
lékünnepélyt tartott, amelyen Ma y e r Emil, a
Luther Otthon tagja emlékezett meg a leg
nagyobb zeneköltóról. Előadása közben G a l á n f y Lajos zenetanárjelölt, zongoraművész és
E r d é l y i János hegedűművész, növendék, a
Zeneakadémia két ragyogó tehetségű evangéli
kus növendéke mutatták be Beethoven egy-két
világhírű alkotását. Az Otthon tagjai mély áh:
tattal s őszinte hálával fogadták a gyönyörű
est minden számát.
A protestáns országos „Brocskó Lajos '
Árvaszövetség folyó hó 3-án délután tartotta
meg tartalmas és szép műsor keretében kultur
estélyét. A műsoron szereplő művésznők és
művészek a jótékonycélra való tekintettel szí
vességből működtek közre. Szereplésükért kö
szönetét, elismerést és dicséretet érdemelnek.
A műsoron szereeplt Szigeti Irén, a Fővárosi
Színház tagja, aki három dalt adott elő a tőle
megszokott művészettel, Balassa Ernő színmű
vész két mélyhatásu verset szavalt, az árvaház
énekkara Mendöl Ernő karnagy, székesfővárosi
tanár vezetésével néhány szép dalt adott elő.
A jelenlévők nagy figyelemmel és örömmel hall
gatták az ügyesen és művészi bravúrral vezetett
gyermekkar éneklését. Valiszka Antiuska szép
éneklésével, Ádám Vilma és Ascher Kató mű
vészi szavalatával, Schwebler Ferenc hegedű,
özv. Hajnal Istvánné zongorajátékával biztosí
tották a legteljesebb erkölcsi sikert. Az előadást
a volt növendékek szokásos, családias társasvacsorája követte. Az estélyen az árvaház ba
rátai és az »Árvaszö vétség* tagjai nagyszám
ban vettek részt s igy egy művészi esemé
nyekben gazdag, kellemes est emlékével távoz
tak el.
Nagy Lajos gyúrói lelkészt meleg ünnep
lésben részesítette gyülekezete folyó hó 10-én,
amikor beköszöntő beszédét tartotta abból az
alkalomból, hogy állásába visszahelyeztetett.
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Lapunkra legutóbbi kimutatásunk óta a
következő a d o m á n y o k folytak be: Föld várj
Valéria Öttevény 3.60, Farkas Győző Debrecen
3.60, özv. Simkó Károiyné B.-csaba 2.—, Neufeld Ferencné Szolnok —.80, Pataky Antal Bpest —.80, Mülhausler Mihályné B.-pest —.80,
Akóts Gyuláné Sz.-fehérvár 1.60, Stettner Pál
Sátorhely 3.60, Macskássy János B.-pest 1.60,
Eisert Kornélia B.-pest —.80, Tiringer Róza B.pest 1.60, özv. Kvasz Pálné B.-csaba 1.60, Hoff
mann Károly Kaposszekcső —.40, Rákóczy Ist
ván Balassagyarmat —.80, Mihályffy IzabeLa B.pest 1.60, dr. Kulcsár Barna Nyírbátor —.80,
Mód Lénárd Nagysimonyi —.80, Leidenberger
János B.^pest —.80, Huszár Sámueíné B.-csaba
—.80, Laczó Zsófia —.80, Konyecsni Sámuel
Csanádapáca —.80, Eltscher Károly Rudabánya
—.80, Rudnay Piroska B.-pest —.60, Flegmán
Emilné Szuhakálló 1.60, Markovits Mária B.pest —.80, özv. Nagy Istvánná —.30, Gajdos
Mihály Szeged —80, Gloetzer József Budapest
1.60, Evang. Egyházközség Tárnokréti 2.40, dr.
Rásó Lajos B.-pest 5.60, Stumpf Gizella 1.60,
Novák Iván Miskolc —.40, Haás Géza Győr
—.40, Kliment L. Judit B.-csaba 3.60, Brózik
Gyula Albert-Irsa —.20, Ev. egyházközség Bihács —.60, Koczkás Illés Tápiószele —.30 P.
Hálás köszönet a szives adakozóknak! — A kiadóhivatal.
A soproni ev. Nőegylet vasárnapi kulturestélye. A soproni evangélikus Nőegylet kuiturestélye vasárnap este 6 órakor volt az evan
gélikus ifjúsági egylet Szent György-utcai he
lyiségében óriási érdeklődés mellett. A nőegy
leti tagok által ez alkalomra Ízlésesen feldíszí
tett terem majdnem kicsinynek bizonyult a szép
közönség befogadására. A hittudományi kar
hallgatóinak énekkara által előadott bevezető
prograinmszám után dr. Kovács Sándor hittudománykari nyilvános rendes tanár tartotta meg
érdekes, magasnivóju és mélyreható történeti
okadatolással kisért alkalmi előadását: »Egy hi
res asszony névtelen anyja« címmel. Az illuszt
ris professzor érdekes, meggyőző érvekkel és
szép példákkal megvilágított előadásával lapunk
más részében még foglalkozunk. Azután Hollós
Erzsiké urleány gyönyörű zongoraelőadása és
Winklei Paula urleány szép szavalata következ
tek, akik művészi előadásukkal nagy tetszést és
sikert arattak és kedves élvezetet nyújtottak min
denkinek. Végül ismét a hittudományi kar hall
gatóinak megható énekszáma következett, me
lyet nagy figyelemmel és legnagyobb elisme
réssel hallgatott a közönség. A szép ünnepség
ezzel véget ért.
A Protestáns Nőszövetség felkérésére dr.
Pékár Gyula és dr. Bencs Zoltán április 28-án,
csütörtökön délután 6 órakor előadást tarta
nak az októberi forradalomról Budapesten, a
régi képviselőházban (VIII. Főherceg Sándor-u.
8. sz.)
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A Lelkipásztor áprilisi számában dr. Deák
János, dr. Kiss Jenő, Magassy Sándor, Marcsek János, Magyary Miklós, D. dr. Prőhle
Károly, Geduly Henrik Írtak tanulmányokat,
egyházi beszédeket.
Salgótarjánban bojt V. vasárnapján Abaffy
Gyula egyetemes missziói lelkész tartott mé
lyenszántó előadást az ifjúság iránti kötelessé
gekről, mellette Zelenka Panny szép szólóéneke,
az Ev. Leánykar és Gyermekkar éneke, Kralovánszky Zoltán hegedű, Vadászy Bertalan* és
és Kovács Géza orgonajátékai mélyítették az
est áhítatát. Az egyháztanács határozata alap
ján a templomot minden nap d. e. 8 --1-ig
nyitva tartják. Az egyház orgonáját megtisztittatta és újra hangoltatta, ugyancsak a toronyórát
is rendbehozta.
A csöngei gyülekezet Kovács István szom
bathelyi hitoktatót egyhangúlag lelkészévé, dr.
Ostffy Lajos ny. főispánt pedig felügyelőjévé
választotta.
Lapujtőn bensőséges ünnepség keretében
folyt le ápr. 3 án Platthy Elemér földbirtokosnak
az egyház felügyelői tisztségébe való beiktatása.
A díszközgyűlés keretében az urszentvacsorájá
nak felvétele után és az eskü letétele után dr.
Csengődy Lajos, az anyaegyházközség lelkésze
iktatta be hivatalába, majd ezután Zelenka Ottó
felügyelő, kir. járásbirósági elnök üdvözölte el
sőnek Platthy Elemért, formás beszédben mu
tatván rá azokra a kötelességekre, amelyek a
felügyelőre a gyülekezet élén várnak. Utána
Kovaltsik József lapujtői főjegyző, dr. Halyák
Zoltán, Rusz István és egy leányka köszöntöt
ték a felügyelőt uj tisztségében, aki keresetlen
és őszinte szavakban mondott az üdvözlésekért
köszönetét. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Dr. B. J. S. Hálásan köszönöm szives ér
tesítését s kérem további nb. támogatását. —
V. K. Bp. Köszönöm. Várom a továbbiakat.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Alapította: DR. RJJFFBY SÉNDOR püspök.

Az uj erő.
„Az ő parancsolatai nem
nehezek, mórt mindaz, ami az
istentől született, legyösi a vi
lágot, és ss a győzöd elem,
amely legyőzi a világot, a mi
hitünk.“ I. JAn. 5, 3, 4.

Jézus arra tanit, hogy nézzük a vetést,
amint magától nő, nézzük a liliomokat, milyen
gyönyörű ruhába öltözködnek, nézzük az égi
madarakat, mimódon táplálkoznak. Az Isten
gondot visel, tehát ne aggodalmaskodjunk. Az
élet tehát nem nehéz. Miért is volna nehéz?
Az élők az életre vannak teremtve, s a madárnsk nem eshetik nehezére a repülés, a szarvasnak
a futás, a virágnak az illatozás. ,
Igaz. De másfelől igaz az is, hogy az élet
nehéz. Van benne sok küzdelem, tragédia, ha
lál. Hány százezer magot termel a növény, hogy
néhány példányban tovább élhessen! A szarvas
nem a tigris elől menekülve tanulta-e meg a
futást? Minden életre száz ellenség leselkedik.
A természeti erők nagy tékozlása tudja csak
fenntartani az életet. Az élet nehéz. Manapság
tudomány, filozófia, irodalom nagy egyoldalú
sággal beszél az élet nehézségeiről, a létért való
küzdelemről.
Mindakét nézet igaz. é s mindakét nézet
megvan az evangéliomban. Azt mondja az apos
tol, hogy Istennek parancsolatai nem nehezek.
Természetes, hogy nem. Istennek törvénye az
élet törvénye. Hogy az Isten képére teremtett,
halhatatlan lélekkel felruházott ember gyönyör
ködik az Urnák törvényében és azon elmélke
dik éjjel és nappal, az éppen olyan természetes,
mint hogy a liliom kivirágzik s a mandolapagonyban tavasszal turbékol a vadgalamb. Jézus,
a tökéletes és valóságps ember, sohasem vesz
tette el kapcsolatát az örökkévalósággal, s mint
ó maga mondá, eledele volt a mennyei Atya
akaratának teljesítése. Élete, telítve volt szelle

miséggel, mint a tavaszi kerten átsuhanó szellő,
illatárral.
é s mégis, Jézus a Fájdalmak Embere volt.
A szenvedések kel) hét, ame'ynek eltávolításáért
vérverejtékezve könyőrgött, ki kellett ürítenie
fenékig. Isten kinyilatkoztatta felőle, hogy gyö
nyörködik benne s mégis úgy látszik Istentől és
emberektől elhagyatva halt meg, két lator közt,
keresztfán.
és az apostol is beszél egy világról, ame
lyet le kell győzni. Azt is irja, hogy az egész
világ a gonoszságban vesztegel. A Szentirás sze
rint is van tehát itt kereszt, küzdelem, árnyék,
bojtorján, tövis, könny, verejték; szoros kapu,
keskeny ut, iga, teher, por, szenny.
Ezeknek az ellenmondásoknak megoldása
egy magasabb sikban keresendő. Az apostol
azt mondja: »a mi hitünk.« És azt is mondja:
»mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki
attól született.« Az uj erő, amely magasabb síkba
emeli lelkünket, szellemvilágunkat, életünket,
örömünket és vereségeinket: a hit és a szere
tet. Mindenki, akinek szivében szeretet lakozik,
tudja, hogy a szeretet megkönnyíti a küzdel
met. Nehéz az a teher, amelyet szeretet nélkül
kell hordoznunk, sőt esetleg irigységgel vagy
gyűlölettel eltelve azok iránt, akik véleményünk
szerint a maguk terhét is reánk rakták. Egy
kis lány egy majdnem akkora fiúcskát vitt a
karján, mint önmaga. Azt mondja neki egy
ember: »Nagy már neked az a gyerek!« Feleli
a kislány: »Nem a! az öcsém!« A szeretet örül,
ha alkalma nyílik terhet hordozni.
Hogyan jut összeköttetésbe a szeretet a
hittel? Mert mai epistolánk a szeretetról jut el
a hit magasztalására. Azt is megmondja ugyanaz
a János apostol: »Úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta.« A Jézus Krisz
tusba, mint Isten szeretetének bizonyságába ve
tett hit az, ami meggyőz bennünket Istennek
szeretetéről. És a teremtett világban ez a hit,
amely Isten megtapasztalt szeretetéből ered és
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Isten szeretetébe vezet, láttatja meg; velünk min
den küzdelem, tragédia és halál közepette is,
hogy »minden igen jól vagyon.« »Akik az Istent
szeretik, azoknak mindenek javukra szolgálnak.«
A hitnek és szeretetnek szárnyán a lélek fellen
dül oda, ahol az életnek nagy antinómiái egy
isteni harmóniában olvadnak össze, ahol a szel
lem diadalának a kereszt lesz az eszköze és
szimbóluma.

II lelkésznyugdij rendezése.
(Befejezés.)
3. Ilyen értelemben a mi tervezetünk csak
ugyan a »könyörüíetességen alapszik«. És ha
erre mondja valaki, hogy »a nyugdíjas tag min
denkor lelkésztársainak alamizsnáját élvezi«, ak
kor még inkább áli ez a különféle nyugdíj állás
pontján álló hivatalos tervezetre. Mert míg az
előbbi szerint mindnyájan ugyanazon mérték
ben élvezzük a többiek alamizsnáját, az utóbbi
szerint éppen a tehetősebbek jutnak nagyobb
alamizsnahoz, miután a dijtartalékolási rendszer
természetével vele jár, hogy a megkívánt díj
tartalék azon részéből, melyet nem a tagok, ha
nem a közegyház ezek mindegyikét egyenlő
arányban megillető beutalásai fedeznek, a ma
gasabb nyugdíj igényű tagra több jut, miután
magasabb díjtartalékra van szüksége. Megcáfol
hatatlan tény, hogy a nyugdijintézeti mérleget
a magas nyugdijak a csekélyebbek hátrányára
aránytalanul terhelnék meg.
4. Az egyenlő nyugdíj elleni érvre csak
még ezt az egyet! Ha minden körülmények
közt annyi nyugdíjra van valakinek joga, mennyi
a fizetése, akkor miért esik a hivatalos terve
zet abba a következetlenségbe, hogy 1. a nyug
díjkifizetéseket 500/o-ra redukálja, 2. a teljes
nyugdíjigényt 5400 P-ben maximálja?
5. Azon ellenvetése, hogy a mi tervezetünk
szerint a fiatalabb generáció vállalja az öregeb
bek terhét ad in finitum, miután már az utób
biakhoz tartozom, mint érdekelt fél az elmon
dottakhoz csak annyit fűzök még, hogy azért
van fejlődésre alkalmas módon tervezetünk ké
szítve, hogy ez a végtelenségig ne menjen. Egy
mást segítjük, mert egymásra vagyunk utalva,
ha nem fogunk össze, nyugdijunk sohasem lesz.
Könnyű a próba: tessék a hivatalos tervezetet
a belépés kötelezettsége nélkül életbeléptetni!
Ami most már tervezetünk mathematikai
helytállóságát illeti, arról a maga terjedelmes
indokolása és a’átámasztása tekintetében itt an
nál kevésbbé tartom szükségesnek szólani, mi
vel csak ismételnem kellene azt, amit közrebo
csátott elaborátumunkban úgy is megtalálhat
mindenki. Kértük ugyan tervezetünk számvetése
helyességének megbirálását, de csak azt kaptuk
feleletül Lorge úrtól, hogy »semmiféle mathe
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matikai felülvizsgálatra szükség nincs, mert fel
osztván a terhét a tagok között, mindig ele
gendő kell, hogy legyen. Ha nem lesz elég a
kontempláit hozzájárulás, nos hát akkor fel fog
ják emelni. Ez mindenesetre nem mathematika
és annak eldöntésébe, hogy a mélyen tisztelt
lelkész urak a megoldásnak mely formáját vá
lasztják, nem szólhatok bele.« Minden tisztele
tem mellett is ki kell jelentenem, hogy a szá
mok szakértőjétől, nem tervezetünk elveinek, ha
nem számvetésének bírálatát vártuk. Mi legjobb
tudásunk szerint a priori adtunk, amit a hivata
los tervezet mindmáig nem adott: mathematikai
mérleget, hogy számokkal is bizonyítsuk tervézetünk helyességét. Laikus voltunk hangoztatá
sával még nincs bebizonyítva, hogy maihematikai mérlegünk rossz és hogy az nem mathema
tika. — Hát kérem mathematikának minden
esetre az és hozzá mindaddig jó is, mig az
ellenkezőjét be nem bizonyítja valaki. Ez pedig
csak úgy volna lehetséges, ha ki lehetne mu
tatni, hogy a feltételezett taglétszám mellett na
gyobb lesz a szükségelt teljes nyugdijak száma,
mint amennyit mi számvetésünk alapján, mint
maximumot megállápitottunk és ennek folytán
csakugyan »nem lesz elég a kontempláit hozzá
járulás«. Ergo: »az aktiv tag sohasem tudja,
hogy évenként mily megterheltetést jelent az
ő reá kirótt rész.«
Nem tudom, de feltételezem, hogy Lorge
ur meghajlik legalább is országos tekintélynek
elismert egykori mesterének, Bogyó Samunak
a biztosítási számításokban birt tudása és jár
tassága előtt, ö a régi nyugdíjintézet mérlegé
ben az évi szükségletet két tétel összegében ál
lapította meg. 1. Átlagos kiadás beszámított fi
zetés után. 2. Pótlás a betöltött szolgálati évek
ért. A tagokat több csoportba osztotta. Az
egyikbe azokat sorolta, kik 40 szolgálati év be
töltése után azonnal nyugdíjba mentek és itt
a beszámított fizetések összegének 14 o/0-át vette
várható kiadásnak. Ez a mi tervezetünk szerint
(300X3000 P = 000.000 P 14o/0-a) 124.000 P
volna. A 2. alatti szükséglet per analogiam
120.000 P-re rúgna. iÉvi szükséglet tehát 244.000
P lenne. Ámde akkor a befizetésekből fedezni
kellett az átvett nyugdíjasok, özvegyek, árvák
okozta szükségletet is, amire most nem kerül
sor és ami a mai befizetésekhez való viszony
latban 22.000 P-re apasztja a szükségletet. Mi
után pedig mégis csak akadni fog legalább
6—7 olyan tag, aki 40 évnél tovább fog szol
gálni, tervezetünk kimutatta évi jövedelem fel
tétlenül fedezni fogja a szükségletet és így ren
díthetetlen az a fundamentum, »amely abszolút
jogot biztosit a nyugdíjalap tagjainak«.
Fel kell hívnom a figyelmet arra is; hogy
tervezetünknek a múlt évben történt közreadása
óta a pénzügyi helyzet és ennek folytán a kö
zölt mathematikai mérleg előnyösen változott,
mert a rendelkezésünkre bocsátott adatok alap
ján örömmel győződtünk meg egyrészt arról,
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hogy úgy a kt*zdó tőke mennyisége, mint a
számításba vehető tagok száma nagyobb, mint
praeliinináltuk, másrészt arról, hogy ennek foly
tán a rendes évi jövedelem is növekedett, végül
pedig arról, hogy az állami hozzájárulás kvó
tája is hatalmas emelkedést mutat.
Mathematikai mérlegünk fedezeti oldalán a
fenntartási járulékok, tagdijak és kezdő töke
o/o-a címén beállított tételek 107.160 P-nyi öszszege oly biztos évi jövedelmet jelent, mely
nek realitása vitán felül áll, annal is inkább,
mi v e l a k é n y s z e r ű s é g h a t á s a a l a t t
e l e j t e t t ü k azt a m ó d o s í t ó j a v a s l a 
t u n k a t , h o g y a 40 s z o l g á l a t i é v v e l
b i r ó t a g o k m e n t e s e k le g y e n e k a 4
o/o-os é v i j á r u l é k f i z e t é s é n e k k ö t e l e
z e t t s é g e al ól .
Utalás történt még azon támadható hiányra,
amely az egyes nyugdíjjogosult állásoknak az
özvegyi fél éven túl hosszabb-rövidebb ideig
be nem töltése folytán áll élő. Miután csakugyan
előfordulhat, hogy valamely gyülekezet a sza
bályszerű időre nem tölti be megüresedett lel
készt állását és ebből kifolyólag esetleg a teljes
javadalom élvezetébe lépő adminisztrátort kény
telen az illetékes püspök kiküldeni, helytálló
nak látszik ez az aggályoskodó ellenvetés; de
csak látszik. Finánciális tekintetben veszedelem
sehogysem támadhat belőle, mert ami elvész
a réven, megtérül a vámon. Nevezetesen: az
újonnan választott lelkészek 80- 90 o/0-a úgyis
sokkal előbb volt 24 éves, mint az állásuk meg
üresedett és legnagyobb részük már segédlelkészi fizetésük csekélysége folytán sem fogja
káplánkodása idején a nyugdíjintézetbe való fel
vételét kérni. Végeredményben az utólag be
számított segédlelkészi idő tartamban meg fogja
haladni az üresedettségi időt. Egyébként ki le
het mondani, hogy az interka’áris jövedelemből
elsősorban a nyugdijintézeti 4 o/o-os lelkészi hoz
zájárulás fizetendő, még akkor is, ha az keve
sebb a választási kölfségné’, vagy h í adminisz
trátort nevez ki a püspök. Így aztán minden
képpen megóvjuk a nvugdijdintézeti mérleget.
Sokkal fontosabb kérdés, s^ámithatunk-c azon
100 P-re, melyet az állami dotációból és a közalapj hozzájárulásból együttes évi jövedelműi
vettünk fel? Bevallom őszintén, hogy ez volt
tervezetünknek legkönnyebben sebezhető pontja.
És ha tervezetünk kibocsátása óta az akkori
300 milliós hozzájárulást az állam megháromszorositotta is, még mindig, ez a tétel okozza
a legnagyobb gondot. Igaz, hogy 58.453 pengő
már szép pénz, de még mindig nem elegendő
és nem annyi, amennyire szükség van és amenynyi még a Trianon okozta megcsonkittatásunk
mellett is a régi 305.000 koronás dotáció ará
nyában járna.
A magunk részéről azonban kizárt dolog
nak tartjuk, hogy a magyar á’lamnak ne legyen
annyi pénze és a magyar kormánynak ne le
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gyen annyi be'átása, sőt szociális érzéke, hogy
nyugdíjintézetünk talpraáilitásával már a saját
becsülete, jól felfogott érdeke szempontjából is
véget vessen olyan társadalmi osztály vívódá
sának, gyötrelmének, mely a történelmi »gár
dádhoz hasonlóan nemzetvédelmi őrállóhelyén is
inkább mégha*, hogysem gyáván, önzőén meg
adja magát. Jó feltevésünket igazolja az illeté
kes miniszter kijelentése, hogy az 1927 28. évi
költségvetésbe a/ egyházak segélyezésére szol
gáló összeget éppen a nyugdíj-ügyre való tekin
tetből emelte fel.
Ha az. állam pénzügyi helyzete nem engedi
meg a kérdésnek az 1848. XX. t-c. keretén be
lül való megoldását, tekintse a kormány annak
szociális vonatkozását és találja meg ezen az
utón a jogcímet erkö’csi kötelességének velünk
szemben tejesítésére annál is inkább, mivel az
általa kinevezett és javadalmazott »önálló hit
oktatók« nyugdíjintézetünk kebel'be felvételével
oly terhet vállalunk, mellyel szemben évi 40—
50 ezer P befizetése nemcsak méltányos eljárás,
hanem még előnyös üzlet is. Éppen ez okból
tartom a magam részéről sokkal helyesebb do
lognak az állami hozzájárulás felemelésének ezen
a jogcímen kisürgetését. Ne hivatkozzunk az
1848. XX. t.-c.-re itt, mert 1. a/ összjárandóságot
úgy sem tudja a kormány megfelelően fel
emelni; 2. miért vállaljunk az e címen amúgy
is kijáró dotáció terhére olyan kiadást, melvnek
fedezése nem a mi feladatunk, hanem az állam
nyilvánvaló kötelessége. Szerény nézetem sze
rint kettős a teendőnk. Egyrészt ki kell sür
getnünk azt az összeget, mely a do. ut des«
jogos elvén az önálló hitoktatók tagokul felvé
telével a nvugdijintézetnek természetszerűen ki
jár, másrészt ki kell eszközölnünk olyan össze
get, milyenre a nyugdiiintézetnek szociális hi
vatása betölthetése okából szüksége van és
melynek folyósítását többrendbeli alapos oknál
fogva méltán elvárhatjuk. És ha magyar kor
mány várakozásunk ellenére a* utóbbit illetőleg
megkísérelné, amit az e’őbbit illet Vég meg sem
kísérelhet, t. i. hogy elzárkózzék kérésünk tel
jesítése elől, a kellő fedezet hiányára való hi
vatkozással, akkor még mindig aján*hafok egy
olyan megoldási módot, melynél a kormány a
fedezet hiányának hangoztatásával sem állhat
elő. Nevezetesen: a jelenlegi nyugdrasok, öz
vegyek és árvák segélyezésére kö'tségvetésileg
is megszavazott á'Iami dotációból engedje át
a kormány azt a kvantumot, ame’y részint az
elhalálozás, részint az árvák életkorának termé
szetes előrehaladása folytán fe’szabadul mind
addig, mig az 1848. XX. t-c. alapián adta ál
lamsegély Vv része el nem éri a régi békebeli
járandóságból a lélekszám szerinti 1/ #. részre
megfogyásunk arányában is kijáró 101.667
aranykorona egyenértékét, vagyis a 143.267 P-t.
Hogy a közalapból a régi 50.090 koronának
megcsonkittatásunk arányában harmadára le
apadt részét még pengőben is nehezen kaphatja
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meg a nyugdíjintézet az alapnak mai jövedelme
mellett, azt mi is belátjuk. Elismerjük azt is,
hogy a közalapnak más célt is kell szolgálnia,
mint a nyugdíjintézetet és ezért évi jövedelme
oroszlánrészét nem foglalhatjuk le ennek részére.
Ezzel kezdettől fogva tisztában voltunk. Azért
jeleztük, hogy a közalap 100o/o-ban valorizálandó
és pedig nem olyformán, hogy az államsegélyből
a közalap a békebeli hányad teljes mai egyenértékét kapja, hanem olyformán, hogy a gyüle
kezetek régi járulékukat a mai értékben szolgál
tassák be. igaz, hogy ez esetben hozzájárulásuk
a nyugdíjintézethez némileg növekszik, de még
ennek a többletnek betudásával is, még az első
öt éven is jóval kisebb mértékben terhelné meg
őket a mi tervezetünk, mint a hivatalos 25 éven
át és mégis módjában lenne a közalapnak a
kívánatos mértékben hozzájárulni a nyugdíjin
tézet évi szükségletéhez.
Uj tétel az elaborátumunkban közölt mér
leg fedezeti oldalán az ofíertóriumokbó! támadó
jövedelem, melyet azonban csak a teljesség és
a kikerekités okából vettünk fel utólag. Egyéb
ként oly csekélység, mely sem szoroz, sem oszt.
Ezek után még csak arra az egy, de per
döntő kérdésre kell felelnem: Elég-e a minden
kori szükséglet fedezésére a kimutatott évi jöve
delem? Ha igen, úgy mérlegünk mathamatikailag is helytálló.
Miután nekünk az életbiztosító intézetek
különböző halálozási és egyéb tabellái nem álla
nak rendelkezésünkre, ilyenek alap án eszközölt
számításokat sem közölhetünk. Mivel azonban
világos, hogy az elméleti, valószínűségi számí
tások eredményénél a tapasztalat nyújtó ta ada
tok helytállóbbak, mi ezekhez nyúltunk és ezek
alapján számítottunk annál is inkább, mivel
nyugdíjintézetünkre vonatkozólag ezek a legr
megbízhatóbbak és ezért mértékadók is.
Épp ezért a régi nyugdíjintézet ügyvivőjé
nek 1910—191'9. évi jelentései alapján megálla
pítottuk, hogy 10 évi átlag szerint, mennyi volt
507 aktiv tag mellett az átlagos teljes nyugdíjas
szám. Elaborátumunkban azonban nem az átla
gos, hanem a maximá is számot vettük és ennek
arányában s~ámítottuk ki, mennyi te’jes összegű
nyugdíjra lehet szükség 300 aktiv tag mellett.
Eredmény: 50 te'jes nyugdíj,* vagyis: 177,000 P.
Várható évi fölösleg tehát: 30.500 P. Miután
azonban erre a maximumra csak évek múltán
lehet szükség — ha egyáltalában lesz —, az
eladdigi évi maradványok tőkésítésével még ak
kor^ is^ biztosítottnak vehető a nyugdíjintézet fi
zetőképessége, ha az a bizonyos járvány csak
ugyan fellépne és magával ragadná az élők so
rából a lelkészek nagyobb számát, de csodálatos
képen mégkimélné ezek nejeit és gyermekeit.
Ha mindezek ellenére a sötétlátás tovább
aggályoskodik, van még egy módja a fizetésképtelenség elkerülésének és ez a tervezet 17.
§-ának c. pontja, mely mint zárózsilip bármikor
alkalmazható, ha a nyugdíjban!enés árama a
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megengedhetőnél nagyobb arányban indulna
meg.
Midőn igy tervezetünket alapelveiben és
mathematikai keresztül vihetőségében megindokölni törekedtem, nemcsak mások aggályait
akartam eloszlatni, hanem a magam lelki smeretét is megnyugtatni. Bízom benne, hogy az
előbbi épp úgy sikerült, mint az utóbbi. Ebben
a reményben zárom soraimat azzal az alázatos
fohásszal a jó Istenhez: amit mi terveztünk, azt
végezze ö el kegyelmének gazdagsága szerint.
W agner Átiám
ráckozári lelkész.

Bz európai C. E. konferencia.
Az aug. 8—14. tartandó nagy európai ke
resztyén szövetségi (C. E.) konferencia előkészü
letei az elmúlt hónap folyamán nagy lépéssel
haladtak előre.
A konferencia ének- és zeneügyének veze
tését id. Victor János igazgató vállalta magára
s közös munkára állott össze a budapesti és kör
nyéki énekkarok hosszú sora: Goudimel-énekkar, józsefvárosi, fasori, pesterzsébeti, rákosszentmihályi és rákospalotai ref. énekkarok, a
Bethesda énekkara, az angyalföldi* evangélikus
énekkar s a Bethánia újra talpraállott énekkara.
További énekkarok csatlakozása még várható.
Az eddigi tervek szerint egy válogatott éne
kes sereg fogja a kővetkező énekeket éne
kelni: a megnyitó-ülésen (aug. 9.) egy angol
éneket (Mundy: Oh Lord the Master of all),
Schultz egy motettjét, Bach egy kor álját (Jézus,
én örömem) s id. Victor Jánostól »A naini öz
vegyiét, a keresztyén hangversenyen (aug. 12.)
Bachnak egy kantátáját (Jöjjetek, siessetek és
fussatok), a zárógyülésen (aug. 14.) Händel
Messiás-oratóriumának nagy Hallelujah-kafát. —
Mind e gyűlések a Városi Színházban (Nép
opera), mint Budapest legnagj'obb termében
tartatnak.
A tágabbkörü énekkar négyszólamú énekkel
vezeti a pesti Vigadóban és a Zeneakadémián
a konferencia összes közénekeit, ezenkívül az
egyes énekkarok külön külön a következő alkal
makkor szerepelnek: a külföldiek számára a fő 
város által adott fogadóestéllyel egyidejűleg tar
tandó szeretetvendégségen (aug. 10.) az ott
egybegyülendő magyarországi és külföldi ma
gyarok előtt régi és uj magyar keresztyén éne
keket, az egyidejűleg tartandó nagy evangélizáló-estélyeken (aug. 13.) a tárgyakhoz illő tar
talmú énekeket énekelnek s végül a főváros
összes ref. és ev. templomaiban tartandó konfe
renciai istentiszteleteken (aug. 14.) ünnepélye
sebb darabokat adnak elő eddig megtanult éne
keik közül.
Az egyes énekkarok a közös darabok be
tanulását külön-külön próbáikon végzik s a-szűk*
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ségnek megfelelöleg több nagy közös próbára
jönnek majd össze.
A konferencia szállás* és étkezési ügyeit
Major László dr. vette kezébe. A Diákok Háza
és
skót misszió internátusa már előbb biz
tosíttatott, ehhez az internátusok és iskolák
hosszú sora járul még; a tömcgs^ál'ások beren
dezésében nagy segítséget nyújt a székesfőváros
idegenforgalmi hivatala, mely az István napi for
galom lebonyolítására 2000 ágyat szándékozik
beszerezni. A konferencia vezetőségét egy szál
lodába helyezik el, hogy szükebbkörü tanácsko
zásokra mindig együtt lehessenek. Akik az internátusokban és egyéb közös szállásokon nem
óhajtanak elhelyezkedni, azokat a budapesti és
környéki magánszá lásokon, vagy kivánatukra a
kitünően berendezett és rendkívül jutányos Con
lincntal-szállóban helyezik el.
A konferencia étkezését a népjóléti minisz
térium étkezői s több nagy vendéglő, esetleg
diákétkezók fogják lebonyolítani. Az egyes he
lyeken a legkülönbözőbb igények kielégítést
nyernek.
*
Az idegenek kalauzolását Hilscher Zoltán
dr. tanár szervezi, ki négy fél nap alatt Buda
pest legfontosabb látnivalóit fogja megfelelő
kalauzok és tolmácsok segítségével bemutatni.
A kedvezmények kicszJcözlése már megtörtént.
\ t. összes magyar közlekedési vállalatok fél
áru kedvezményt biztosítottak a konferencia
résztvevőinek. Most ugyanezt terjesztik ki az
osztrák és a cseh-tót államvasutakra. Mihelyt ez
sikerül, az összes többi -európai országokban
megkísérli a rendezőség a kedvezmény kieszköz
lését.
Sipöcz Jenő dr., Budapest székesfőváros
polgármestere a konferencia támogatását mele
gen felkarolta. Budapest székesfőváros augusz
tus 10-én este a Vigadóban, a nem-magyaraiku
külföldiek részére nagyszabású fogadóestélyt
rendez, melyen a főváros egyik kiváló ének
kara, magyar ének- és zeneművészek fognak
klasszikus szépségű magyar ének- és zeneszámo
kat bemutatni. (A skót éneket hasonlóképen mu
tatták be a glasgowi vasárnapi iskolai világkongresszuson a messze földön hires Orpheusénekkar tagjai.) Ugyancsak segítséget nyújt a
főváros a vezetőség elszáPásolásában, a Viga
dónak, a régi képviselőháznak és a Városi szín
háznak rendelkezésére bocsátásában.
Bethlen István gróf miniszterelnök a kon
ferencia védői tisztét készséggel elvállalta s
többrendbeli támogatást Ígért.
A konferencia költségeire u'abban a követ
kező egyházi adományok érkeztek be, vagy sza
vaztattak meg: Református egyház, Berettyó
újfalu 8, Református egyház, Or 8, Evangélikus
egyház, Debrecen 16, Református egyház, Haj
dúnánás 8, Református egyház, Nosz’op 2.40,
Református egyház, Szigetszentmiklós 10, Re
formátus egyház Pécs 80, Református egyház
Budapest 600, Református egyház, Pápa 10,
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Dunamelléki ref. egyházkerület 400, Dunántúli
evang. egyházkerület 100 pengő.
Tekintettel a nagy nemzeti és protestáns
érdekekre, a rendezőség tisztelettel kéri az öszszes többi egyházak adományát is.

H Í R E K .
Kérelem a lelkészi konferencián résztvenni óhajtókhoz. Miután a székesfehérvári
evang. egyházközség nagy súlyt helyez arra,
hogy a május 4 6. napjain tartandó konferen
cia tagjainak és vendégeinek az elszállásolása
az összes kivána'maknak megfelelően történhes
sék, tisztelettel kérem a koherencián résztvenni
óhajtó urakat, hogy részvételi szándékukat é rke/ésük pontos idejének megjelölé
s é v e l l e g k é s ő b b f o l y ó h ó 27 ig, a szé
kesfehér vári e v a n g . l e l k é s z i h i v a t a l l a l
közölni szíveskedjenek. Ahhoz ugyanis, hogy a/
elszállásolás minden fennakadás nélkül történh ess ék és a szállást adó hivek az előkészületeket
megtehessék, szükséges, hogy a gyülekezet ve
zetösége a konferencia előtt már legalább egy
héttel ismerje a résztvevők számát. Egyúttal tisz
telette! tudatom a konferencia résztvevőivel azt
is, hogy a gyülekezet vezetősége a résztvevők
részére az étlapszerinti étkezést a következő árak
mellett biztosította: ebéd 2 P, vacsoca 1.60 P és
közebéd a konferencia első napján 2 40 P. Az
érkező vendégeket a székesfehérvári állomáson
fehér gombjel vénnyel ellátott rendezők fogadják.
A gyülekezet nevében is szeretette! várja a ven
dégeket I r á n y i Kamill, ev. lelkész.
Paulik János nyíregyházi lelkésznek, a
MELE elnökének, a miniszterelnök előterjeszté
sére a kormányzó az evangélikus egyház körül
teljesített hűséges szolgálatai elismeréséül a III.
os/tálvu magyar érdemkeresztet adományozta.
Egyetemes közgyűlés Az egyetemes egy
házi közgyűlés október 27-cn lesz, amikor Buda
pesten a Lutheránus Világszövetség végrehajtóbizottsága is ülésezik.
Lelkészértekezlet. A győri egyházmegye
lelkészegyiete Úrvacsorával egybekötött böjti
értekezletét április 7-én tartotta meg Győrben.
Az értekezlet főleg az egyházi élet terén fel
merült gyakorlati kérdéseket beszélte meg. Na
gyobb összeget szavazott meg a szórványbeli
iratmisszió céljaira.
Lrettségi korm ányképviselők. A kultusz
miniszter középiskoláink érettségi vizsgálataira
kormányképviselőkül kiküldte: a dunántúli egy
házkerületben a soproni gimnáziumhoz dr. Szigethy Lajost, a bonyhádi gimnáziumhoz dr. Szlávilc Mátyást, a kőszegi leánygimnáziumhoz dr.
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Szelényi Ödönt; a bányai egyházkerületben az
aszódi gimnáziumhoz dr. Deák Jánost, a békés
csabai gimnáziumhoz Hor.vay Róbertét, a buda
pesti gimnáziumhoz Bolemann Gézát, a szarvasi
gimnáziumhoz dr. Gomtocz Zoltánt; a tiszai
egyházkerületben a nyíregyházi gimnáziumhoz
Saskó Samut, a nyíregyházi leánygimnáziumhoz
dr. Böhm Dezsőt.
Lelkészavatás. A Deák-téri evangélikus
templomban ápri'is 12-én meleghangulatu ün
n ep keretében avatta lelkésszé Raffay Sándor
bányakerületi püspök Sólyom Jenő végzett teo
lógust.
Március 15-én a kemenesmagasi-i ev. gyű
lekezct is méltóképpen áldozott a nagy idők em
lékének. Reggel a tanulóifjúság ünnepelt. A sza
valatok és énekszámok keretében Szakái László
igazgató-tanitó mondott ünnepi beszédet. Este
az ifjúsági és leventeegyesületek gyülekeztek a
templomba ünneplésre, ahol a hívek serege előtt
Szabó István lelkész, az egyesületek elnöke mél
tatta március 15-ikének nemzeti jelentőségét.
Az ünnepi programm többi pontját Komjáthy
Ida (Márciusi ének) és Baranyai Erzsébet (Nem,
nem, soha!) szavalatai és az ifjúsági egyesületi
énekkar által Sándor József tanító vezetése mel
lett előadott alkalmi énekszámok tették ki. Az
ünnepélyen képviseltette magát a helyi közigaz
gatási hatóság és a m. kir. csendőrség is.
A tállyai egyház április 7-iki hangver
senye. A tállyai »Kossuth-egyház« április 7-én
áldozott néhai psenyeczkei Nagy Mihály, a hegy
aljai egyházmegye kiérdemült főesperese és a
tállyai egyház volt kiváló lelkésze halálának fél
százados jubileumi emlékének. A hangverseny
műsorán Szücshé Dorosnyák Ilonka bpesti énekművésznő két énekszámmal szerepelt. Gyönyörű
orgánuma elbűvölte a lelkeket. Méltó partnere
volt Konok Tamás debreceni hegedűművész, ki
nek játékában a hegedű csodás lelkiségét csodál
hatta a közönség. Majd Turóczy Zoltán ózdi lel
kész tartotta meg ünnepi beszédét. A hit idea
lizmusának érzése, csodálat és lelkesedés kisérte
a kiváló szónok besédét. Gvertyánffy debreceni
orgonaművész játéka méltóan illeszkedett bele
a gazdag programmu hangverseny keretébe.
Az estélyt egészében a legszebb siker koronázta s
a nagyszámú közönség, mely a nagytemplomot
zsúfolásig megtöltötte, egy feledhetetlenül ked
ves, lélekgazdagitó emlékkel távozott.
A Biblia-vasárnap eredménye. A tavalyi
Biblia-vasárnap eredményéről a »Bibel-Arbeit«
márciusi száma alábbiakat írja: »Magyarorszá
gon tavaly tartottak először Biblia-vasárnapot,
amelyen különösen megemlékeztek a Brit és
Külföldi Bibliatársulatról. A reformáció-ünnep
előtti vasárnap volt kijelölve erre a célra s öröm
mel állapítjuk meg, hogy valamennyi protestáns
felekezet, a nazarénusok is, kivette részét. Sok
helyen offertóriumot is tartottak s a befolyt öszszeget terjesztési célokra nekünk adták át. Az
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egyik szegényebb felekezet adománya különösen
gazdag volt. Az 1926. év végéig összesen körül
belül 30 millió koronát kaptunk, ami valamivel
több, mint 85 angol font. Magyarországi tesvéreinknek szívből háiásak vagyunk szeretetük
jeléért és bizonyosra vesszük, hogy a szorosabb
együttműködésnek gyümölcseként sok áldás
származik Isten országa terjesztésének munká
jára.
Sopron. A soproni gyülekezet, a dunántúli
egyházkerületnek legnagyobb egyházközsége,
ápri'is lC-én ötödizben választotta meg felügye
lőjévé dr. Zergényi Jenő kormányfőtanácsot.
Másodfelügyelőnek ugyanakkor Sohleifíer Richárd soproni tekintélyes vasnagykereskedőt vá
lasztotta meg. A gyülekezet felügyelőjét elnök
társa, Ziermann Lajos lelkész, az Egyetemes
Gyámintézet elnöke üdvözölte magyar és német
nyelven; beszédét igy fejezte be: »Legyen a
templom és isko’a mindenkor szeretetének tár
gya. S ha a belmisszió terén nem tudunk most
mindjárt újat létesíteni, tartsuk meg és fejleszszük azt, amit elődeink drága örökségként reánk
bíztak: a testvér-egyesületet, a helyi gyáminté
zetet és a női gyámintézetet, az árvaházát, az
ovodát, a bölcsödét, a diakonissza állomást, az
olvasó- és ifjúsági egyesületet, a nőegyletet és
leányegyletet, a templomi énekkart, a helyi
nyugdíj-egyesületet stb.«
Dr. Zergényi Jenő
felügyelő az üdvözlésre adott válaszában többek
közt ezeket mondta: »Az egyházalkotmány igazi
fundamentuma az egyházközség, mert a gyüle
kezet az, amely magában is egyházat alkot; gyü
lekezet nélkül nincs egyházmegye, nincs egyházkerület, nincs egyházegiyetem; az összes maga
sabb szervek a gyülekezetektől nyerik összes jo
gaikat és egész hatalmukat « Szólott azokról a
feladatokról, amelyeknek megoldása a legkö
zelebbi jövő feladata: a temp'om belső tatarozá
sáról s az orgona renoválásáról, a népiskolának
nyolcosztályuvá fejlesztéséről.
A Kemenesaljái ev. egyházmegye lelkészegyesülete folyó évi április hó 6-án tartotta
Gelldömölkön tavaszi értekezletét. Napirend előtt
az értekezlet szeretettel köszöntötte Nagy Sán
dor nemesdömölki lelkészt, akinek 50 éves lelkészi jubileumát a közelmúltban ünnepelte nagy,
egykor artikuláris gyülekezete egyetértő ragasz
kodó szeretettel. Munkát olvasott Nagy Miklós
(A konfirmáció), Molitórisz János (Az oltár je
lentősége az evang kultuszban) és Kutas Kál
mán (A klerikálizmus előnyomulása és az ellene
való védekezés). A többi munka felolvasása a
folyó évi junius hó 28 án Ostffyasszonyfán tar
tandó értekezletre maradt el. Értekezlet után az
egyesület tagjai az Ur asztalához járultak.
Miniszteri rendelet. A kultuszminiszter
94.000/1926 Vili. a, számú rendeletének függe
léke felsorolja azokat a tanintézeteket és tanfo
lyamokat, illetve azoknak azon osztályait, ame
lyeknek sikeres elvégzése az elemi népiskola ha
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todik osztályával tanértékre nézve egyenrangú.
Az 1027. évi 6074 VIII. a. számú rendelet sze
rint a választói jogosultság bizonyításához szük
séges bizonyítványt az elemi népiskola negyedik,
illetőleg hatodik osztályának, illetve az előbb
említett rendelet függelékében felsorolt taninté
zetek és tanfolyamok megfelelő osztályának el
végzéséről az iskolák igazgatói vagy tanítói díj
mentesen kötelesek kiállítani.
Szeged. A szegedi Luther-S/övetség böjt
öt vasárnapján Luther Mártonról szóló előadás
sorozatot rendezett. Március 13-án Vo/áry Miksa
»Luther és a reformáció« cimen beszélt. Már
cius 20-án Tátrai Károly h. lelkész »Luther és
az ájlam< c. előadása hangzott el. Március 27-én
Kovács Andor orosházi esperes Luther jellemét
fejtegette. Április 3 án Kálmán Rezső orosházi
lelkész »Luther és a családi élet« c. témát adta
elő. Befejező előadást tartott Tátrai Károly »Lu
ther és az erkölcsiség« címen. Az előadások sza
valatokkal és énekszámokkal bővültek. A hívek
nagy érdeklődést tanúsítottak az előadások iránt,
melyeknek rendezése dr. Benkó István, a L. Sz.
ügyvezető igazgatójának érdeme.
A kem enesaljai ev. egyházmegye Celldömölkön folyó évi április hó 7-én Varga Gyula
esperes és Dukai Takách Ferenc, a közgyűlés
tartamára felkért világi elnök, elnöklete alatt
rendkívüli közgyűlést tartott, ami az üresedéslevő egyházmegyei felügyelői állás betöltésére
szolgáló szavazás elrendelése miatt vált szüksé
gessé, azon körülménynél fogva, mivel az es
peres mandátuma még a múlt év folyamán le
járván, a szavazást a felügyelői állásra nem ren
delhette el. Varga Gyula esperes meleg szavak
kal parentálta el a múlt év őszén elhalálozott dr.
Radó Gyula egyházmegyei felügyelőt, akinek az
egyházmegye vezéri állásában kifejtett áldásos
munkáját a közgyűlés hálás kegyelettel örökí
tette meg jegyzőkönyvében. Olvastatott az esperesi és egyhm. gyámintézeti egyházi elnöki
állásra leadott szavazatok felbontására kikül
dött bizottság jegyzőkönyve, amelyből kitűnik,
hogy az előbbi állásra beérkezett összes, 11 ér
vényes szavazat (e^y szavazat: Csönge, érvény
telen) Varga Gyulára, az utóbbi állásra beérke
zett 11 érvényes szavazat közül 10 Tompa Mi
hály kissomlyói lelkészre esett, akiket a közgyű
lés megválasztott egyhm. tisztviselőknek jelent
vén ki, meleg szeretettel üdvözölt. A megürese
dett egyhm. felügyelői állásra szóló szavazatok
beadási terminusául a közgyűlés május hó 9-ikét,
illetőleg a szavazás eredménytelensége esetére
junius hó 9 ikét tűzte ki s a szavazatszedő-bizottságba Kirchner Elek, Mód Aladár és Szórády
Dénes közgyűlési tagokat küldte ki. Az Orszá
gos Evangélikus Nap megtartására nézve abban
állapodott meg, miszerint kívánatosnak tartaná^
ha e nagyjelentőségű nap megrendezése egybe
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esnék a folyó évi egyetemes közgyűléssel, ami
által a vidék evangélikus vezetőségének meg
jelenése is az ünnepélyen megkönnyittetnék. Az egyházmegye évi rendes közgyűlését junius
29-én tartja Ostffv asszony fán.
K ulturest Rákoscsabán. A rákoscsabai ev.
gyülekezet április 9-én, az ottani Kaszinó nagy
termében P e e r P. Sándor lelkész rendezése mel
lett kiválóan sikerült kulturestélyt tartott. Hor
váth Károly László dr. ügyvéd, egyházfelügyelő
mondott nemes és mély bevezető szavakat a
vallásos kultúra jelentőségéről és emberboldogiló, koriavitó hivatásáról. Mály Mici két dalt
énekelt, Prepeliczav Klári pedig Végvárinak és
Gyula-diáknak egy-egy versét szavalta. Általános
tetszést keltett egy rákoskeresztúri gazdalegény,
Alt/iebler Pál közreműködése; Altziebler nagy
szerű készséggel és megragadó érzéssel hege
dülte Wieniawski legendáját. Villányi Andor tré
fája következett: a i Gyorsvonat« cimü, Thury
Mária és Kiss László színművészek előadásában.
Bertalan Edit Lavotta-dalokat adott elő, Thury
Mária és Gárdos Nelli, a Vígszínház tagja Har
sány i Zsoltnak »Az utolsó szó« cimü bohózatát
játszották, végül pedig Zichy Géza Edmund gróf,
a hires néhai, félkarú zongoraművész, Zichy
Géza gróf fia, a magyar muzsikáról beszélt.
Az egyes műsorszámokat Nádossy István MÁVfőfeliigyelö szellemes csevegése vezette be.
A klsterenyei ev. misszió-egyházban f. hó
3-án nagyon szép böjti est volt, mely alkalom
ból a hívek és másvallásuak megtöltötték a
templomot. Az előadást Limbacher Zoltán helyi
lelkész tartotta »Csalódásaink« cim alatt. Hege
dült Dobos Sándor Német Rózsika harmoniumkiséretével. Szavalt Schvare Annuska. - Több
számmal szerepelt a kis leánykórus. Az est offertóriumát, 16 P t, a templom belső renoválá
sára fordították.
Pápa. A pápai gyülekezet Kiss István le
mondott felügyelő helyébe egyhangú lelkesedés
sel Draskóczy István nvug. altábornagyot válasz
totta felügyelőjévé.
• A rozsnyói evang. öregdiákok találk o 
zója Budapesten. A rozsnyói evangélikus gim
názium öregdiákjai
tekintet nélkül a végzett
osztályokra
m á j u s 8-án, vasárnap délelőtt
10 órakor közös országos találkozóra jönnek
össze Budapesten a pesti Vigadóban. Feleleve
nednek a régi emlékek, megújul a régi barát
ság és ismét eggyé forr azoknak a szive, akiké
a múltban is együtt és egy célért dobogott. A találkozó emlékére a szervező-bizottság (IX ,
Fercnc-körut 33., 1. 11.) egy emlékalbumot ad
ki, melyben emléket állít a régi alma mater
nek, méltatni kívánja tanárainak működését s
megemlékezik kiváló diákjairól. A gimnázium
történetét Wiezinger Károly balassagyarmati áll.
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ginni. igazgató irta, a régi tanároknak a műkö
dését s a kiváló diáktársakat dr. Szlávik Mátyás
ny. eperjesi theol. akad. igazgató méltatta. Az emlékalbumot dr. Varga Sándor budapesti
áll. gimn. tanár szerkesztette. Czékus István
püspök, Pelech, Kramercsik, Hajcsi, Scheffer,
Juszt, Krausz, Raffay, Oravecz, Pákh Albert ké
pei díszítik a jólsikerült, szépen kiállított emlék
albumot.
Csépa. A csépai (Szolnok megye) közös pro
testáns missziói anyaegyház vezetőjévé Tátrai
Károly szegedi h. lelkészt nevezte ki D.
Raffay Sándor bányakerületi püspök. A szegedi
egyház presbitériuma és belmissziói egyletei a
püspökségnél mindent elkövettek a h. lelkész
visszatartásának céljából, de a csépai egyház
fennállásának és megtartásának érdeke fonto
sabbnak bizonyult az egyházi főhatóságnál.
Románia. A romániai magyar evangélikus
egyháznak történelmi nevezetességű napja volt
április 3-ika. Ezen a napon a romániai zsinat
presbiteri evang. egyházkerület Aradon, dr. Pap
Endre és Bohus Károly elnöklete alatt meg
tartotta első közgyűlését. A román kormány is
képviseltette magát Paclesemann vezérigazgató
val A szavazatszedő bizottság jelentése alapján
kitűnt, hogy az egyházkerület “szuperintenden
sévé Frint Lajos, felügyelőjévé báró Ambrózy
Andor választatott meg. A közgyűlés a szuper
intendenst és felügyelőt ünnepélyesen hivatalába
iktatta, A székfoglaló beszédek elhangzása után
a közgyűlés kimondta a zsinat-presbiteri ág. h.
ev. egyházkerület megalakulását, másodfelügye
lővé* Purgly Lászlót, főjegyzővé Nikodémusz Ká
rolyt és Mátis Andrást választotta; megválasz
totta továbbá az egyházkerületi törvényszék tag
jait; a pénztárost és a pénztári ellenőrt. Lelke
sedéssel fogadta a közgyűlés a felügyelőnek
azon bejelentését, hogy báró Solymossy Lajos
lelkésznevelés céljaira 50.000 lei alapítványt tett.
Az egyházkerülethez jelenleg 24 anyaegyházköz
ség tartozik, amelyek 4 egyházmegyében tömö
rültek (Aradi, Bánsági, Brassói és ötvárosi epryházmegyék); a iélekszám az 1923. évi statisz
tika szerint 30.440 lélek; az egyházkerületben
működik 21 lelkész, 32 tanító, 50 hitoktató, 21
kántor.
Protestáns Tanügyi Szemle. Az ág. hitv.
evangélikus és a református tanáregyesületek
Protestáns Tanügyi Szemle címmel egy éven
ként tiz füzetben megjelenő hivatalos közlönyt
indítottak meg. A folyóirat 1- 3. száma gazdag
tartalommal mégj e’ént 52 oldat terjedelemben.
Főszerkesztő Borsos Károly, felelős szerkesztő
Szelényi Ödön.
A magyar Biblia 1926-ban. A Brit és Kül
földi Bibliatársulat kimutatása szerint 1926-ban
48.63.9 magyarnyelvű Biblia fogyott el; és pe
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dig Magyarországon 45.193, Csehszlovákiában
2502, Németországban 875, Ausztriában 67,
Svájcban 2. Előző évben elkelt 29.145 példány.
Magyarországon összesen (tehát különböző
nyelveken) elfogyott 14.460 teljes Biblia, 25.897
Ujtestámentom, 8891 egyes könyv, összesen 49
ezer 248 példány.
Japán. A második kamarában előterjesztet
ték az uj vallástörvényt, amely a keresztyénséget, a sintoizmust és a buddhizmust elvileg
egyenjogusitja. A buddhisták és a keresztyén
missziók kifogást emeltek a közoktatásügyi mi
niszter ellenőrzési joga ellen.
Gyakorlati Gazdalexikon címen a gazdák
nagyhetére: az OMQE budapesti tenyészállatvá
sárjára jelent meg egy kétkötetes 1300 oldalas
gyakorlati mezőgazdasági szakmunka, melynek
előszavát Mayer János m. kir. földmivelésügyi
miniszter irta. A teljesen modern felépítésű és
kizárólag praktikus szempontok szerint szerkesz
tett Gyakorlati Gazdalexikon címlapján az irórnunkatársak között olvashatjuk dr. Schandl Ká
roly, stb. nevét. A Gyakorlati Gazdalexikon
szerkesztési munkáját egy és félévi munka árán
Mille Géza győri gazdakamarai ügyvezető titkár
látta el; a mű kiadója a Sylvester-nyomda, ter
jesztési központja pedig a Pantheon Irodalmi
Intézet. A két hatalmas kötet számos műmellék
lettel, igen sok képpel illusztrált, gondos és csi
nos kiállítású, békebeli vászori kötésű díszmunka,
mely bármely könyvesboltban 44 pengőért ve
hető meg. De megrendelhető részletfizetésre is
úgy, hogy elsőizben 8 pengőt kell lefizetni és
6 hónapon át további 6 pengőt havonként. A
megrendelést a szerkesztő: Mille Géza Győr,
Petőfi-tér 8. dinre is lehet eszközölni. A Milleféle Gyakorlati Gazdalexikon a legmodernebb
tudományos alapon, gyakorlati szempontból dol
gozza fel és nyújtja a mezőgazdasági tudomá
nyok mai egész kincsestárát.
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Test és lélek.
•Szerelteim, kérlek titeket, mint
jövevényeket és idegeneket, tar
tóztassátok meg magatokat a
testi kiváltságoktól, amelyek a lé
lek ellen vitézkednek.*
I. Pét 2, 11

A hitetlenség porhintésből él. A pogányok
egymás szemébe, sőt a maguk szemébe is port
hintenek. Egymás után következő nemzedékek
földhöz tapadt, önző, irigy, hazug sokasaiból,
hagyományaiból alakulnak ki a pogány népek,
s rágalmakkal, hazugságokkal, bornirtsággal,
képmutatással kötik gúzsba a lélek szárnyalását,
a magasabb aspirációkat, a szentségnek és tisz
taságnak szeretetét. Éppen azért, az evangéliom
hirdetése mindig azzal kell kezdődjék: Térjetek
meg! vagyis forduljatok el attól, amit a világ, a
hitetlen és pogány világ magasztal. »Két urnák
nem lehet szolgálni.« Ez a keresztyén életnek
egyik fundamentális tanítása. Keresztyén csak
úgy lehet az ember, ha hátat fordít és búcsút
mond mindannak, ami nem keresztyén.
Azért nevezi Péter apostol a keresztyéneket
jövevényeknek és idegeneknek. Krisztus országa
nem ebből a világból való, könnyen érthető te
hát, hogy a Krisztus hívei nem ennek a világ
nak polgárai. Itt, a múlandóságban, a romlan
dóságnak alávetett világban csak átmenetileg
tartózkodnak, sátorokban lakoznak és várják az
alapokkal biró várost. Az egyház minél több
ponton tapad hozzá a világhoz, annál meszszebbre távozik Urától; a keresztyén ember mi
nél nagyobb mértékben eregeti életének gyöke
reit a világba, annál több esetben tagadja meg
Mesterét. A keresztyén ember ennek a világnak
dolgaitól mindig bizonyos távolságban tartja
magát. A világhoz való viszonya nem közvet
len. Sem érzelmeinek, sem terveinek, sem elmél
kedéseinek, sem cselekedeteinek nem forrása,
nem mértéke, nem irányitója a világ. Életének
törvényei, erői, rugói nem ebből a világból va

lók. Jól tudja, hogy a világ mindennel visszaél.
A testtel, amelyet beszennyez; a lélekkel, ame
lyet megbénít. Az erényt köpönyegnek hasz
nálja; a bűnt befesti, felcicomázza.
A világtól tehát visszavonul önmagába.
Ámde itt megint eltévedhet. És lesz belőle az
a farizeus, aki igy szól: »Hála, hogy nem vagyok
olyan, mint mások.« És amint a világ hiú di
csősége porhintésból táplálkozik, úgy az ilyen
öntelt keresztyén is önmagának hint port a
szemébe s önmagát ámítja, csalja, hogy önérze
tét fenntartsa és hiúságát kielégítse. Amint a
világ abból él, hogy törik-szakad ápolja magá
ban az »öntudatot« mások rágalmazásával, a
maga szépítésével, úgy az ilyen farizeusi keresz
tyén is. A legtöbb egyéni, faji, felekezeti öntu
dat az önámitásnak és a mások megrágalmazásának emlőin nő fel. Isten a kevélyeknek ellene
áll. Még inkább ellene áll azoknak, akik szivük
ben a kevélységet dédelgetik és tudatosan akar
n«k kevélyek lenni.
A keresztyén ember tudja, hogy önigazsá
gával Isten előtt meg nem állhat. Napról napra
megtapasztalja, hogy őbenne is megvan a világ,
amelytől el kell fordulnia, amelynek búcsút kell
mondania. Az ö belső élete is harctér, amelyen
a testi kívánságok vitézkednek a lélek ellen. —
Megtapasztalja, hogy aki Krisztust kívánja kö
vetni, az kénytelen megtagadni önmagát is.
Az önállitás önámitás. »Tartóztassátok meg ma
gatokat a testi kívánságoktól.« A keresztyén
embernek nemcsak a világtól, hanem önmagától
is bizonyos távolságban kell tartania magát. —
A léleknek a testtel vívott harcaiból tanulja meg,
hogy az Isten Szentlelkcvel forrjon mindjobban
össze, mert ebben az egyesülésben van élete.
A világ elmúlik körülöttünk, és a világ kíván
sága is bennünk. Az idő sebes sodra magával
ragadja gyermekkorunk örömeit, ifjúságunk
nagy tervezgetéseit, férfikorunk örömeit, de
megmarad az, aki Istennek akaratát cselekszi.
Az Isten Szentjeikével való összeforrottság
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ban talál azután a keresztyén egy másik, uj
világot. Már itt a földön megtalálja azt, az Is
tennek világát. Úgy, hogy a keresztyén ember
mindenütt otthon van, mert Isten mindenütt
jelen van. S a keresztyén ember, aki megtalálta
a világban Istennek világát, lángoló szívvel for
dul embertársaihoz s azt mondja: Szeretteim!

A Magyarhoni Egyetemes Gyámintézetnek
{elhívása.
Mint már néhányszor, ezévben is Misericor
dias Domini (az Ur kegyelmessége) vasárnapján,
ill. hetében fordulunk Egyetemes Gyámintéze
tünk nevében a mi drága Egyházunk minden
rendű és rangú igen tisztelt híveihez.
A Misericordias Domini vasárnapnak evan
géliuma (Ján. 10. 11—16.) a jó pásztorról szól,
aki életét adta a juhokért, epistolája (Péter L
2. 21—23.) pedig azt mondja, hogy arra hivattattunk, hogy az ő nyomdokait kövessük. Te
hát mi is jó pásztorok legyünk. Keressük azért
áldozatos szivvel-lélekkel egyházunknak szét
szórt s azért egyházbag veszélyeztetett, tagjait.
Ne sajnáljunk költséget fáradtságot, ne sajnál
juk egészségünket, életünket sem, ha a templo
mot, iskolát, bibliát, ima- és énekes könyvet,
evangélikus naptárt és újságot, szóval az evan
géliumot nélkülöző, más idegen vallásuak közé
beékelt híveinkről van szó. Sokan közülök olya
nok, mint a tüskék és tövisek közé tévedt bá
rányok. Csakhogy ezek a tüskék és tövisek nem
testüket, hanem lelkűket tépik. Mint a zsoltáriró, úgy ők is sokszor hallják a hitetlenek és
csufolódók szájából: »Hol vagyon a te Istened?«
kénytelenek eltűrni azt, hogy ócsárolják, gyalázzák evangéliumi hitöket, Luthert és a többi
reformátort. A maguk erejéből már nem tud
nak kiszabadulni a tövisbokrok közül, nem tud
nak lábra állni s gyülekezetté tömörülni. Elvé
reznek, e’gyöngülnek, elvesznek egyházunk szá
mára, ha nem sietünk segítségükre. Azért kö
nyörüljünk azokon, akik elfáradtak és elszéledtek, mint a pásztor nélkül való juhok. (Máté
9. 36)
^ 1763-ban, amikor nálunk még nem volt
Gyámintézet és Németországban még nem volt
Gusztáv-Adolf egyesület, egy nürnbergi fiatal,
gazdag kereskedő: KiessMng Tóbiás egy alka
lommal egy alsóausztriai vásáron vett részt.
Érdeklődött ott az evangélikusok sorsa iránt.
S mikor megtudta, hogy a kevésszámú elnyo
mott evangélikusoknak mily súlyos ott a hely
zetük, úgy érezte, hogy azokon tehetsége sze
rint segítenie kell. Ezidőtől fogva 50 éven át
106-szor utazott Ausztriába, először titokban,
majd II. József türelmi rendelete után nyíltan,
hogy a szétszórt evangélikusokat evangélikus
ima- és énekkönyvekkel és iratokkal s ahol ezt
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szükségesnek találta, pénzbeli segéllyel is ellássa,
Egész vagyonát erre a célra áldozta. Mint tel
jesen szegény ember halt meg 1824-ben ez a
Kiessling Tóbiás, az osztrák egyházak ez a se
gítő munkása.
Nékünk már nem kell ily fáradságos és
veszedelmes utakat megtennünk, hogy lelki Ín
séget szenvedő bel- és külföldi hittestvéreinken
segítsünk. A Magyarhoni Gyámintézet és a Né
metországi Gusztáv Adolf egyesület szervei
gondjaikba fogadják szórványban élő és segít
ségre, támogatásra szoruló evangélikus testvé
reinket. S mennél jobban támogatjuk a Gyám
intézetet és ennek közvetítésével a Gusztáv
Adolf egyesületet, annál jobban megfelelhetnek
azok kötelességüknek és annál jobban megköze
lítik a nagy apostol által kitűzött nemes célt:
»Mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen pedig a
mi hitünknek cselédeivel.« (Gál. 6., 9.) Azért ada
kozzatok és áldozzatok a gyámintézet céljaira!
Egy hires orosz iró (Dosztojevszky) mondja:
»Ha minden orosz csak egy fát ültetne el éle
tében, úgy egész Oroszországból csakhamar vi
rágzó szép kert lenne és ha minden ember csak
egy embert boldogítana életében, a világból pa
radicsom lenne.« Füzzük a gondolatokat tovább
és képzeljük el, mennyire megerősödne a mi
szegény evangélikus egyházunk, ha minden
egyes felnőtt tagja —- mondjuk csak — egy
bibliának vagy énekeskönyvnek árát tenné le
évente a Gyámintézet oltárára! Valóban akkor
alaposabban segíthetnénk azon a közel 100 gyü
lekezeten s intézményen, amelyek most évente
kopogtatnak a Gyámintézet ajtaján.
Szerettük volna ennek a sok, segélyért fo
lyamodó gyülekezetnek és intézménynek hű ké
pét híveink szeme elé állítani. Ámde ezidőszerint
még nem volt lehetséges. Több gyülekezet még
nem irta meg s nem bocsátotta rendelkezésünkre
helyzetképét s a kinyomatási költségekről sem
tudtunk még gondoskodni. Talán lehetséges lesz
ez a következő alkalommal, vagy ta’án egyházi
lapjaink vállalkoznak arra, hogy minden egyes
számban egy-két segélyre szoruló gyülekezet
s intézmény hű leírását közöljék. Addig is, mig
ez a kérdés megoldást nyer, szeretettel kérünk
mindenkit, aki nem akarja, hogy egyházunk
mindinkább elsorvadjon, siessen annak megmen
tésére, támogassa imájával, adományával a
Gyámintézetet, amely viszont Egyházunknak
meghanyatlott falait és düledező gyepűit támo
gatja.
Amikor a múlt év őszén a katho’ikus nagy
gyűlést Zichy János gróf elnök megnyitotta, azt
mondotta, hogy Magyarországon a katholikusságé a lakosság többsége és, hogy a katholikusság érvényesülni akar és hogy minden ál
lam fundamentomjainak legalkalmasabbja a katholicizmus és a szupremáció kérdésében ő és
a katholikusok intranzigensek.
Pichy János gróf ezen fejtegetéseire a nagy
nevű publicista és buzgó katholikus férfiú, Rá-
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kosi Jenő egy vezércikkben reflektált, amelyben
azt Írja: »Egy szupremációt tudok és1ebben ver
senyezhetnek az egyházak egymással. Ehhez
azonban a lakosság többségének semmi köze
sincsen. Amely egyház legerősebb a hí.ben, leg
buzgóbb Isten parancsainak követésében, legál
landóbb polgári erkölcseiben, legönzetlenebb az
Isten és haza szolgálatában és legerősebb a fele
baráti szeretctben, az az egyház vagy felekezet
lesz a leghatalmasabb és azé lesz az erkölcsi
szupremáiia, a legnagyobb tisztelet és tekintély
az országban, akár többség szám szerint, akár
kisebbség« (Pesti Hírlap 1926. X. 12. sz.). Lám
Rákosi Jenő itt megmondja, hogy mit kell cse
lekednünk, hogy a mi Magyarhoni Egyházunk,
ez a félmil'ió lelket sem számláló szegény evan
gélikus egyház ne tiportassék el teljesen, sőt,
hogy az bizonyos tekintetben a többi hatalmas
egyház fölé kerekedjék az országban. Kövessük
az ő szavát! Legyünk erősek a hitben, buzgók
a szeretetben és tegyünk meg mindent a mi
egyházunkért, akkor megtettük kötelességünket
hazánkkal szemben is. Ezt kéri ez alkalommal
Egyházunknak Egyetemes Gyámintézete.
A Gyámintézet keletkezését, célját, munká
ját illetőleg utalunk a múlt évben közrebocsátott
gyámintézeti felhívásunkra és a dr. Varsányi
Mátyás szerkesztésében megjelent Evangélikus
Útmutatóban foglalt cikkre (’ásd 67—71. o'dal),
továbbá a Gvámintézeti Közgyü'és m. é. jegy
zőkönyvére (lásd az Egyetemes Közgyü’és jegy
zőkönyvének V. függelékét az 50—53. oldalon)
és az Egyetemes Közgyűlés elé terjesztett je
lentésre, (lásd a Közgyűlési Jegyzőkönyv 19.
oldalát.)
Különösen felhívjuk a figyelmet m. é. jegy
zőkönyvünk 13, 17. és 18. pontjaira és kérjük
az összes gyámintézeti fórumokat, hogy ezen
pontokban foglalt kéréseknek s felhívásoknak ele
get téve, a szükséges intézkedéseket és jelenté
seket idejében megtegyék.
Az Egyetemes Gvámintézeti Közgyűlés ha
tározatának megfelelöleg. a Gusztáv Adolf e'ryletet kértük, hogy az ez év őszén, szept. 27-28-ig
Orácban tartandó nagygyűléséről jöjjön át egy
a Gusztáv Adolf egyleti nagygyűlést követő
nagy Gyámintézeti Közgyűlésre és ünnepélyre
Sopronba s egy megfelelő két, három napra ter
jedő programmot is terjesztettünk a G. A. egy
let központi bizottsága elé. A G. A. egylet köz
ponti bizottsága jan. 15-én Lipcsében tartott ülé
sében örömmel és köszönettel fogadta a mi
meghívásunkat és mélyen fáilalta, hogv a G. A.
egylet ezen megtisztelő meghívásnak nem tehet
eleget, mert egyrészt a gráci ü’és előre’áthatólag igen kifárasztia a résztvevőket s mert más
részt ezen ülés után sokan az A’pokra tervez
nek kisebb-nagyobb kirándulást és igy az egy
let nem tudná magát közgyűlésünkön s ünnepé
lyünkön kellőkép képviseltetni. Kilátásba he
lyezte azonban az elnökség, hogy más évben
tisztelnek meg bennünket látogatásukkal. .
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Egy későbbi ugyancsak meleg és barátságos
hangú levélben felajánlja D. Rendtorff G. A.
egyleti elnök, hogy a gráci ülést követő vasár
napon, okt. 2-án, Szentháromság utáni 16 ik va
sárnapján készségesen prédikál egy bizonyos
számú németországi lelkész Magyarországon ott,
ahol szívesen látják és ahol a német szót meg
értik. Ezen levélben egvutta! kifej z azon remé
nyét, hegv a grá i ülésen, tekintve azt, hogy
Grác hozzánk kö el fekszik, Gyámintézetünk
több tággá! s nevez'tesen t ő s g y ö k e r e s m a 
g y a r o k k a l is fog a ma^á képviselet ii.
Nagyon sajnáljuk, hogy német testvéreink
nem jöhetnek el a Sopronban tervezett nagy
szabású G árintézeti K ö g y ü é sre é'> ünne
p é ire . A közg ülést ennek következtében nem
Sopronban fog uk meg ar aoi, hanem Salgótar
jánban, feltételezve termész tesen. hogv a salgó
tarjáni nemes gvüekezet fenntartja m é. érke
zett meghívását. Felkérjük mindazon lelkész
urakat, akik reflektá’nak arra, hogv a Szenthá
romság utáni 16 ik vasárnap, okt 2-án egv né
metországi lelkész prédikáljon g ülekezetükueo,
hogv ezt ju'ius végéig a Gyámintézet Egyházi
Elnökénél bejelentsék. Igen kérjük gvülekezeteinket, hogv vegyék igénybe a fe'a án’ott ven
dégszónokokat. Sok értékes kapcsolatot létesít
hetünk ezáltal a G. A. egylettel és német test
véreinkkel. Megjegyezni kivan uk, hogy ebből
nem hárul különösebb költség se az egyház
községre, se a gvámintézetre. Szeretettel kérjük
továbbá a különfé'e fokú Gyáminféz tnek azon
egyházi és világi vezetőit és érdeklődő barátait,
akik a grári impozánsnak Ígérkező G. A ülésen
részt kívánnak venni, hogv ezen szándékukat
ugyancsak julius végéig jelentsék be az egy
házi elnöknél. Nngvon kívánatos, hogv minél
nag óbb, tekintélyesebb számban je’enjünk meg
Grácbnn. Szeretnénk ha a Ovámin éz^ti Nőegvleteink, esetleg Ifiusági Egyleteink is képvisel
tetnék ott magukat.
Az osztrák egvhá'ban már ez év elejétől
fogva, minden va árnap o ‘fe tóriumo1 tartanak,
hogv a nagygvü’ésen megfelelő ünnep5 a ándékkal kedveskedhessenek nagv jótevőjüknek, a
G. A. egyletnek. Mi se menjünk oda üres kéz
zel. Kértük az egvhá'kerület és egyházmegyei,
illetve helyi gyámintézeteket, hogy hassanak
oda, hogv minden gvü’ekezet egv-egv ü^n^p5,
vagy vasárnapi offertóriumot (talán Pünkösd
Ünnepit vagy Szentháromság vasárn^piP ajánl
jon fel ez évben, a szomszédunkban ü’ésező,
régi, áldott jótevőnknek, a G. A. egyletnek. Eze
ket az offertóriumokat persze a helvi gváminté
zeti pénz'árosok beküldik az egvházmegvei
gváminfézeti pénztárosoknak, ezek az egyhá^kerü’etieknek s viszont az e g ’házkenilet' gvámintézet pérz'árosok az egyetemes gyámintézeti
pénztárosnak.
A g' ámintézetnek két mecénása felaán’o ta
a múlt évben, hogy a gvámintézeti számadási
iveket a saját költségükön kinyomatják s ren
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delkezésre bocsátják Gyáminíézetünknek. Mint*
hogy az ajánlattal élni kívánunk, kérjük a kü
lönféle gyámintézeti fórumokat, hogy jelentsék
be az egyházi elnöknél a régebbi számadási ive
ken kívánatos módosításokat.
Gyámintézetünket Isten megsegítő kegyel
mébe s hittestvéreink támogató szeretőiébe
ajánlva, vagyunk kiváló tisztelettel, hittestvéri
szeretettel
Budapest, ill. Sopron, 1927 Misericordias
Domini vasárnapján.
Ziermann Lajos s. k.
egyet, gyámintézeti e. elnök.
br. Feilitsch Berthold s. k.
egyet, gyámintézeti v. elnök.

Levél a szerkesztőhöz.
igen tisztelt Szerkesztő Uram!
Mint már egy egész éve, de az Ur akara
tában való megnyugvással ágyhoz kötött be
teg, én is lelkes hive, hálás hallgatója vagyok
a rádiónak, Hogy mennyi szórakozás, élvezet,
gyönyörűség nyújtásával járult hozzá a rádió
is ahhoz, hogy rabságom elviselhetőbb legyen,
azt csak az tudja kellőképen felbecsülni, aki
maga is töltött már legalább heteket ágyban,
betegen. De mindezeknél, sajnos ritkán, nagyob
bat is nyújt nekem a rádió: Előbb kéthetenként
volt, újabban, fájdalom, már csak nagyobb idő
közökben történik, hogy részese lehetek a Kálvin-téri református templomban tartott istentisz
teleteknek. És ha valaki ilyenkor véletlenül meg
látná, amint betegágyam mellett ülő 85 éves és
velem együtt evangélikus édesanyámmal az or
gona kedves bugását, a hívők buzgó énekét és
Isten szolgájának felemelő szavait megillető dotten hallgatjuk, az elmondhatná, hogy minden
profán környezet mellett is igazi templomi áhi
tat van itt akkor nálam. De hogy az ünnepi
élmény után annak hangulatába mindig ürmöt
csöppent az a fájó kérdés, hogy miért nem hall
gathatjuk soha a saját vallásunk tanításait, a
magunk papjait, — az ugyebár érthető.
Én is nyíltan azok közé a »békéden türelmetlenkedők« közé sorakozom itt tehát, akik
az evangélikus rádió-istentiszteletek bevezetését
lépten-nyomon sürgetik. Teszem ezt pedig az
után, hogy több héttel ezelőtt — egy jeles szó
nok iránti érdeklődésből meghallgatott katholikus hitszónoklat adta impulzusból — magánle
vélben tettem ebben az irányban lépést, nagyon
mértékadó helyen. Tulajdonképen ma sem tu
dom még, hogy levelem érdemesnek találtatott-e
ott a végigolvasásra, vagy tárgyánál fogva idő
előtt a papírkosárba került. De az írószerszá
mot kezembe most nem ez a bizonytalanság
adja, hiszen ez — tudom — a megkeresett ma
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gas fórum nagy elfoglaltságával’is megmagya
rázható, hanem legfőképen az az azóta is erösbödott szomorú tapasztalat, hogy ebben a do
logban nálunk minden nyilvános és sokkal több
nem nyilvános lépés t e l j e s e n és é r t h e t e t 
lenül hiábavaló.
Nem tudok ebbe belenyugodni, mert — és
ezt tessék jól megjegyezni — nemcsak a magam
önző érdeke vezérel. Nem tudok nyugodtan
várni, amikor a lelkembe vágott a jajszó, hogy
a baptizmus a mi sorainkból hódítja magának
tömegesen a hívőket, akiknek nálunk kevés a
lelkigondozás, és amikor ezzel szemben azt lá
tom, hogy más keresztyén vallásfelekezetek, kü
lönösen a katholikus egyház, mennyire megra
gadnak minden eszközt, amelyet tanaik terjesz
tésére alkalmasnak látnak. Nem tudom ezek
mellett magamba fojtani a lázongó kérdést,
hogy miért kell ebben nekünk, a wittenbergi
vártemplom kapujára kiszegezett bátor tanok
követőinek, a többieknél »óvatosabbak«-nak len
nünk? (Mikor pl. a reformátusoknak — erre bi
zonyítékom van — nincs rossz tapasztalatuk a
rádióval.)
De nem is azért veszem itt igénybe sokak
türelmét, hogy a kérdés mellett újabb érveket
sorakoztassak fel. Hiszen azokhoz, amiket előt
tem Krayzell Miklós ur, valamint özv. Stefezius
Istvánné és dr. Piufsich Oszkárné uriasszonyok
e lapok hasábjain a mi rádió-istentiszteleteink
mellett, olyan tisztánlátással és annyi lelkes buz
galommal felhoztak, a fentiek után nekem már
nem sok hozzátenni valóm volna. És nem is lá
tom szükségesnek, hogy további érveket vonul
tassak fel, mert ügyünkben eddigelé, őszintén
megmondva, e g y e t l e n k o m o l y és e l f o 
g a d h a t ó e l l e n é r v e t sem h a l l ot t a m.
Ok nélkül azonban semmi sem történik igy,
vagy úgy a világon. Itt is kell tehát valami erős
oknak lenni, ami azonban eddig, úgy látszik,
hétpecsétes titok. Hát ezt az okot keresem én;
ez az, ami engem nem hagy nyugton, mert
ennek ismerete nélkül tehetetlenek vagyunk. —
Lássuk hát ezt az okot! Lássunk hát végre már
egyszer tisztán, hogy megtudhassuk, mi teszi
olyan szilárddá azt a szirtet, amelyen annyi
buzgó vágyódás szenved hajótörést!
Sokáig abban reménykedtem, hogy evangé
likus egyházunk múlt évi közgyűlésének jegyző
könyvében találom meg majd a megnyugtató
magyarázatot. Ezt a jegyzőkönyvet csak a na
pokban tudtam megkapni, ezért késtem eddig,
És most meg kell mondanom, hogy ennek a
jegyzőkönyvnek idevonatkozó része megnyug
vás helyett nagy csalódást, sőt egyenesen meg
ütközést váltott ki belőlem. Egyetemes egyhá
zunk múlt évi november 11-i közgyűlésének
jegyzőkönyvében ugyanis erre a tárgyra vonat
kozólag szószerint a következők fogyhatnak:
»35. (Sz.) Olvastatik a lelkészegyesület felterjesztése az evangélikus rádióistentiszteletek
rendszeresítése tárgyában.
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Az egyetemes közgyűlés ezidó szerint nem
tartja kívánatosnak az evangélikus istentiszte
leteknek rádió utján való közvetítését, azonban
felterjesztést intéz a magy. kir. kormányhoz,
hogy a legközelebb megtartandó nemzetközi
rádiókongresszusra kiküldendő megbízottja ut
ján tegyen a kongresszusnak javaslatot aziránt:
határozza el, ho£\ vasárnapokon és iinnepnapo
kon délután 7 óráig minden európai leadóállo
más csak istentiszteleteket, vagy vallásos tárgyú
előadásokat közvetítsen.»
így szól a jegyzőkönyv idevágó része, és
semmit másf Hogy ebben i n d o k o l á s nincs,
csak kerülgető halogatás, azt mindenki láthatja.
De még csak következetesség sincs benne. Mert
milyen alapon állhat elő az evangélikus egyház
ilyen javaslattal és hogy remélheti, hogy azt
majd komolyan is veszik, a m i k o r m a g a n e m
l á t j a s z ü k s é g é t a r á d i ó i s t e n t i s z t elete k r e n d s z e r e s í t é s é n e k ? !
De talán rosszul is mondtam, — nagyon
is lehetnek, akik kapva-kapnak majd ezen a
javaslaton; azonban« e javaslat esetleges sike
rét s e m a magyar evangélikus egyház aknáz
hatja majd ki.
Hol, miben keressem hát most már a meg
nyugtatást?
Azt hiszem, hogy a legegyenesebben cse
lekszem és sokak egybehangzó óhajának adok
vele kifejezést, amikor arra kérem ezek után
egyházunk illetékes vezérférfiait, hogy gyújt
son egyikük e lap hasábjain teljes világosságot
ebben a kérdésben. Világosítson fel bennünket,
türelmetlenkedöket, hogv vagy megnyugodjunk
az ő nagyobb bölcseségükben, ha valamely tisz
teletreméltó ok vezeti őket, vagy pedig: még
hatékonyabban fellebbezhessünk a rosszul in
formált pápától a jól informált pápához«, ha
netalán jóhiszemű tévedés homályositaná el e
kérdésben az ő tisztánlátásukat.
Biztosan hiszem, hegy nem lesz ez a ké
résünk pusztában elhangzott szó. Mert ha csa
lódással járna ez a várakozásunk, abban nem
láthatnánk mást, mint nvilt beismerését annak,
hogy nem komoly tárgyi ok késlelteti annyi
százak és ezrek tiszta vágyának beteljesedését,
ami később — gondoliák meg jól! - talán már
helyrehozhatatlanul hátrányosabban lesz csak
elérhető.
Hittestvéri szeretettel vagyok Szerkesztő
Urnák
Budapest, 1927 április 24-én.
őszinte tisztelője:
Mokry Imre
a kelenföldi evangélikus egyház
presbitere.
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Ruth
Irta és a kcmcuesuljtii ev. egyházmegye
évi ju
nius hó 28-án Celldomölkön tartott lelkészértekezletén
felolvasta : Magaaay Sándor Cböngei cv. lelkész.

Naómi, vagy Máráh?
Őszi verőfényben, — mikor még csábos
aranyhünet varr a napsugár fűre, fára, virágra,
de már megcsillan messziről a hegycsúcs fehér
hósapkája; mikor még átsir a mezőn a bojtár
tilinkőja és behallik a faluba a nyáj méla koiompja, de mégis mintha mindegyik búcsúszava
lenne a megfáradt természetnek, — s'á/ezer
vándor dalos emelkedik suhogó szárnyakon a
magasba. Olyanok, mint egy költözködő nagy
nemzet.
Aztán lehull a hó. Mozdulatlanul pihen min
den. Csak az istállóban csapong nyugtalanul egy
ittmaradt fecske. Majd a sarogiyára szád, majd
leül a jászol szélére. De sehol nein pihen el:
a többit keresi.
Nap-nap után el elnézem és valahányszor
hallom szárnya libbenését, elárvult életének
panaszos csicsergését, mindig megjelenik előt
tem az egész nagy szárnyas sereg képe. ügy
van ezzel is az ember, mint a tenger egyet
len cseppjével, melyről azt mondják, hogy az
egész óceán életét hordozza magában. Egyet
len vizcseppben is meg lehet látni a Vizek éle
tét. Az egysejtű protoplazma, a véglények ta
lán csak parányi kicsinyítései a há‘nának, cá
pának, tengeri rózsának vagy medúzának.
Ahogy a sejtek keletkeznek, egymásba ütődnek,
kergetik, vagy hívogatják egymást, szétbonta
nak és megmerevednek, épugv keletkeznek, fej
lődnek, szaporodnak és pusztulnak a vizek gi
gászai is. Ezek olyan természeti tükrök, melyekből
fényesen kiragyog az egyetemes világélet örök
törvényeinek egy-egy paragrafusa. Hol itt, hol
ott kezdenek beszélni s lassankint reávezetik az
embert arra a tapasztalásra, hogy egy ilyen
tükörben megláthatja a saját életét. Egyetlen
ember is lehet tükre, élő fotográfiája családja,
községe vagy nemzete életének. A fiúnak sok
szor ugyanazok a kérdései, vágyai, álmai és
keserűségei, mint az. apának vagv a családnak.
Nemcsak szójárásáról lehet valakinek szülőföld
jére, az őt körülvevő társadalmi osztályra követ
keztetni, hanem indulatai, észjárása, egész gon
dolat- és érzésvilága, erkölcsi felfogása is meg
mutatja, hogy kik között él, munkálkodik, kiket
szeret és kik szeretik.
Az istállóban rekedt vándormadár vissza
álmodja a tavasz Ígéretét. Mig szárnyaival szoinoruan verdesi az állatgőzös, nehéz levegőt,
talán elsuhan előtte a pompás mező képe, melyre
az Isten keze hullatott kábító illatu virágot.
Parányi csőrének szakgatott csicsergése talán
egy elhaló, kiszakított akkordja annak az áriá
nak, melyet hajnalhasadáskor Isten dicsőségére
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és párja ébresztésére dalolt a kristályharmatu,
ciús lombok árnyában.
Talán visszaálmodja a boldog együttlét
napjait.
Azok az emlékek!... Óh, azok a keserűen
boldog emlékek!...
Az ember is ezekben éli újra elveszített
boldogságát. Mintha valami láthatatlan kéz újra
szőné a megtörtént dolgok fonalát! Ez a fonál
pedig mindig szebb és aranyosabb, mint az ere
deti. És ha vékonyabb is, mint az első volt,
ha nem is oly fényesen ragyog belé szemünkbe,
nekünk mégis drágább, mégis féltettebb kin
csünk, mert életünknek egy darabja yan benne.
A mi tragikumunk azonban az, hogy az
emlékek szálai csak e l ő t t ü n k húzódnak el
és nem húzódnak b e l é n k úgy, hogy azokat a
maguk eredetiségében mint jelent éljük. Mózes
tábora három napig vándorolt a Veres-tengertől
a Sűr pusztája felé és majdnem megfúlt a szom
júságtól, mert az egész vándorlás alatt sehol
sem volt ivóviz. Végre forrásra bukkantak. Ez
azonban keserű volt s nem ihatták. El is nevez
ték azt a helyet Máráhnak, Keserűnek.
Úgy áll sokszor az ember a saját emlékei
előtt, mint egy csobogó, kristálytiszta forrás
előtt, amely legtöbbször csak annyiban az em
beré, amennyiben látja, de magáévá nem teheti,
belőle nem ihatik. Amig a mienk volt, amig
önmagunkból termeltük ki, mint spontán éle
tet, addig ittuk a történés vizét és magunk sem
tudtuk, hogy mennyire szerettük, amikor a
világra hoztuk. Szeretetreméltóságát csak akkor
érzi az ember, amikor »máráh«-vá, keserűvé
\áiik. A csillag is akkor ragyog legfényeseb
ben, ha körötte koromsötét az ég.
*

Egy eseményt ragadok ki a Bibliából és
magam elé állítom.
A kis Bethleheni városka mindennapos
csendjét szokatlan dolog zavarja meg. Elimélek
felesége, a szeretetreméltó Naómi visszaérkezett
hazájába. De akiket magával vitt, azok már
nem tértek vele vissza. Meghalt férje is, meg
halt két szerelmes fia is. Az Ur adta, de az Ur
el is vette őket. Apa és fiai örök álomra pihenve
feküsznek Moáb földjén.
Naómin meglátszik a hosszas távoliét. Ar
cára barázdákat vont a szenvedés ekéje, szemei
ből sötéten tekint ki a fájdalom és keserűség.
Alig ismerik fel a városban. Csak az időseb
bek lelkében él még a régi Naómi szeretetre
méltó, kedves arca, szelíd, türelmes beszéde,
mindenki előtt ismeretes hitvesi hűsége és pél
dás anyai szeretete. Bethlehem valósággal láz
ban van miatta. Az egész városka megmozdult.
Kis helyen a rendkivüliségek mindig intenzi
vebb hatást váltanak ki, mint nagy városban.
Találgatják, kérdezgetik: »Nemde, nem Naómi
ez ?«
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Naómi az érdeklődés céltáblája lesz és az
emberek tudakozódása úgy belefúródik leikébe,
mint a nyílvessző az áldozatba.- Látja önmagát
régi, kedves szobájában. Elsuhan előtte a rombadőlt családi boldogság képe és keservesen
feljajdul: »Ne hívjatok engem Naóminak. Hív
jatok inkább Máráhnak, mert nagy keserűséggel
illetett engem a Mindenható. Miért hívnátok
engem Naóminak, nem vagyok én Naómi, nem
vagyok én szeretetreméltó, ellenem fordult az.
Isten és nyomorúságot zúdított reám?«
Csupa keserű s?ó, csupa lemondás! Első
nagy keserűsége az volt, hogy szülőhazájából
idegen földre, idegen népek közé kényszeritette
az éhség. Aztán jött a keserű kegyelmi kenyér,
a rokonok, jóbarátok, ismerősök hiányának szo
morú tapasztalása. Ez sem volt elég: elvesz
tette férjét és végül bele kellett néznie fiai sír
jába is.
Naómi fájdalmai az élet fájdalomskálájának
tükre. Elkezdődik a keserűségek csendes fuvalmával és felfokozódik a hatalmas törzseket ki
tépő gyötrelmek viharáig. Olyan, mint a tor
nádó. Mikor közeledik, elsötétül az ég, villámostorok futkosnak szeszélyes vonalakban ide
stova, majd egy szakadatlan tompa morajlásba
fúl minden mennydörgés s mig egy félórával
ez előtt csak szellő incselkedett a fákkal, most
egy rémületes sivitás elnyom minden emberi és
állati hangot. És ami megmarad u tán a:... ro
mok, irányukat vesztett patakok, lecsonkitott
törzsek.
De Naómi életfájdalmának van egy olyan
pontja, melyet ha egyszer felfedez az ember,
eloszlik torkáról a fojtogató keserűség, könynyüit letörli és tisztább szemmel, nyugodtabb
szívvel, fegyelmezettebb hallgatással figyeli a
fájdalom tanítását. Észreveszi az ember, hogy
a szenvedés fokai, — úgy a testi, mint a lelki
szenvedésekben, — csak bizonyos magasságig
emelkednek, mert csak addig emelkedhetnek,
ameddig az emelkedés lehetősége fennáll.
A tűzhelyen forralt viz is csak az edény széléig
loboghat, mert ha tovább forr, kilép az edény
ből és aláfolyik. Senki sem hordozhat több fáj
dalmat,' mint amennyit lelke elbír. •
A keserűségnek ez az egyik tanítása.
A másik pedig az, hogy a fájdalom nemes
elviselését csak némileg már kifejlett erkölcsi
erő teszi lehetővé. Ahol nincs meg ez az erköl
csi erő, ott fájdalom-elviselésről alig lehet szólni.
A világháborúban nem egyszer tapasztaltam,
hogy a legnagyobb kesergők, zúgolódók és jaj
gatok rendesen a civil-élet korhelyei és utcasarki
napiopói voltak. Az emeikedettebb gondolkodá
súak, a finomabb erkölcsi érzületüek mindig
tovább és jobban bírták a hosszú, fáradaimas
meneteléseket és a lövészárkok keserveit, mint
a szeparék, kávéházak tompalelkü, kiélt hősei.
Az acél is annál jobban bírja a csaták viharát,
minél több kalapácsütéssel bocsátja ki a fegy-
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verkovács. A vizet is tovább lehet forralni a
tüzpróbálta vasedényben, mint az egyszerű
agyagcserépben. Tudjuk, hogy gyermekek és
állatok nem sokáig bírják a türelmet. Figyelemre
méltó az a felfogás, amellyel Saisset megvilá
gítja a fájdalom mysteriumát. Többek közt ezt
írja: Csak a tökéletes lényben képzelhetünk igaz
ságot tévedés, örömet fájdalom nélkül; a töké
letlen léleknek tévedés, fájdalom oly múlhatat
lan osztályrésze, hogy benne a fájdalom s téve
dés tűnik fel szabályul, az öröm és igazság
élvezete pedig kivételül. Avagy nem azok-e a
kivételes emberek, akik ritkábban tévednek,
kevesebb hibát követnek el s akik magukat
aránylag boldogoknak érezhetik? Sót még a
szerencse is a ritkaságok közé tartozik, jóllehet
ez csak külső másolata, tökéletlen látszata, mint
egy földi képmása a boldogságnak.
Tehát nem lehet ott megállanunk, ahol
Naómi az ő első fájdalmában megállt s azt
kívánta Bethlehem lakóitól, hogy ne nevezzék
ót Naóminak, hanem Máráh-nak; vagyis ismer
jék el, hogy ö a keserűség élő prototypusa.
Aki az életet a maga igazi mivoltában szem
léli és annak igazságait keresi, annak meg kell
látnia azt is, hogy a keserűség az egyetemes
emberi élet egyik nélkülözhetetlen alapérzése.
Belevág az ember leikébe és aki még nem tudta,
hogy miként él, annak észre kell vennie az éle
tet. Sokakat naómikká tesz. Kiábrándít, csalódásból-csalódásba kerget, de nem azért, mivel
az embert tönkre akarja tenni, hanem, hogy
megláttassa vele: Az út, amit eddig követtél,
nem helyes, válassz más irányt.
Isten nem azért teremtette az embert, hogy
csalódjék és örökösen keserűségeket nyeljen,
hanem, hogy boldog legyen. Nem akarja a Bol
dogság mennyországát pokollá tenni, hanem
ennek számára nevel méltó polgárokat. ^Fájda
lom a boldogságnak egyik alkatrésze«, — írja
Arany János.
. Naómi, vagy Máráh?
.. . Aki nem mozdul, ha reátör az árvíz,
annak menthetetlenül pusztulnia kell. Aki nem
mozdít életén, ha reázúdul a keserűség árja,
az elvész és annak élete valóban Máráh!
De aki menti, ami még menthető; akinek
nem közömbös, hogy a férgek falják-e fel, avagy
tovasodorja a szennyes hab, mint a foszló hul
lát, — az, ha hallgatagabb is, de lelke meg
értette, hogy Isten csak azt próbálja, akit sze
ret. A gyémánt is csak akkor szikrázik a leg
tüzesebben, ha minél jobban van csiszolva.
»Boldogok, akik háborúságot szenvednek,
mert övék a mennyeknek országa.«
(Folytatjuk.)
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H Í R E K .
Ev. leikészi konferencia M agyaróvárott.
Aprilis 26-án tartották a mosoni esperesség lel
készei tavaszi konferenciájukat Wenk főespe
rés elnöklete alatt. Szűcs magyaróvári lelkész
referádája alapján behatóan tárgyalták különö
sen az uj nyugdíjintézet ügyét. A hivatalos ter
vezetet és a Schöll—Wagner-féle elaborátumot
pontról-pontra összehasonlítva és megtárgyalva,
végül teljesen egyhangúlag a Schöll-^Waener
tervezet mellett foglaltak állást, mint egyedüli
lehetőség és legjobb megoldás mellett. Nagy
elégületlenség mutatkozott azon tény miatt,
hogy minden anyagi eszközre ráteszi kezét a
kerület és az esperességek tétlenségre vannak
kárhoztatva és hova-tovább lehetetlen helyzetbe
kerülnek. Szőnyegre került még több aktuális
gyülekezeti ügy, mindenütt igyekezvén megol
dást találni.
Első országos evangélikus ifjúsági kon
ferencia. Az evangélikus ifjúság országosan
egyetemes gondozása és szervezése az idén ja
nuár hóban kezdődött, amikor Abaffy Gyula
országos titkár megkezdte működését. Az ifjú
sági munka a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
(Y. M. C. A.) Nemzeti Szövetségének Ága cí
mén folyik. A K. I. E. N. Sz. elnöke dr. Tóth
Miklós, nemzeti titkára Töltéssy Zoltán, az Ev.
Ág élén dr. Scholtz Oszkár, mint a KIENSz. alelnöke és Abaffy Gyula evangélikus országos tit
kár áll. Az Evang. ág május hó 19 -22. tartja
első konferenciáját Özdon, Borsodmegyében,
azon 18 évesnél idősebb iskolába nem járó evan
gélikus fiatalemberek számára, akik lelki életü
ket mélyíteni óhajtják. A konferenciának igen
gazdag programinja van. Az előadók közt sze
repelnek Gcduly Henrik püspök, dr. Deák Já
nos egyetemi tanár, id. Victor János a Vasár
napi Iskolai Világszövetség titkára, dr. Kemény
Lajos, dr. Varsányi Mátyás, Marcsek János lel
készek, dr. Scholtz Oszkár alelnök, Töltéssy Zol
tán és Abaffy Gyula titkárok. Jelentkezések és
adományok Abarfy Gyula ev. orsz. titkár cimére: Budapest, IX. Üllői-ut 29. II. etn. kül
dendők.
A soproni ev. Leányegylet vallásos es
télye. A soproni Evangélikus Leányegylet vallá
sos estélye szép közönség előtt folyt le vasár
nap délután a lyceum tornacsarnokában. A be
vezető korái eléneklése után Nagy Miklós bobai evangélikus lelkész szabadelőadást tartott
»Ki a müveit ember« címmel. Hatásos beszéde
során kifejtette, hogy nem a külső csin, előkelő
gesztusok, mézes-mázos udvariasság, még a
nagy tudás sem egyedüli jelei a műveltségnek.
A lélek intelligenciája, a belső erkölcsi erő az
igazi magja a műveltségnek. Mivel az Engisch-
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pár közbejött akadályok miatt nem léphetett
fel, az ily módon elmaradt müsorszámokat Kár
páti Sándor tanár pótolta, aki közismert és mély
reható művészetével eljátszotta Beethoven IV.
zongora szonátájának largóját, amit há'ával fo
gadott a közönség. Ezután Posch Gizi szavalta
igazi átérzéssel Rachel siralmát, Arany János
megrenditően szép költeményét, melyet Itzés
Zsigmond theológus kisért finoman, alkalmazkodón. A szépen sikerült estélyt korái eléneklésével fejezték be.
Ötven stuttgarti keresztyén ifjúsági egye
sületi tag és vezető jön pünkösdkor Budapestre
látogatóba s a keresztyén munkák tanulmányo
zására. Szeretnék, ha az oly kevéssé ismert ma
gyar földről a legjobb emlékeket vinnék el ma
gukkal. Ezért lehetőleg németül beszélő buda
pesti családoknál akarjuk őket elszállásolni há
rom éjszakára, úgyhogy reggelit is kapnának.
Nappal nem tartózkodnak a vendéglátó háznál
és közös étkezésen vesznek részt. Hisszük, hogy
sokan átérzik az ügy jelentőségét. Levelezőlap
bejelentéseket kér: Töltéssy Zoltán KIÉ nemzeti
titkár, Budapest, IX. Üllői-ut 29. II.
Sopron. A soproni evang. tanítóképző-in
tézet hősi emléktáblájának felavató ünnepélye
május hó 26-án, d. e. 10 órakor lesz. Az ava
tást Kapi Béla püspök végzi.
Fiuk és cserkészek részére augusztus 9.
és 16. között rendez országos konferenciát és
üdülést a Kér. Ifj. Egyesületek Szövetsége a
Szigligeti Táborban«. Ugyanitt kurzus lesz
olyan lelkészek, segédlelkészek, teológusok, ta
nítók, tanárok stb. részére, akik fiú- vagy cser
készmunkát szeretnének kezdeni és ebben ki
képzést nyerni. Olvasóink figyelmét felhívjuk,
hogy fiaikat küldjék ide. Különös szeretettel
várnak iparos, kereskedő és földmives fiukat 18.
évig bezárólag.
Szeged. Husvétvasárnap tartotta Tátrai Ká
roly h. lelkész búcsúbeszédjét a szegedi hívek
előtt. Az Evangélikus Nőegylet tagjai a távo
zónak díszes aranyzsebórát ajándékoztak, ame
lyet Pongrácz Albertné elnöknő adott át szere
tetteljes szavak kíséretében. A hivatalos egy
ház 60 terítékes bucsubankettet rendezett a h.
lelkész tiszteletére, amelyen számos felköszöntő
hangzott el.
17 nemzet ifjúsága a Balaton partján.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület a nyáron két
nemzetközi tábort rendez. Az egyiket az angol
király hivta meg egyik uradalmának erdejébe,
a másikat Magyarországon rendezik Szigligeten,
augusztus 2. és 9. között. A táborban, melynek
előkészítő munkálatai erősen folynak, a követ
kező nemzetek lesznek képviselve: Amerika 20,
Magyarország 15, Csehország 15, Ausztria 10,
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Lengyelország 10, Olaszország 3, Jugoszlávia
10, Németország 10, Svájc 5, Románia 3, Bul
gária 3, Törökország 3, Finnország 3, Hollan
dia 2, Anglia 2, oroszok Európából 5, Görög
ország 3. A Világszövetségtől négy genfi tit
kár érkezik s több kiemelkedő alakja a világi
szövetségnek.
Csépa. Április 24-én iktatta be Sagjuly Já
nos csanád—csongrád egyházmegyei esperes a
csépai missziói egyház lelkészi állásába Tátrai
Károlyt. Brózik Károly tiszaföldvári és Botytyánszky János szentesi lelkészek közreműködé
sével: Ugyanezen a napon tette le esküjét az
egyház uj vezetője is. Az istentisztelet után diszebéd következett, amelyen résztvettek a község
főjegyzője, bírója, a Gazdakör, az Iparosegy
let elnökei stb. A számos felköszöntő között
legrneghatóbb volt Bossányi István ny. postaigazgató, a szegedi egyház gondnokának fel
szólalása, aki a szegedi hívek elmulhatatlan szeretetét tolmácsolta.
Követésre méltó példa. Kossuth Lajos szü
lőfalujában Szepessy Gabriella hívünk méltóan
ünnepelte meg a húsvéti ünnepeket és nagy
szerű példáját adta egyháza iránt táplált és ki
mutatott nemes áldozatkészségének. A húsvéti
ünnepekre a monoki templomnak, mely a tálylyai anyaegyházhoz tartozik, egy gyönyörű és
értékes oltárteritőt adományozott. Legyen Is
ten gazdag áldása a nemesszivü adakozón és az
adományt nyert gyülekezeten.
Tanulmányút Németországba. A Kérész
itjusági Egyesületek nagyszabású utat készíte
nek elő Németország következő városaiba: Becs,
München, Stuttgart, Heidelberg, Rajna völgye.
Köln, Béthel bei Bielefeld, Hannover, Hamburg,
Berlin, Erfurt, Eisenach, Nürnberg, vissza Bu
dapest. A tanulmányút célja megtekinteni Né
metország belmissziói intézményeit és a német
keresztyén ifjúsági egyesületek munkáját. A ta
nulmányút résztvevőinek száma kb. 40 személy.
A csoport Budapestről indul julius 5-én. Ví
zumról gondoskodunk. Részvételi költségek nem
haladják meg a 300 pengőt, pontos adat ké
sőbb jön. Előzetes jelentkezések Kér. Ifj. Egye
sületek Szövetsége Budapest Üllői-ut 29. II. em.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Z. S. L. Igen szívesen leközöljük. — Dr.
S. J. Bpest* Igen szeretném, ha a csehszlová
kiai egyházi állapotokról kaphatnék egy önálló
cikket. Amit beküldeni méltóztatott, az egy po
lémiának egyik része, s az előzmények nélkül
bajosan közölhető. Mindenesetre hálásan köszö
nöm szives érdeklődését és fáradozását.
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Isten munkája.
»Az ő akarata szült minket az
igazságnak igéje állal, hogy az ő
teremtményeinek valami zsengéje
legyünk « Jakab 1, 18.

Megszivlelésre méltó, hogy a mai szent lec
kében az apostol, a jó adományokról és töké
letes ajándékokról s azoknak eredetéről beszélve,
az ajándékok sokféle fajtáját egy közös eredetre
vezeti vissza: az Istenre, de amellett érezteti
velünk azt is, hogy a sokféle, de mindig jó
és tökéletes ajándék éppen az adakozónak azo
nossága és változhatatlansága következtében a
megajándékozottakban is, az emberek különböző
természete dacára közösséget, és pedig maga
sabb fokú közösséget hoz létre. Erre a közös
ségre, erre a társaságra kell gondolnunk akkor,
midőn az apostol a 16. versben az atyjafiait
említi, s akkor is, midőn idézett versünkben azt
írja: »minket«.
Ez a magasabb fokú, szent közösség az
anyaszentegyház.
Az anyaszentegyházra vonatkozólag szent
leckénk néhány fontos és lényeges tanítást tar
talmaz. És pedig: 1. az egyház emberekből áll,
de nem embereknek müve; 2. az egyházban
Istennek akarata valósul meg; 3. az egyház alko
tásában Istennek eszköze az ige; 4. az egy
ház tagjai egy új teremtést jelentenek; 5. az
egyház egy eljövendő világnak a kezdete; 6. Is
ten akaratának tartalma az igében, amely által
az egyházat létrehozza, mint igazság jelenik
meg; 7. az egyház, mint Isten teremtményeinek
zsengéjéből álló társaság, minden más közösség
felett áll.
Ezen hét pont közül nincs egyetlen egy
sem, amely az idézett versben megtalálható, ab
ból kihámozható ne volna. És olyan sincs egyet
len egy sem, amely nem lenne érdemes arra,
hogy róla hosszasabban elmélkedjünk, s ezáltal
messzemenő olyan következtetésekre jussunk,

20. szám .

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Eltüzelés! ár: Egész évre 6 P. 40 fül., félévre 3 P.
20 Ilii., negyedévre 1 P. 6 0 (III., Egy szám 16 Ilii.
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

amelyek életfelfogásunkat, életberendezésünket
mélyrehatóan befolyásolják.
Nem lehet elég nyomatékkai hangsúlyoz
nunk, hogy a keresztyén ember személyisége el
választhatatlan Istentől, aki őt mint embert meg
teremtette s igéje által ujjászülte; és elválaszt
hatatlan az anyaszentegyháztól is, amelynek Is
ten öt mint uj teremtményt, tagjává avatta.
A keresztyén lélek összeforrott a keresztyén egy
házzal. Gyönyörűen mondja Luther: A Szent
lélek hívott en gem . . . miként az egész keresztyénséget hívja és gyűjti. A Szentlélek hívá
sának célja sohasem, még a legkiválasztottabb
szentek esetében sem lehet más, mint az, hogy
gyűjt, egyesit, az anyaszentegyházat épiti. A ke
resztyén ember az egyházban meg alálja mind
azt, ami az élet teljességéhez szükséges. Azok
az életterületek, amelyek az anyaszentegyházon
kívül állnak, számára feladat és munkatér: fel
adata és munkája az, hogy azokat áthassa azok
kal az erőkkel, amelyekkel öt Isten felruházta,
amidőn az igazság igéje által az ó teremtmé
nyeinek valami zsengéjévé, tehát egy új kez
detté tette. Az egyház egy vár, amelyben a
keresztyén erőt gyűjt, s ahonnan hóditó utakra
indul.
Tagadhatatlan, hogy azok a Krisztus egy
házán kivül álló életterületek, miként eleitől
fogva, úgy most is, igényt támasztanak az egyen
jogúságra, sőt a szupremáciára. S egyházunk,
ami e világnak adminisztrációját illet:, messze
elmegy ezen igény elismerésében. Sokkal meszszebb, mint a római katholikus egyház. De
mindenkor megmarad és fennáll egy lényeges
különbség, az, hogy az egyházban Isten teremt
ményeinek zsengéje található.
Nyilvánvaló, hogy az idézett apostoli szó
egy bizonyságtétel Istenről és egyházáról. Ki
jelentése egy személyiséggé vált hitbe’i meg
győződésnek, egy erővé izmosult tapasztalat
nak, egy az életre vetített akaratnak. Kifejezése
annak, hogy az ember életének uralkodó és
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alakitó tényezője az egyház. Éppen olyan nyil
vánvaló az is, hogy az apostol tanítása szerint
az egyház nem önálló olyan értelemben, mintha
akár ő maga, akár tagjai beérhetnék a saját
tökéletességük boldog és öntelt szemléletével.
Nem! Nem nyugodhatik meg mindaddig, amig
nem lészen új ég és új föld. Az egyház is,
az egyháztag is zsenge, kezdet, a termés eleje.
Sőt: áldozat. Az apostol szavaiból kiserken a
vér: a mártírok vére. S ez a vér nem aratás,
hanem vetés.

& székesfehérvári konferencia.
Az egyetemes lelkészegyesület idei nyári
konferenciáját Paulik János elnöklete alatt május
hó 3—6 napjain Székesfehérvárott tartotta. A
konferencia, amelyen Kapi Béla és Kiss István
püspökök is résztvettek, nem volt olyan népes,
mint a tavalyi. Mindössze ötvennyolc lelkész
jelent meg. A vendégeket a pilyaudvaron Köhler
Jenő törvényszéki tanácselnök fogadta. A kon
ferencia résztvevői tulnyomólag magánházaknál
nyertek elszállásolást. Az egyházközség buzgó
felügyelőjének, Weichardt Waldemár pénzügyi
főtanácsosnak, a rendezőségnek, a vendég áló
szives házigazdáknak és a vá óinak őszinte hála
és köszönet fáradozásukért és szeretetükért.
Harmatíikán, kedden este a konferenciának
megérkezett tagjai közös vacsorára gyülekez
tek össze. A vacsorán megjelent nagymegyeri
vitéz Raics Károly altábornagy, a honvédség
protestáns egyházi szervezetének főgondnoka
(aki a konferenciákon is résztvett) és Lózsa Jenő
ezredes, csendőrkerü éti parancsnok is. A meg
jelent konferenciatagokat Javorniczky Dezső
javitóintézeti családfő üdvözölte.
Szerdán reggel nyolc órakor a konferencia
tagjai a református templomban gyülekeztek
össze; a református lelkészegyesület képvisele
tében ott volt Csikesz Sándor debreceni egye
temi tanár és Miklós Géza székesfehérvári ref.
lelkész. Urvacsorai beszédet Kiss István püspök
mondott, ugyancsak ő, valamint Paulik János
elnök szolgáltatták ki az Úrvacsorát az evan
gélikus és református híveknek. Az istentiszte
let után a tagok az Uránia termébe mentek,
ahol a Jövel Szentlélek eléneklése után Paulik
János mondotta el elnöki megnyitóját. Az elnöki
megnyitó után az Orle nevében Csikesz Sándor,
a mezőföldi református egyházmegye és a
székesfehérvári ref. gyülekezet nevében Miklós
Géza ref. lelkész, illetve Lipcsey Lajos h. polgármester, ez utóbbi egyúttal a város nevében is,
a székesfehérvári gyülekezet nevében Hoffer
János üdvözölték a konferenciát. Az elnök meg
köszönte az üdvözléseket. Indítványozta, hogy
Prohászka Ottokár sírjára helyezzen a MELE
koszorút, amely indítványt a konferencia el is
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fogadott és egy kiküldött bizottság vitte ki a
koszorút a lángbuzgalmu római katholikus
püspök sírjára. Majd méltatta dr. Masznyik End
rének érdemeit, s javaslatára a konferencia el
határozta, hogy a kiváló tudós és bibliaforditó
70 éves jubileuma alkalmával rendezendő ünne
pélyen a MELE magát képviseltetni fogja. Bo
kor Imre vezérigazgató, a jubileumi ünnepélyt
rendező bizottság igazgatója szintén felhívta a
konferencia figyelmét az ünnepélyre és annak
az akciónak támogatására, amely az agg tudós
nak házat akar szerezni.
Ezek után Kapi Béla püspök tartott nagy
szabású előadást A belmissziói munka és annak
jelentősége címen. Ugyancsak a délelőtt folya
mán tartotta meg felolvasását a szekták elleni
védekezésről Gerencsér Zsigmond neinescsói
lelkész. Délután Mo’itorisz János oslffyasszonyfai lelkész olvasott fel a reverzálisról. A tárgy
hoz sokan szóltak hozzá, s végül is a konferen
cia elhatározta, hogy az egyetemes egyházhoz
felir egyházvédelmi szabályzat érdekében, s átír
az Orle hoz is, olyan értelemben, hogy a két
protestáns egyház tagijai egymástól ne kérje
nek és ne fogadjanak el reverzálist.
Este 6 órakor a zsúfolásig megtelt refor
mátus templomban vallásos estély volt, amely
nek során a Városi Dalárda Országh Tivadar
karnagy vezetése mellett Noszeda: A nagy ma
gyar télben és Wagner: Zarándokok kara c.
énekszámokat adta elő; Beck Bözsi templomi
énekművésznő Hiller: Ima és Rubinstein: A
könny c. énekeket énekelte Bobory Mária zene
tanárnő harmónium-kisérete mellett. Kapi Béla
püspök a két édesanyáról (a haza és az anya
szent egyház) tartott előadást. Sz. Nagy Lajos
esperes költeményeiből olvasott fel. Az ünnepély
minden részében kitünően sikerült.
A vacsorán több felköszöntő hangzott el.
Különösen mély hatást keltettek vitéz Raics
Károly altábornagy szavai.
A csütörtöki konferencia-nap dr. Mohácsy
Lajos marcalgergelyi lelkész irásmagyarázatávail
(És. 40, 1. 2.) vette kezdetét. Utána dr. Händel
Vilmos debreceni egyetemi tanár tartott magasszinvonalu előadást Részletek az állam és egy
ház hatásköri vitájából címen. Az államnak és
egyháznak egymáshoz való viszonyát illetően
három nagyszabású rendszert különböztet meg:
1. az államegyházi rendszer, 2. a bevett és el
ismert felekezetek rendszere, 3. a teljes egyház
szabadság rendszere. Ezen alkalomból a máso
dik, magyarországi rendszert ismertette részlete
sen. Ismertetésében II. József türelmi rendele
téből indult ki, amelyben érdekes próbáját lát
hatjuk annak, hogy meddig nem szabad az
államnak elmennie. A »jura in sacris« az egy
házat illeti, a »jura circa sacra« az államot. Igen
értékes volt az előadásnak az a része is, amely
ben arról szólt, hogy mikor tekinthető az egy
házfejlődés szabályszerűnek, ami különösen
vagyonjogi tekintetben rendkívül fontos. Az
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államnak kell, hogy ingerenciája legyen a kul
tusz gyakorlásának egyes részeire (processziók,
bucsujárások), az egyházi személyek képzésére, (A .VIELE 1927. május 4-éo Székesfehérvárott tartott
konferenciáján.)
a tisztségek betöltésére. A kiváló előadó szólt
Mély
mcgilletódéssel
léptem át ez ősi város
még a szerzetesrendekről, az egyházi adó kérdé
nak
a
küszöbét,
amely
nemzetünk
történetében
séről és az iskolákról. A szerzeteseknek lehe
hajdan
olyan
jelentős
szerepet
játszott,
miután
tővé kell tenni a rendből való kilépést. Egyházi
adót csak azokra vethessen ki az egyház, akik azt áldottemlékü első királyunk: Szent István a
annak az egyháznak tagjai. A szimultán isko magyar királyok székhelyévé avat a. ahol azután
lák, ahova protestánsok és nem protestánsok évszázadokon át éltek, uralkodak és sirbaszállkülönbség nélkül nyertek oktatást, nem szült tak a magyar királyok. — A történelem feljegy
jó eredményt. Händel Vilmos után Duszik Lajos zései szerint 3ó magyar király és 13 magyar
miskolci lelkész tartotta meg előadását Kinek királyné koronáztatott meg hajdan e nemes vá
vagyunk mi pásztorai címen. Amint előre vár ros fala között s 15 király és számos királyi
ható volt, Duszik előadása, amely egyéni tapasz családtag találta meg végső pihenőhelyét az
talatok felsorolásában bővelkedett és az érdek itteni ba/j'ika boltivei alatt, köztük Szent István
lődést mindvégig ébren tartott a, most is kihívta és Hunyadi Mátyás is. Nagy történelmi emlékek
a hozzászólásokat, melyekre azonban csak a től megszentelt hely tehát az, amelyen állunk,
állván a magyar lélek igaz kegyeletével.
villásreggeli után került sor.
S még egy másik körülmény is van, amely
Az Akóts Jánosné urasrzonv elnöklete alatt
szivünket
e -helyütt megilletőtlésre és kegyel tre
álló székesfehérvári Nőegylet ugyanis tízóraira
ihleti.
E
nemes
városnak falai között székelt
látta vendégül a konferencia tagait, akiket özv.
Mirth Ferencné, a Zsuzsánna-Leányegyesület ugyanis s helyeztetett négy héttel azelőtt vég ö
elnöknöje üdvözölt. A tízórai körül szives úr nyugovóra dr. Prohászka O tokár, a róm. kanők és urleányok hálás köszönetre méltó mó thoükus egyháznak nagynevű püspöke, akinek
egész lénye s működése magán viselte az isteni
don fáradoztak.
A tízórai után Duszik Lajos előadásához kiválasztottság pe sét ét: aki a kérész é iv tano
többen hozzászóltak. A hozzászólások közül kat lelkeket elragadó erővel hirdette; akinek írá
nevezetes volt dr. Csikesz Sándornak, az Orle sait mi is örömmel s nagv haszonnal olvasgat
juk s akinek nemes és szeretetteljes egyénisé
főtitkárának beszéde.
Kirchner Rezső püspöki titkár a nyugdíj géről jólesik elmondanunk, hogy minket soha
intézetről tartott értékes felolvasást, amelyben sem bántott: amiért is én igaz keresztény és
a régi nyugdíjintézet fenntartása mellett tört hazafiui együttérzéssel emlékezem meg hazánk
lándzsát. A konferencia kívánatosnak tartja, nak e dicső fiáról s Lelkészegvesületünk nevé
hogy Kirchner Rezsőnek alkalom nyujtassék ben meghatottan küldök áldást ama sir felé,
arra, hogy a nyugdijintézeti kibővtett bizottság amelyben porladó hamvai nvugosznak ... Mai
konferenciánkat az itteni ev. hivek szeretetteljes
ülésén részt vehessen, s ott é-veit előadhassa.
Délután dr. Varsányi Mátyás budai lelkész meghívása folytán hivtam ide, akiknek leköte
tartott előadást a hivek részére a p~esbi‘erek és lező vendégszeretete vesz körül bennünket s
hívek gvü’ekezeti munkájáról. Majd a konferen vesz körül a velük együttérző más felekezetek
cia újból megkezdődvén. Vietori?z László diós- hez tartozó híveké is, amiért is én mindjárt
gyór-vasgyári lelkész meghívta a MELE-t a jövő most sietek hálámat kifejezni s kifejezni egvuttal
évi konferenciára a diósgyór-vasgvári gyüleke örömömet is afelett, hogv az együttérzésnek és
zetbe; a konferencia a meghívást köszönettel el egymásmegbecsülésnek tüzei itten oly szépen
fogadta. Abaffy Gyula missziói lelkész az ifjú lobognak, hogv még nekünk is, test szerint
sági misszióról tartott felolvasást. A konferen idegeneknek, jut azoknak áldott melegéből.
A jelen esztendőben hatalmas em’ékek ha
cia, hogy a theol. hallgatóknak a konferenciákon
tása
alatt áll a művelt világ. Három fénves név
való résztvevést lehetővé tegye, 50 pengőt szava
ragyog a horizontján: a Beethovené, a Newtoné
zott meg számukra.
Este hat órakor ünnepi istentisztelet volt, és a Pestalozzié, akiknek hatalmas szel’eme oly
amikor is Kovács Andor esperes, orosházi lel jótékonyan termékenyítette meg az emberiség
lelkét s ma is iránytűje még az emberi művelő
kész prédikált.
désnek. Bár ezek a férfiak felekezetileg nem
hozzánk tartoztak, de életükből mi is tanulha
Alkoholizmus. A földmivelésügyi tárca tunk. M egtanulhatok mindenekel"tf csodálni az
országgyűlési tárgyalása alkalmával máius 6 án Isten hatalmát, melv gyarló emberből oly nagvot
az egyik képviselő foglalkozott beszédében a formálhat s egv süket embert például — amint
bor é rtékesitésével. Megemlítette, hogy Magyar- az Beethovennél történt — a hangok királyává
országon évenként egy emberre 34 liter bor- magasztalhatja fel; levonhatjuk továbbá életük
fogyasztás esik, Franciaországban pedig 142 ből azt a felemelő igazságot is, hogv az isteni
liter. Szerinte fel lehetne emelni a borfogyasz Lélek suga’latából eredő munka túléli az enyé
tást nálunk heti egy literre (vagyis évi 52 literre) szetet s áldásos hatásait még akkor is érezteti,
amikor a test már régen elporladt.
és akkor a borválság megszűnik.
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Az övékéhez hasonló magasabbrendüséggel,
igaz, kevés halandó dicsekedhetik, de azért
mindenikünk lehet egy csepp a tengerben, mely
ben az Isten képe ugyancsak visszatükröződhe
tik, s lehet mindenikünk hasznos eszköz az Is
ten kezében, aki homloka verejtékével legalább
egy virágtövet megöntözhet; összetörnöm! ve pe
dig akár hatalmas tenger is lehetünk, amely már
nehéz hajókat is elbír a hátán.
Ne ejtsük ki emlékezetünkből soha ezt a
felemelő igazságot.
Ma a lelkésznek nem éppen könnyű a hely
zete. Azt ugyan megállapíthatjuk, hogy a leg
közelebbi időben az emberek figyelme nagyobb
mértékben fordult mifelénk, mint azelőtt bár
mikor, de másfelől azt is észrevehetjük, hogy
korunk a közelmúlt időkből visszamaradt külö
nös mentalitásban s mostoha gazdasági viszo
nyokban igen sok erkölcsi defektusnak hordja
magában a csiráit. Maga a divat is a. maga szer
telenségeivel azt mutatja, hogy a mai nemzedé.k
nagy átlagának a lelke erősen elferdült s nélkü
lözi a válságos időkhöz megkivántató komoly
szellemet. Résen kell tehát lennie mindenkinek,
akit a Gondviselés lelkek őréül elhívott s ne
künk, lelkészeknek, különösképen. Annál is in
kább, mivel lehetetlen észre nem vennünk, hogy
a világtörténelem erősen vajúdik s uj világot
akar megszülni. Láthatatlan csatornák, mint
valami hatalmas rádiók, viszik szét tengerek és
országok határai felett az egymástól legtávo
labb eső népekhez is kölcsönösen az ugyanazon
megérzések, akarások, nyugtalanságok és bűnök
hullámait s mételygombáit. Ma különösen tár
sadalmi elméletek s izzó nemzetiségi ve'leitások
ütköznek erősen egymással. Az emberiség nagy
átlagában mindig elégületlen volt, de ma foko
zottan az; mutatják a mai kornak uralkodó plá
nétái : az öngyilkosságok és a forrongások. For
rásban lévő lávák kavarognak az Élet mélyein.
S jobbra vagy balra dől el a világ sorsa asze
rint, amilyen szellem lesz úrrá felette. Ha a
Krisztusé, akkor jobb jövő derül az emberi
ségre. A mainál mindenesetre jobb, mivel a mai
világ a gyűlölet s hazugságok világa. Külsőleg
tetszetős kirakata mögött tömérdek talmi áru
rejlik. Minékünk, papoknak, a krisztusi szellem
kisugárzóinak s elszánt harcosainak kell len
nünk, már az emberiség iránt való szánalomból
is. Ha valamikor kötelezően szólott, akkor ma
szól hozzánk igy az evangéliumi parancs, hogy
még »a házfedelekről is« hirdessük az Igét. Ha
valamikor volt szükség megtöltött lámpásokra,
akkor ma van. A pozitivhitü lelkipásztorok buzgó
tevékenységére. Mert meggyőződésem szerint
csak az ilyen hittől áthatott lelkipásztorok és
hívek vihetik előbbre az emberiséget. A dogma
tikai viták theológiai szabad tornagyakorlatok
ma bátran elmaradhatnak minden vonalon. Senki
ma semmivel jobb szolgálatot nem tehet az
emberiségnek, mintha neki a békesség evangé
liumát hirdeti.
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Én, aki már közel negyven éve viselem
az Ur szolgáinak sok gyönyörűséggel ékesített
palástját és sokat láttam és tanultam, csak azt
mondom, különösen tinéktek, fiatalabb testvé
reim, hogy minden okoskodás, tulbölcselkedés,
mellyel a nyugtalan tudás a Hit dolgait fesze
geti, csak arra jó, hogy nyugtalanítsa az emberi
szivet: jobbat, okosabbat, igazabbat és magasztosabbat azonban az Istenigénél nem tud mon
dani. Nekünk az Ige hivatalos hirdetőinek, ala
posan kell fölszerelve lennünk ezzel az Igével.
Az én szivemet mindig bizonyos fájdalom és
aggodalom fogja el, valahányszor napjaink prédikációs irodalmát olvasgatva azt látom, hogy
egyes emberek képesek letudni egy templomi
prédikációt anélkül, hogy abban csak egy bib
liai mondás is felcsendülne s beszédük homlok
zatán is a textus nem egyéb püszta cégérnél.
Hát ez nem a mi eszményeink szerint való
igehirdetés. A mi beszédeinknek az Istenige
fényét kell kisugározniok s tükrözniük. Nekünk
az igehirdetésben, amely ha nem is egyedüli,
de mindenesetre igen jelentős eszközünk az épí
tésben, — sok tanulással és elmélyedéssel és
sok imádkozással — szinte művészekké kell
magunkat kiképeznünk, nem külső cicoma dolgá
ban, hanem a hatóerők megválasztásának és
alkalmazásának a képességében. Nekünk soha
sem lehet ambíciónk az, hogy mi ezt a felada
tunkat könnyedén letudjuk s a szószékre ne
tán előkészületlenül is fellépjünk. A mi beszé
deinken ott kell ragyognia a szorgalom verej
tékgyöngyeinek is. Nekünk vonzani kell tud
nunk az embereket a templomba s a legfőbb
vonzóerő nem más, mint a gondosan megkészitett s tetszetősen előadott beszédekben kifeje
zésre jutott isteni igazság, amely után a lelkek
mindig áhítoznak, s amely a lelkeknek a leg
jobb megtermékenyítője is. Az üressé prédikált
templomok nem jó szolgálatot tesznek sem az
életnek, sem az Isten országának. Vigyázzunk
tehát ilyen értelemben is a nyájainkra!
Sok olyan jelenséget látunk magunk körül,
amelyek minket elkedvetleníthetnek, de azért
azt mondom, hogy azoknak sem szabad minket
tevékenységünkben meglankasztaniok. Ne felejt
sük el, hogy ezeknek az ellenszere is a buzgó
papi munkában rejlik. Minél jobban sikerül ura
lomra juttatnunk a világ felett a Krisztus szelle
mét, annál jobban fognak eltünedezni benne
a bántó jelenségek is.
A sok bántó jelenség mellett jóleső érzés
sel töltheti el szivünket az a tapasztalat, hogy
újabban a mélyebben gondolkodó lelkek helyes
oldalán kezdték meg az erkölcsi élet szanálá
sát: az ifjúságon, amikor azt a különböző ifjú
sági mozgalmak révén épen a legveszedelme
sebb korban igyekeznek nevelő gondoskodásuk
kal körülvenni. Nekünk ennek a törekvésnek tel
jes odaadással segítségére kell sietnünk, s a
magunk hatáskörében evangéliumi ráhatásokkal
kell azt kiegészítenünk. Újuljanak fel minden
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gyülekezetben a régi katechizációknak megfelelő
ifjúsági lelkigyakorlatok, mivel csak az evangé
liumi szellemtől áthatott ifjúságtól remélhetünk
jobb jövőt. Hála és elismerés illeti meg Egyház
egyetemünket, hogy az ifjúsági munka meg
szervezésére és irányítására újabban egy külön
szervet létesített. Ezt a munkát azonban a fejlet
lenebb gyermekcsoportokra is kiterjeszteni kell
igyekeznünk, mivel a hazai gyermekvédelem
hiányossága folytán nagyon sokezer gyermek
pusztul el testileg és erkölcsileg a kisebb kor
ban. Dicsérettel és hálával emlékszem meg it
ten a belügyminiszter urnák legalább a szembcötlőbb, utcai erkölcsi szemetet elseperni törekvő
eljárásáról, aki tudvalévőén a büntető törvény
pallosával üt le a nyilvános, magukban sok
mételyt hordozó istenkáromlásokra s durvasá
gokra, segítségére sietvén ezzel a mi sokszor
meghallgatatlanul maradt intelmeinknek. S ál
dani fogják és áldani fogja az emberiség nagy
átlaga azt az embert, aki még tovább halad
majd ezen az utón s aki az erkölcsi és anyagi
romlás főfészkét dúlja fel a korcsmáknak szom
bat estétől hétfő reggelig való bezárása által,
ami nélkül minden erkölcsjavitó törekvés csak
félig-meddig való eredményeket érhet el. Ezt a
tételt is nekünk állandóan napirenden kell tarta
nunk s addig zörgetnünk erőteljesen, amig az
ajtó vagy megnyílik, vagy betörjük azt.
Komoly feladatunknak kell tekintenünk azt
is, hogy a vasárnapi iskolában s különböző egy
letekben magunkhoz jobban szoktatott ifjúság
ban élénkebbé tegyük az egyetemes papság esz
méjéből eredő kötelességtudatot is, hogy felnőtt
híveink jobban átérezzék az egyház iránt való
kötelességeiket s ne térjenek oly könnyen napi
rendre adandó alkalmakkor, különösen a házas
ságkötéseknél, egyházunknak az érdekei felett,
mint ahogy azt ma sokszor megteszik. A szek
táknak éppen az kölcsönöz különös hóditó erőt,
hogy ók egymásra kölcsönösen ügyelnek s
mindenütt ott vannak, ahol esetleg az ó érde
keikről van szó. Az idők jelei arra intenek,
hogy egyházi életünknek erre az oldalára is
különös gondot fordítsunk s tapintatos eljárással
híveinkből magunknak segítő és védő munka
társakat neveljünk. Én mai konferenciánk kere
tébe beillesztettem már egv olyan előadást is,
amely ebben az irányban kívánja tájékoztatni s
felbuzditani a híveket, boldog volnék, ha sze
rény kezdeményezésemet terebélyes fává nö
velné fel a kedves testvérek buzgósága és böl
csessége.
Több sérelemről és méltatlanságról is be
szélhetnék, amelyek bennünket újabban értek,
de azokat most nem emlegetem, majd máskor
kéritek azokra sort. Mai konferenciánkat, amint
a tárgysorozatból méltóztatnak kivenni, akkép
próbáltam összeállítani, hogy annak az egyház
védelem gondolata legyen a vezérmotivuma,
mint amely tételnek az alapos megbeszélését én
nagyon időszerűnek találom.
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Nagyon köszönöm Néktek, kedves testvé
reim hogy hivó szavamat újból meghallgattátok
s ide ilyen szép számmal eljöttetek, s amikor
én mindnyájatokat igaz szeretettel üdvözöllek,
mai konferenciánkat megnyitom.
Paulik János.

Ruth
Irta cs a keraenesaljai ev. egyházmegye 192*5. évi ju
nius hó 28-án Celldömölkön tartott lelkészértekezletén
felolvasta - Magassy Sándor csöngei ev. lelkész.

II.
Te és én.
Naómi lelkében fokozatosan csendesulnek
a fájdalom viharai. Mellette Ruth, az ó fiatal
özvegy menye. Talpig pogány és neki mégis
az Isten küldötte. .H a reátekint, ha megérinti
kezét és hallja beszédét, mindig úgy érzi, mintha
lelke sebére egy-egy hűsítő balzsamcsepp hul
lana. Napok múlnak, de Ruth szavai mindig
visszatérnek. Van bennük valami, amit lehetet
len észre nem venni. S Naómi észreveszi, hogy
Ruth szavait az élet igenli.
Mert mit is mondott Ruth? — »Ahova te
mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott
szállók meg; néped az én népem és Istened az
én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg,
ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem
az Ur akármit, hogy csak a halál választ el
engem tőled.-t
Naómi óráról-órára tapasztalja, hogy a be
váltott Ígéret nemcsak szépséget nyújt az ember
életének, hanem azt megtölti tartalommal is.
Mert a cselekedetté váló szó olyan, mint a nap
sugár: nemcsak fénnyel öntözi a mezőt, de
melegével előcsalja rejtekéból a csirát, megduzzasztja azt s kiemeli a föld sötét méhébol
egy igé7ctesb világ színére is.
Ruth beszédét az teszi megkapóvá és sajátszerűvé, hogy minden mondatában cselekvő
alanyként napát és önmagát nevezi meg. »Te
és én, te és én«, — hallik minden mondatából.
Mélyértelmü szavak. Vajion mit jelentenek?
Az első pillanatra egy látszólagos aláren
deltséget olvas ki belőlük az ember. Rendesen
csak az szokott igy beszélni, aki önmagát kisebb
nek, kevesebbnek, szegényebbnek, gyengébbtartja. Ruth a gyengébb, a fiatalabb, a kevésbbé
tapasztalt.
És ez a vonás rendesen akkor húzódik bele
az ember életébe, mikor a sors megtiporja s arra
kell ébrednie, hogy milyen gyenge, gyámolta
lan ő. Csak akkor szoktuk észrevenni, hogy
rajtunk kivid mások is vannak, mikor koldusabbak, betegebbek, clhagvottabbak leszünk. Az el
vesztett s/iilő sírjánál milyen naggyá válik előt
tünk a támaszként ott álló testvér alakja! Meny
nyire megnő a hitves koporsójánál a vigaszta
lásként odasimuló könnytelen arcú parányi gyer
mek!. . . Az ember érzi, mint törpiil el saját
énje s mint emelkedik fel előtte a »te«.
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Ezt az emelkedést és alászállást mi legtöbb
ször úgy látjuk, mintha azok egymástól telje
sen izolálva lennének. Nem vesszük észre, hogy
a kettő össze van kapcsolva. Mint ahogyan a
»te« és »én« szókat összekapcsolja az egyetlen
és« kötőszócska, úgy köti össze ezt az alá
rendeltséget a fölérendeltséggel magának az
egész viszonynak tulajdonképpeni lényege. Mert
nem két különböző életmotivum kapcsolódik öszsze esetleges módon, hanem egy és ugyanazon
élet lényegét látjuk csak más és más nézőszög
ből. A »te« növekedése és az »én« fogyása csak
egyazon mérlegnek alászálló és emelkedő ser
penyője, melynél nyomban felszökik az egyik,
mihelyt a másik alábillen. A mérleg törvénye
érvényesült ebben a viszonyban is: Addig leng,
mig ismét vízszintes helyzetbe kerül. Mikor
ugyanazon mérlegbe helyezett két élet közül
az egyik meglátja a másiknák érette való alábillenését, nyomban azon van, hogy helyrehozza
a törvényszerű normális állapotot. így lesz az
után az egész alárendeltség látszólagDssá. Az
örökkévalóság szemüvegén ez az állapot éppen
fordítottja annak, amit az ember szeme lát.
És aki igazán beleélte magát ebbe, az megr
sejtette az örökkévalóságnak istenadta boldog
élet-egyesulyát.
De szálljunk még mélyebbre; azonban ne
a filozofikus elmélkedések lépcsőin, hanem a
szív beszédének útmutatása mellett.
Tedd életté és valósággá Ruth szavait és
kiragyog belőled a szeretet diadala. Ezt a dia
dalt már Naómi is érezte. Alig peregtek le a
szavak Ruth ajkáról, Naómi már nem unszolta
őt tovább, hogy forduljon vissza és hagyja
magára, hanem »nem szóla neki többet«. Ebben
a hallgatásban elcsitul a fájdalom és keserűség
vihara, kettétörik az ellenkezés fegyvere. A sze
retet mindennél nagyobb. Nagyobb az akaratnál,
nagyobb a fájdalomnál, nagyobb e világ min
den gonoszságánál.
Hadd mondjak el itt egy rövid mesét. Csatá
ból tér haza a lovag s várva-várja otthon bájos
menyasszonya. De a lovagnak útját állja egy
bűbájos asszony, aki hízelgő szóval, forró öle
léssel, égő csókjaival elcsábítja. Ez az asszony
maga a Sátán tetszetős külső női formában.
De a lovagban halkan megszólal a lelkrsmeret.
A csábító észreveszi ezt s azzal bocsátja el magá
tól kedvesét, hogy hozza el néki menyasszonya
szemeit, mert szerelmük csak igy lehet zavarta
lan. A megcsalt mátka feláldozza szemevilágát,
csakhogy vőlegénye boldog lehessen. A csábitó
p/ónban nem nyugszik. Most kezeit áhitja.
A leány ezeket is levágatja. Végül az ördög
szivét követeli. A leány ezt is kész odaadni,
csak mátkája legyen nyugodt és boldog. Már
megvillan keble fölött a kard, midőn hirtelen
megnyílik a leány barlang-lakásának mennyezete
s angyalok hozzák vissza két ragyogó szemét,
levágott kezeit. A túlsó barlangban pedig ez
alatt az asszony visszaváltó zott ördöggé s tüzes
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lángot fújva dühében alásülyedt a pokolba. És a
megnyílt barlangtetőn át sűrűn hullottak alá a
virágok, olyanok, mint a leány szive: a szívvirágok.
Ilyen sziv-virágokkal tele van hintve az élet
útja. Ott láthatod őket a sáros, kormos földön,
mint a tűzvészből fiókáikat mentő gólyaanya
megégett tolláit, amiket röptében kapott el a
láng. Ott láthatod őket a szántóföld barázdái
között, mint fészekbe tépett finom pihést, amit
öntestéből szakgatott ki a fogolymadár, hogy
fiókái meg ne fázzanak. Ott láthatod őket Gali
cia csendes mezőin, a Doberdó fensikján, mint
néma hősi sirt, melynek virágait pirosra festi
egy mindenkiért átlőtt baráti szív kiömlött, pi
ros vére. Szivvirágok fakadtak a tékozló utján,
melyen visszatért atyjához. És szivvirágok özöne
hullott az egész világra, mikor a Golgothán
meghalt az Istenember.
Mennyi diadaljele a szeretetnek, a lélek
mentő, világot megváltó szeretetnek!... Nem
azt olvasod-e ki mindegyikből, hogy az igazi
szeretet mindig altruista, hogy »nem keresi a
maga hasznát«, hanem mindig érted lángol,
érted szenved és áldoz, — hogy csak egyedül te
légy boldog!? Egetvivó nagysága, világot vonzó,
magnetikus ereje onnan van, hogy benne maga
az Isten él, aki a legtökéletesebb szeretet.
Ez a »te« és »én« jelentősége.
De ebben a három szóban két komoly taní
tás is rejlik.
Az egyik tanítás azzal lép az ember elé:
Tanuld meg, hogy megosztott bánat félbánat.
»Ahova te mégy, oda megyek«, — mondja Ruth
Naóminak. — Talán elindultál egy bizonytalan
jövendő felé s utadon csupa szomorú arcot talál
tál; lebeszéltek, hogy ne menj tovább; sajnál
ták erődet, tehetségedet, szépségedet és sötét
vonásokkal rajzolták ki előtted jövendődet. Ma
gad is megdöbbentél s talán kedvedet is vesztet
ted. Munkád eredménye, befektetett életener
giádhoz képest, lehetetlen arányban mutatkozott.
Erőd is fogyatkozott lassan-lassan, reményeid
is hervadni kezdtek s házadban tanyát vert a
bánat. Egyszercsak valaki hozzádsimult s csende
sen füledbe súgta: Ne csüggedj! Ahova te mégry,
oda megyek én is. Talán mátkád volt, talán
hitvesed, talán reszketős kezii agg szülőd ál
dása, talán szivárványragyogásu boldog gyer
mekkorod emlékei, avagy egy szívből fakadó
buzgó imádban az Isten megérzése... Mert
egyedül nem mégy sehova! Ahova mégy, valaki
mindig veled van; még akkor is, ha nem látod,
nem hallod... Az Isten mindig ott van. Csak
hívd vissza ezeket a régen elhangzott, régen
megtapasztalt boldog bizonyosságokat, meglá
tod, hogy mind a mai napig a szó legigazibb
értelmében, még sohasem voltál egyedül. Csak
Kain-lelkek vándorolnak egymagukban, csak
Kain-lelkek kiálthatják a világba: »Nagyobb az
én büntetésem, semhogy elhordozhatnám!«
(Folytatjuk.)
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S ajfó tám o g atás.
Sok szó esik erről mostanában. Hogy mi
lyen eredménnyel, arra nézve egy kis statiszti
kát közlünk a mi lapunkról: Az Ev. Lapjánál
hátralékban van 1926 egész évre: 112; három
negyed évre: 17; félévre: 52; negyedévre 21
úgynevezett előfizető. Az 1927. év első negye
dére még nem fizetett elő 255 olvasónk. Ez. a
mulasztás nekünk 2320 P = közel 29 millió
korona künnlevő követelést jelent, amiért küld
jük pontosan, küzködve, de bizton-bizva a la
pot ezrével az egész országba. Mivel azonban
a nyomdát, postát, forgalmi adót (?!) nekünk
fizetnünk kell, ismételten kérjük a hátralékok és
előfizetési dijak mielőbbi beküldését. Legköze
lebb külön felszólítást és uj csekklapot küldünk
hátralékosainknak — ez is mennyi fáradságba
és pénzbe kerül — s kérjük, ne dobják félre
ezt az emlékeztetőt, talán majd ráeszmélnek arra,
mi is az a s a j t ó t á m o g a t á s ! ?
A kiadóhivatal.

H Í R E K .
Püspöki egyházlátogatások. Kapi Béla, a
dunántúli egyházkerület püspöke május hó má
sodik felében a tolna-, baranya-, somogyi egy
házmegye gyülekezeteiben tart egyházlátogatást,
junius hó 7-től kezdve pedig a győri egyház
megyében látogatja meg a lébényi, tárnokréti,
rábcakapi, bezi, mérgesi, kisbaboti és bönyrétalapi egyházközségeket.
Az Egyetemes Tanügyi B izottság május
9-én dr. Mágocsy-Dietz Sándor elnöklete alatt
sok fontos ügyet tárgyalt le. Megállapította a
hatosztályu elemi iskola tantervét, majd bírálat
tárgyává tette a jövő iskolájának, a nyolcosztályu népiskolának kidolgozott tantervét. Hoszszan tárgyalta a kántorképzés kérdését, mely
ben arra az állasppontra helyezkedett, hogy
egységes képesítést adjon a felekezeti és az ál
lami intézetek vizsgájára. A középiskolák rend
tartását is kinyomatásra készítette elő, a Taná
rok Nevelő Háza részére a növendékektől sze
dendő járulékok engedélyezéséi kéri a fenntartó
egyházaktól. Végül nagyszámú tankönyvet enge
délyezett, ezek közül kiemelte az elnök, mint
különösen örvendetesét néhai Böhm Károlynak
dr. Tankó Béla, volt tanítványa, debreceni egye
temi tanár által uj kiadásra rendezett Lélektan
és Logika c. középiskolai tankönyveit, melyek,
nem lévén protestáns szerzőtől ilyenféle könyv,
valóban hézagpótlók.
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A sajtónap. A nemrég lezajlott sajtónap
eredményéről szeretnénk, ha valaki jelentési
tenne! Különösen érdekelne bennünket a kérdés:
mit jelent a sajtónap a sajtónak?! Választ a
kiadóhivatalba kérünk!
Győr. A győri evang. belmissziói egyesii
let május 1-én vallásos estélyt tartott. Hoff
mann Ernő imája és irásmagyarázata után az
egyházi vegyeskar Kapi Gyula: A mélységből
küldöm sóhajom .. . c. énekét énekelte, Barcsai
Károly tanár a protestáns sajtóról tartott elő
adást, Fodor Kálmán karnagy Guilmant Canzoneját játszotta orgonán, Szabó József s. lelkész
Szilágyi Dezsőnek A nagy kazánfűtő c. költe
ményét szavalta.
Böjti vallási ünnepélyek O rosházán.
Orosházán az evangélikus nóegylet ez évben is
megtartotta szokásos böjti ünnepélyeit. Helybeli
szereplők tették változatosakká, színesekké, élve
zetesekké az előadásokat. Különösen az élő
képek a legteljesebb mértékben sikerültek, ezek
valóban művészi teljesítmények voltak. A ren
dező mesteri kéz: Incze Ilona polg. isk. tanárnő
keze volt most is. A rendezésben Domaniczky
Irén polg. isk. tanárnő is kitüntette magát.
Az egyes alkalmakkor Fürst Ervin nagymágocs
árpádhalmi missziói lelkész, dr. Varsányi Mátyás
budai lelkész és Kovács Andor esperes tartot
tak előadásokat. Hova tovább égetően lép elő
Orosházán a gyülekezeti, vagy nöegyleti ház
építésének kérdése, mert a meglevő helyiségek
nem elég tágasak az ottani érdeklődő közönség
befogadására.
A M agyarországi Ag. Hitv. Evang.
Misszióegyesület pénztárába 1927. évi január
1-től április 30-ig a következő összegek folytak
be: Bpesti-kelenföld 4 P 52 f., Bielka Anna Bpest 4.80, Özd 17.36, Magyarboly 6.—, Vadosfa
4.—, Tokaj 8.—, Kiskőrös 5.—, Szeged 11.—,
Bakonyszentlászló 1.60, Szilsárkány 8.88, He
gyeshalom 9.50, Oroszvár 8.—, Sopron bánfalva
17.16, Nagybánhegyes 7.20, Rajka 34.85, Unger
Elisa Rajka 8.—, Rajkai ifjúsági egylet 2.—,
Rajkai papi család 5.15, Zimmermann János lel
kész 3 —, Rajkai ifjúsági egylet 3.—, Puszta
vám 3.32, Pusztavám perselypénze 4.52, Kotsch
M. pusztavámi lelkész tagdija 2.40, Majos 3.88,
Nemespátró 8.—, Szentgotthárd 4.—, Pestújhely
5.40, Ecsény (Somogy m.) 4.34, Vönöck (Vas m.)
3.20, Ágfalva 28.76, Ostffyasszonyfa 8.—, Le
vél (Moson m.) adománya 9.04, Harka 3.—,
Harkai nőegylet 3.—, Danielisz Róbert harkai
lelkész 3.—, Harkai egyház 2.50, Budapesti an
gyalföldi lelkészi kör 16.—, Papp Ferenc bpesti
vallástanár 3.—, Rimár Jenő bpesti vallástanár
3.—, Budai ev. egyház 20.68, Mezőberény II.
kér. egyház 11.12, Iklad 5.60, Kaposvár 8.—.
Balf 3.44, Balf tagdija 3.—, Balfi nőegylet 3. —,
Balfi nóegylet adománya 1.—, Schermann lel
kész 3.—, Schermann adománya 1.—, dr. Kneffel József Túra (Pest rn.) 3.—, dr. Kneffel József
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Fura (Pest m.) adománya 8.*—, Sandi egyház
2.91, Tárnokréti 9.—, Nagymórichida 3.—, Felpéc 18.67, Győrszemere 2.24, Győr 83.17, Bőnyrétalap 6.04, Nagybarátfalu 4,ö8, Kispéc 5.16,
Lovászpatona 2.—, Lébény 14.51, Mérges 2.80,
Bezi 2.50, Tét 4.80, Rábcakapi 4.—, Csikvánd
2.40, Ujmalomsok 8.80, Plavetz Gyula, illetve
Hódmezővásárhely 6.—, Kisterenye 2.56, Sámsonháza 5.32, Kissomlyó 1.88, Borgáta és Hetye
7.56, Oroszlány 4.66, özv. Péter Józsefné Rákos
palota 2.—, Alsó Nána (Tolna m.) 3.60. — Az
évi rendes tagdíj 3 Pengő. Felkérem tagjainkat,
hogy tagdijaikat minél előbb beküldeni szíves
kedjenek. Azokat az egyházközségeket pedig,
amelyek missziói-offertóriumot még nem kül
döttek be, felkérem, hogy abbeli kötelességük
nek szintén eleget tegyenek. Az Ur kegyelme
és áldása legyen mindnyájunkon! Budapest,
1927. május hó 2-án. B r o s c h k o G. A. s. k.,
misszióegyesületi pénztáros, Budapest, IV. Deák
tér 4., I. em. 1.
Kispest. A gyülekezet uj templomát május
22-én avatja fel dr. Raffay Sándor püspök.
Egyetemes keresztyén ifjúsági konfe
renciát rendeznek Szigligeten, a Balaton part
ján augusztus 17. és 21. között Magyarország
Keresztyén Ifjúsági Egyesületei. A konferen
cián résztvehet minden 18 éven felüli ifjú, fele
kezeti különbség nélkül. A kitűnő előadások, tá
bortüzek, eszmecserék mellett sport, fürdés, üdü
lés a kitünően felszerelt táborban. A részvételi
költségek alig haladják meg a 10 pengőt. Fel
világosítást nyújt a Kér. Ifj. Egyesületek Nem
zeti Szövetsége minden délelőtt 10—12-ig, hét
főn, szerdán, szombaton d. u. 5—7-ig. Buda
pest, IX. Üllői-ut 29. II. emelet.
Uj egyházi lap. Az orosházi egyházköz
ség Kálmán Rezső szerkesztésében Orosházi
Evangélikusok Lapja címen uj egyházi lapot
indított meg.
Evangélikus ünnep Békéscsabán. A deb
receni Egyetemi és Főiskolai Luther Szövetség
vasárnap délután a békéscsabai főgimnázium
dísztermében szépen sikerült műsoros ünnepélyt
rendezett. Az ünnepélyt megelőzőleg, a délelőtti
istentiszteleten, zsúfolásig megtelt templomban
Farkas Győző, a Szövetség diszelnöke hirdette
az igét meggyőző erővel. A gyönyörűen feléppitett egyházi beszéd a munka isteni elrende
léséről szólt. A délutáni ünnepély előkelő kö
zönsége 5 órára már teljesen megtöltötte a ter
met. Az ünnepély pontosan 5 órakor kezdődött
meg. A békéscsabai Iparos Dalárda megkapó
erejű bevezető éneke után, melyet Lukovitsky
Endre karnagy vezényelt, Kocziszky Mihály, a
békéscsabai Luther Szövetség elnöke üdvözölte
meleg szeretettel a debreceni vendégeket és az
ünnepélyt megnyitotta. Péterfy Iby komoly zenei
tudásra valló, igazi műélvezetet nyújtó klasszi
N yoaatott a G rófi Hírlap n y o ad ai nfthltéxat fyoraaaj
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kus zongorajátéka után Farkas Győző tartotta
meg értékes előadását »Nyugati üzenetek« cí
men. Nyugateurópai tanulmányújának egyik
másik kedves emlékét osztotta meg hallgatósá
gával a világotjárt előadó. Szinte kézenfogva
vezette hallgatóságát a wittenbergi vártemplom
hoz, az egyszerű Luther-sirhoz, szegényházhoz,
menedékhelyekre; azután a nyugati népek egyegy szokását mondja el, melyek mindegyikének
hatalmas erkölcsi indító oka van, mindmeg
annyi tanulság a mi számunkra és követendő
példa. Végül a doorni remetével való találkozá
sáról szólt, aki azt mondta sorsáról: »Katona
vagyok, engedelmeskednem kell! Isten igy pa
rancsolt és én meghajolva engedelmeskedem!«
Ebből az óriás hitből mi is meríthetnénk, hogy
a trianoni sötét sir élőhalottja minél előbb életté
magasztosuljon. A kiváló előadót kedves köz
vetlenséggel, fordulatossággal, érdekességgel
mindvégig lebilincselő előadásáért szűnni nem
akaró tapssal jutalmazta a lelkes közönség. —
Harsányi László, a debreceni fiatal irók és köl
tők legtehetségesebbjeinek egyike néhány köl
teményét olvasta fel, melyekben lelkének mély
vallásossága, majd végtelen vágyakozása, aztán
boldog megelégedése és hálaadása válik költé
szetté. Minden egyes költemény őszinte elisme
rést és tetszést váltott ki. A Dalárda frappáns
dalegyvelege után Holik Sámuel rövid beszéd
ben, tömören foglalta össze a Szövetség célját;
az ifjú hivatása a nemzeti és egyházi munkálko
dásra való előkészülés és ennek a kétirányú
munkásságnak oly tökéletes harmóniában kell
lenni, hogy elválaszthatatlanok legyenek. —
Magyari Mihály Vecsey Valse Tristéjét, Hubay
Hullámzó Balatonját és Spiller Repülj fecskémjét játszotta hegedűn tiszta művészettel, mély
átérzéssel, forrott technikával. Tökéletes kísé
retet adott e művészi értékű számokhoz Buday
Mártha. Mindkettőjüket viharos ovációban része
sítették. Csőváry Endre rhapszódikus erővel
szavalta Végvári »Eredj, ha tudsz« cimü költe
ményét. Nagygyörgy Sándort, ki szintén Buday
Mártha zongorakisérete mellett csengő orgánum
mal, gyönyörű színezéssel regős dalokat éne
kelt, percekig ünnepelték. Dr. Rell Lajos főgim
náziumi igazgató, a békéscsabai Luther Szövet
ség alelnöke, zárószavaiban köszönetét mondott
a vendégeknek és sok sikert kívánt további mun
kájukhoz. Az ünnepély a Himnusz eléneklésével
ért véget. — A tökéletes erkölcsi siker mel
lett az ünnepély jelentős anyagi eredményt is
hozott a nemes célra: a debreceni uj evangé
likus templomra. A békéscsabai Luther Szövet
ség, Evangélikus Nőegylet és Leányegylet tag
jai Jakab György lelkész, a Luther Szövetség
ügyvezető elnökének irányítása mellett nagy
mértékben hozzájárultak az ünnepély sikeréhez.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
Gy6r, Baroaa-ut 36. i á i n . — Talefon 239. — 6627
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Aktív keresztyénség.
•Az igének pitiig megtartói le
gyetek és ne csak hallgatói, meg
csalván magatokat«. Jakab 1, 22

Jézus a hegyi beszéd befejezésében kétféle
építőről beszél: az egyik kősziklákra építi házát,
ez a bölcs ember; a másik fövényre, ez a bo
lond ember. Bölcs ember a/, aki Jézus beszédét
hallja és megcselekszi; bolond az, aki hallja, és
nem cselekszi meg. A cselekedetek fontosságát
a hegyi beszédben máshol is hangsulyozza. Mai
leckénkkel kapcsolatban legfontosabb, amikor
azt mondja: »Az ó gyümölcseikről ismeritek meg
őket. Nem minden, aki ezt mondja nékem:
Uram? Uram! megyen be a mennyek országába;
hanem aki cselekszi az én mennyei Atvám akara
tát.«
Ebből kitűnik, hogy Jézus a cselekedeteket
gyümölcsnek tartja, s a gyümölcs minősége a
termófának minőségétől függ. Vagyis a cseleke
det elválaszthatatlan a cselekvőnek személyisé
gétől. Ugyanezen a vonalom mozog Jakab apos
tol tanítása is: »S/elidséggel fogadjátok a be
oltott igét, amely megtarthatja a ti leikeiteket.
Az igének pedig megtartói legyetek.« Amint Jé
zus a cselekedeteknek értékét két tényezőtől
teszi függővé: 1. a cselekedet legyen egy élő
személyiségnek gyümölcse; 2. a cselekedet le
gyen Isten akaratának végrehajtása, hasonlókép
pen az apostol is a cselekedeteket a legszoro
sabb összefüggésbe hozza az ige által ujjászült
és megszentelt személyiséggel, amely ige az
Isten igazságának kijelentése.
A lényeges már most az, hogy azok a csele
kedetek, amelyeket Jézus követőitől, az apostol
a keresztyénektől megkövetel, nem elsőrendű
jelentőségűek az ember boldogsága szempont
jából. Nem úgy van, mintha az ember cselekede
tei révén önmagát üdvözölhetné. Nincs senkinek
mivel dicsekednie. A cselekedetek nem növeszte
nek senkinek szárnyakat, amelyekkel beröpül
het a mennyországba. Ellenkezőleg. Még cseleke
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deteinket illetőleg is teljesen annak a mennyei
Atyának kegyelmére vagyunk utalva, aki Fiá
ban az igét, ebben az igazságot, ebben az újjá
születést nyújtja nékünk. Kell, hogy a meg
kívánt cselekedetek gyökerei mindenkor vissza
nyúljanak lelkivilágunkba és az örökkévalóságba.
Sem embereket, sem népeket nem lehet el
bírálni egyedül cselekedeteik alapján. A cseleke
detekhez megkivántatik sok olyan kívülálló té
nyező harmonikus együttműködése, amelyek a
cselekvőnek hatókörén kívül esnek, amelyeket a
maguk összességében köznyelven szerencsének
szoktunk nevezni. S a hivő ember még külső
eredményekben és sikerekben gazdag élet mel
lett is azért marad szívből alázatos, mert tudja,
hogy ezen külső tényezők harmóniáját az ő éle
tében Isten hozta létre. Viszont a külső sikerek
ben szegény élet is gazdagnak mondható, ha
megtalálható benne a lélek kincseinek ragyo
gása.
Persze fennforog annak veszedelme, hogy
a cselekedetek értékének kellő színvonalra való
leszállítása tunya lelkeket tunyaságukban meg
erősíti és érdemet keresnek maguknak a tétlen
ségben. Különös azonban, hogy ez a tétlenség
nem a reformáció egyházában tekintetik a leg
szentebb életmódnak, hanem a római katholikus
egyházban, amely a cselekedetek értékét nyoma
tékosan hangsulyozza. Nevezetes, hogy a hit
által való inegigazulás tanát a legenergikusabb
és legaktívabb népek fogadták el. A lejtőre ju
tott népek ezt az igaz tant megérteni nem tud
ták. És a népies reformációellenes propagandá
nak még ma is fegyvere az, hogy mi, a reforciónak örökösei, »csak hitet követelünk«.
A látszólag fonák kép azonban érthető lesz,
ha meggondoljuk, hogy a cselekedetek hangoz
tatása könnyen arra az eredményre vezet, hogy
éppen a bizonyos, üdvösnek tartott cselekedetek
hangsúlyozása, megkövetelése olyan dresszurává
lesz, amely a lelki életet elsorvasztja, a személyi
séget kialakulni nem hagyja. Már pedig lejtőre
kell jutni minden életnek és kultúrának, amely
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a tetteket nem tudja állandóan alátámasztani és
átörökíteni erőteljes jellemek és személyiségek
révén. A civilizációk bukását az idézi, fel, hogy
a civilizáció dresszurája megöli a hitet. A csele
kedetek eszközök lesznek, de a silány embere
ket ezek az eszközök agyonzuzzák.
Ezt tapasztaljuk a mi napjainkban is. El
fognak pusztulni ma is mindazok a népek, ame
lyekben nincsen meg a hit, amely nem bővelke
dik újjászületett, az örökkévalóság légkörében
élő emberekben. A civilizáció a gyenge lelkű
népeket Európában éppen úgy kiirtja, ahogyan
elpusztította annak idején Középamerika ős
lakóit. A technikának minden vívmánya hiába
való, ha az ember, a nép, a nemzet azon vívmá
nyoknak lélekben nem ura. A cselekedetek egy
oldalú magasztalói nem veszik észre, hogy a
lokomotivfütő milyen cselekvő életet él, és
mégis csak szolgája a gépnek. A gép urai má
sok. Azok, akiknek lelke erős és ép.
Az újjászületés a lélekben történik, a csele
kedetektől függetlenül, de a cselekedetekre a
legmélyebben kihatóan. Nem hiába beszél az
apostol annak az igének a cselekvéséről, amely
a keresztyénekbe beleoltatott. Olyasmit cselek
szenek tehát, azt tartják meg, azt valósítják
meg kifelé, ami bennük van. Nem a külső vi
lág nyomja rá bélyegét a létekre, nem a csele
kedetek adnak jelentőséget és értéket a lélek
nek, hanem megfordítva. A keresztyén ember
belülről él kifelé, és hit által igazul meg.
Az igének megtartói legyetek. A hangsúly
az igén van. Jakab apostol nagyon jól tudja,
hogy a keresztyéneket az Isten az ige által
szülte. Ige nélkül nincs élet. A gép lélek nél
kül megöl, még, akkor is, ha a gépet cseleke
detnek nevezzük.

Szerény, nyílt kérdés a JE L E “ t. elnökéhez
intézve.
Alólirott elfoglaltságom miatt nem vehettem
részt a »Mele« Székesfehérváron tartott közgyű
lésén. A lapokból értesültem oly eseményről,
melyet én és több társam megérteni nem va
gyunk képesek, mely szinte egyedül áll a világtörténelemben és hazai egyháztörténetünkben.
A »Mele«, mely hivatva van képviselni az
ev. papságot, elnökének javaslatára koszorút tett
le testületileg a nem régen elhunyt róm. kath.
püspök, Prohászka Ottokár sírjára. Híveim kö
zül többen kérdezték: Mit jelent ez a lépése
az ev. papság egyetemének? Talán csak nem
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kezdete egy róm. kath. és evang. uniónak. Most
az ev. papság teszi meg az első lépést. 1920ban a róm. kath. egyház nagy statisztikusa,
Pesenhofer Antal, arra szólította fel az ev.
papokat, hogy »hazafias« szempontból lépjenek
be testületileg az egyedül üdvözítő egyházba,
ígérte, hogy családjuk miatt ne aggódjanak, mert
azok nem csak családi pótlékot, de teljes ellátást
is kapnak.
A múlt évi bányakerületi közgyűlésen dr.
Raffay Sándor püspök ur megnyitó beszédében
megállapította, hogy ebben az országban »vértelen ellenreformáció folyik«. Ennek letörésére
irányulna-e a magyarhoni ev. papságnak e lé
pése és alkalmas lenne-e erre éppen ez a lépés?
A halottak emlékét tiszteljük. De éppen e
tisztelet kívánja, hogy ne menjünk azokba a
temetőkbe, melyeknek urai legújabb törvénykönyvük szerint velünk nem imádkozhatnak, sem
istentisztelete'nken részt nem vehetnek.
A világi lapok közlése szerint a »Mele« el
nöke az ev. papság ezen lépését azzal indokolta,
hogy Prohászka püspök bennünket sohasem
támadott és műveiből sokat tanultunk. Hát már
oly gyengéknek érezzük magunkat, hogy már
az is érdem, ha bennünket valaki nem támad.
És ha támad, talán megijedünk? Ennyire lecsúsz
tunk már mint annak utódai, aki nem félt egye
dül menni Wormsba, még ha annyi ördög is
lenne ott, ahány cserép van a háztetőn. Csak
nem követjük zsidó honfitársa nkat, akik körül
belül éppen olyan »zsidó« érdemekért nyilt frigy
ládánál imádkoztak Csernoch érsek felépülé
séért?
Tanulhatunk-e mi valamit mint protestáns
lelkészek, Prohászka műveiből? Annyit meg
állapíthatunk, mint sajnálatos körülményt, hogy
prot. lelkészek és tanárok sem olvasták és tanul
mányozták oly behatóan és gonddal a külföldi
protestáns és nem protestáns tudósok és filozó
fusok műveit, mint Prohászka. De amit mi ta
lán tőle tanulhatnánk, azt ő Róma egy kézlegyintésére alázatosan visszavonta. Mi igazán
csak olyanoktól tanulhatunk, akik meggyőződé
süket senki kedvéért meg nem változtatják és
azért készek meg is halni. Egy néhány sor az
ilyen írótól többet ér, mint száz kötet olyanok
tól, kik Loyola azon tanításának vetik alá ma
gukat: »Ha az ember valamit fehérnek lát, de
az egyház azt mondja, hogy fekete, neki is feke
tének kell azt tartani.« Prohászka teljesen egyet
értett Loyolával és Liguorival. Lépten-nyomon
magasztalja Loyola lelkigyakorlatait. Dicsérően
említi Szt. Alajosról, hogy olyan szent volt,
hogy még az anyjának sem mert az arcába
nézni, mert az is asszonyi arc volt. Az ilyen
világnézetből mi nem tanulhatunk. E mellett el
ismerjük, hogy kiválóan buzgó, önzetlen, jó
szívű lelkipásztor volt — kiváló római püspöki
ideál, akire Róma büszke lehet, de a mi koszo
rúzásunkra reá nem szorult!
Az evangélikus lelkészek koszorúját úgy is
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lehet magyarázni, mint a gerinctelen meghunyászkodás tényét, mint elvtelen tolakodást,
mint gyenge felkinálkozást, mely felkinálkozással a hatalmasok sokszor csak szánakozó mo
sollyal szoktak elbánni. Ha mi tulerősek és
hatalmasok lennénk és nem kellene élet-halál
harcot vívnunk a püspökileg megállap tott vértelen ellenreformációval, úgy még érteném e
megkoszorúzást, de igy sehogy sem értem és
mcgbotránkozom azon.
Prohászka nagy püspök« volt a hazai róni.
kát h. egyháznak a vértelen ellenreformáció kor
szakában, majdnem olyan nagy alakja, mint a
véres ellenreformáció Pázmánya. Már szobrára
is gyűjtenek — és a szoborra adakozók között
elsők voltak a mi püspökeink. Ezeknek nagy
sietését és eljárását sem értem s velem együtt
sokan nem értik.
Arról is szó volt, hogy Prohászkát szentté
avatják. A szentté avatást Rómában egy nagy
por előzi meg. Meg kell küzdeni a sátán próká
torával — nem lesz-e az utóbbi kezében hatal
mas fegyver a »Mele« gyöngyvirág koszorúja?
Világosítsanak fel bennüukel e kegyeletes
koszorúzás alapos indokol.ísá\a\ világosítsanak
fel, hogy mi is tisztán lássunk és megnyugod
junk.
Teljes tisztelettel
többek nevében, a saját felelősségemre
Dr. Szeberényi Lajos Zs.
ev. esperes.
Békéscsaba, 1927 május 9.

Jegyzetek.
A klinikai husszállitások körül bűnügy pat
tant ki. Mélységesen megnyugtató ennél a bűn
ügynél is, hogy mihelyt a kultuszminisztérium
illetékes ügyosztálya az ipartestülettöl megkapta
azt a feljelentést, amely az ipartestülethez érke
zett, házi vizsgálatot indított s ennek eredménye
képpen megtette a budapesti főkapitányságnál a
följelentést »körülbelül egvidőben azzal a név
telen levéllel, amelynek a nyomozás megindítá
sánál fontos szerepe volt«. A lapok szerint a
kincstár kára a husszállitási botránnyal kapcso
latban körülbelül egy inilliárdra rúg. Nem szá
mítva azoknak a tisztviselőknek a fizetését, akik
a húsok ellenőrzésére lettek volna hivatva. Nem
számitva azoknak a betegeknek a kárát sem,
akik a klinikákon a húst ették. A lényeg az,
hogy mégis csak akadt valaki, aki a husszállitá
sok ra felhívta a kultuszminisztérium illetékes
ügyosztályának figyelmét s igy remélhető, hogy
a klinikákon ezentúl — az ellenőrző közegek
megfelelő szaporításával — a húsellátás körül
újabb botrány nem merül fel.
*

Az ember szinte azt gondolhatná olykor
olykor, hogy csak azért van a világon, hogy
legven, akin a rendeleteket végre lehet haj
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tatni. Mert vannak rendeletek, vannak, akik ab
ból élnek, hogy a rendeleteket végrehajtatják,
világos, hogy úgy kerek a világ, ha olyanok is
akadnak, akik a rendeleteket cselekszik. Itt van
például az ismétlő iskola és ezzel párhuzamosan
a tankötelezettség. Én világéletemben mindig azt
hallottam mindenfelé, hogy az ismétlő iskola
egy lehetetlen intézmény. Az ismétlőiskolai taní
tás eredménye általában véve közel nulla. És
idegen országok, amelyek nincsenek a kulturfölényüknek olyan mélységes tudatában, mint
mi, be is vezették már a nvolcosztályu elemi
népiskolai tanitást, amikor is a felsőbb osztá
lyok kevesebb hónapig járnak iskolába, viszont
amig járnak, naponként járnak. Nálunk heten
ként egy nap az ismétlősöké, vagyis ez kitesz
évente mondjuk harminc napot. Ha valaki egy
szer mulaszt, akkor két hétig nem volt iskolá
ban. És nem akad senki, aki azt mondaná: jár
janak be ezek a tankötelesek télen két hónapig,
mindennap. Nem. Ehelyett azt követelik meg,
hogy a tanköteles járjon be tavasszal is az
ismétlőbe heti egy napra, mert ez a rendelet.
És ha a nyomorúság napszámbamenni kénysze
ríti, akkor jön a büntetés. A következmény az,
hogy hallottam eseteket, amikor a községi bíró,
aki ismeri az illetőknek sanyarú helyzetét, a
maga zsebéből fizeti meg a bírságot, sőt hal
lottam azt is, hogy a kis bíró fizette meg. A tan
kötelesség igen fontos és hasznos kötelesség;
a rendelteknek is honpolgári kötelességünk
engedelmeskedni. Azonban, talán a rendeletek
körül tekintettel kellene lenni arra is, hogy a
szegény embernek napszámba kell járni, ha
élni akar. És a kenyérkeresetétől nem volna sza
bad elütni, amikor van kézenfekvő és helyesebb
megoldás. Nem szólva arról, hogy a tanítót a
lakossággal meggyülöltetik azért, mert kiüti a
szegény ember szájából a falatot. A kultusz
kormány körülnézhetne a külföldi államokban
és a mezőgazdasági munkák időpontjai iránt is
tájékozódást szerezve, meg a tanulmányi ösztön
díjakkal nem támogatott napszámos családok
megélhetési nehézségeit is figyelembe véve,
találhatna egy olyan megoldást, amely mellett
a falusi gyereknek nem kellene pont májusban
éppen négy napot a harmincegy közül az isko
lában tölteni és tanulmányai mégsem szenved
nének csorbát. Valami félelmetes és komikus az,
hogy a május havi négynapi ismétlőiskolai taní
tás miatt, amikor is a tanító verejtékezve küzd
és eredménytelenül küzd a tanulók fáradtságá
val és nemtörődömségével, mennyi fenyegetés,
irás, szó, rendelkezés megy végbe. Ezt a négy
napot télen könnyen be lehetne hozni. De a
rendelet májusban akarja ezt a négy napot a
gyerekkel leültetni. És a gverek azért van, hogy
a rendeletnek elég tétessék.
*
Lehet, hogy a május 19—22. napjaira Őzdra
tervezett első országos evangélikus ifjúsági kon
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ferencia elmarad. Úgy értesültem t. i., hogy a
konferenciára mindössze hat (6) evangélikus ifjú
jelentkezett. Ezzel szemben olvasom a következő
hirt: »Márc. 2-től ápr. 3-ig 11 ifjúsági konferen
cia zajlott le Magyarországon a különböző bap
tista gyülekezetekben, a következő helyeken:
Soltvadkert, Karcag, Debrecen, Vámospércs,
Tótkomlós, Békés, Okány, Noszvaj, Diósgyőr,
Derecske, Bagamér. Igen nagy voít az érdek
lődés e konferenciák iránt s mint olvassuk, e
11 összejövetelen 155 gyülekezetből 2285-en vet
tek részt és az evangelizáló ünnepélyeken mint
egy 4000-en szorongtak a zsúfolt imaházakban!«
Kommentár felesleges.
*

A kultuszminiszter a kultusztárca költségvetésének tárgyalása során ezeket is mondta:
»Csak egy kérésem van az egyházakhoz. Tart
sanak egymás között békét és tartsanak békét
az államhatalom iránt. Ne egymástól hódítsák el
a híveket, hanem az ateismus alapján álló radi
kális elemtől. Nyugodtan állíthatom, hogy a
felekezeti béke nincs veszélyeztetve. Ha voltak
egyes kérdések, azt valamennyien — katholikusok és protestánsok — egyaránt mélységesen
sajnáljuk. Haller István a református püspökö
ket superintendenseknek nevezte. Ez lehet a
mi belső felfogásunk, de a magyar törvények is
világosan megmondják, hogy püspökök és ne
künk kötelességünk őket törvényes néven ne
vezni.« jól esik az embernek hallani, hogy a
törvényes elnevezések használatára buzdittatnak
törvényhozóink és volt kultuszminiszterünk.
Ezek után a felekezeti béke nincs veszélyeztetve.

Ruth
Irta és a kemenesaljai ev. egyházmegye 192fi. évi ju 
nius hó 28 án Celldömölkön tartott lelkészértekezletén
felolvasta: M agassy Sándor csöngei ev. lelkész.

(Befejezés.)
Ahol megszállasz, ahol otthont alapítasz,
— ha idegenben is, - mennyivel kevesebb az
öngyötrő aggodalom, mikor veled együtt száll
meg az is, aki odáig kisért! Amit nappal a
gond szántott homlokodon s a küzdelem baráz
dált lelkeden, azt este letörli, elsimítja egy hű
séges kéz, egy vigasztaló szó, egy drága gon
dolat.
Elsiratott anyád, széthullott testvér-nyájad,
kőszívű rokonod már nem fáj annyira, mert ez
a te néped az ő népe is. És hiszem, hogy a
halál sem lesz ott olyan rémületes, mert tusáját
is ő vívja meg veled.
A másik tanítás pedig az, hogy a meg
osztott öröm dupla öröm. Sokan talán kétel
kedve rázzák fejüket. Nem lehet az, hiszen ami
egyszer meg van osztva, az már nem egész;
igaz ugyan, hogy az egésznek két fele van,
de a fél csak fél marad. Ha erejét veszti a

1927.

bánat, mikor megoszlik, miért növekedjék meg
az öröm, amikor egységében felbomlik. Balga
elgondolás! A bánat nem tartozik szorosan az
élethez, mint ahogy a homokszem sem tartozik
a gyöngykagylóhoz. Minél inkább élet az élet,
annál inkább érzi ezt a látszólag fordított igaz
ságot. Minél nagyobb az életben az emelkedés,
minél inkább törekszik az ember magasabbrendű, tisztább levegőjű élet felé, annál inkább
kezd dominálni a lélek és hatja át a tiszta lelki
ség. Pál apostol szerint az öröm a lélek gyümöl
cse. Isten pedig maga a legteljesebb élet és ő
nem oszt fukar kezekkel, mint az uzsorás, nem
fösvénykedik, mint Judás Mária drága nárduskenetével, hanem pazar kezekkel ád mindenkinek
a maga isteni gazdagságából, a maga leikéből,
mert örök lényege: az elfogyhatatlan szeretet.
Saját lelkét lehelte belénk; azt a felfogó és rea
gáló örök életorgánumot mindnyájunkba az
iránt, ami tőle való s ami feléje száll. Ezért
érzi mindenki a jót jónak, látja a szépet szép
nek, tudja a kellemest kellemesnek. Lelkünk
isteni része mindegyikünkben egyforma; olyan,
mint két teljesen egyenlően felajzott húr: ha
megpendül az egyik, a másik rezonál. így lesz
az egy hangból kettő, az egy örömből két öröm,
mert »a te Istened az én Istenem.«
»Te és én«... Vájjon mit adnak Ruth sza
vai a mi mindennapi életünknek?
Próbálom és beiktatom ezt az ószövetségi
életelvet a magam életébe. Először úgy talá
lom, hogy akaratom megtörik, álmaim szétfoszlanak, sorompók közé szorított életberendezésem
megváltozik. Megsajnálnak, kinevetnek, elfordul
nak tőlem sokan, kiket eddig magamhoztartozóknak éreztem. Reám olvassák majd az öntékozlás
dőreségét s megkell látnom, nem vagyok egyéb,
mint gyertya, mely önmagát emészti. De azt is
meglátom, hogy ezzel a világ előtti bolondság
gal olyan gyertyává leszek, amely nincs elrejtve
a véka alá, hanem messze szórja sugarait és
meglátja akarva-akaratlanul mindenki, mint a
hegyen épített várost. Bár magam folyton alászálíok, de köröttem lassan minden megnövek
szik, ami eddig kicsi volt: jóság, szeretet, irga
lom, megbocsátás. És több lesz a szeretet puszta
udvariasságnál, drágább a becsület a pénznél,
a rangnál, erősebb a kérelem a durva parancs
szónál ... Avagy nem fejlődés ez? Nem mutat-e
oda, ahol egy láthatatlan, de e’lenállhatatlan erő
mindeneket vonz felfelé, a csillagok világán is
tú l? ...
Még egy boldog Ígérete van e szavak életté
tevésének. Megoldódnak az élet durva ellentétei
és a lelkek nem egy pontban érintik egymást,
hanem olyanokká lesznek, mint két teljesen
egyenlő sugaru kör, melyek egymásba simul
nak. Nemi, jogi, társadalmi és lelki érdekek ön
magukat tükrözik vissza egymásban. Mindegyik
életében az alkotó sugár egy és ugyanaz és
bárhol szeli át egyiket a sors, ugyanott találja
a másikat is. Ha fény hull az egyik valamely
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pontjára, ugyanott hull fény a másikra is. Ha
tüzet fog az egyik, a másik is lángolva ég.
Amit egyik gondol, akar, vagy tesz, azt gon
dolja, akarja és teszi a másik is. Igv lesz az
én«-bül te<' és a »te;<-ből én*.
Ruth szavai évezredek életének örök értékű,
drága aranyszála, mely átszövi ezt a sáros, sötét
földet, hogy összekösse az ideig valót az. örökké
valóval. Könnyek, válságok, sóhajok drága szü
lötte és messze előrevetített fénye annak, hogy
Isten lesz egykor minden mindenekben. Aki ezt
átérezte, az sohasem közönségesedik el; ha pe
dig szenny fedte eddig életét, megtisztul tőle,
mint a liliom illatától a mocsarak poshadt leve
gője.
Te és én«. — íme, Ruth lelke egy pilla
natra belenézett az örökkévalóság végtelen fény
tengerébe és egy örökkévaló kinccsel ajándé
kozta meg övéit és övéin keresztül a hozzá
hasonlókat.

Ifjúsági m issió.
Részletek Abalfy Ovula egyetemes missiói lelkész
nek. a . MF.I.E. székesfehérvári értekezletén tartott
előadásából

Az ifjúsági missióról kell szótanom. Hogy
az ifjúsági missió mennyire fontos s az. evan
gélikus egyház jövendője szempontjából meny
nyire el nem mellőzhető életkérdés, azt nem is
szükséges ma már belmissiói s lelkipásztori
érzékkel biró lelkész, előtt bizonyítani. Az ma
már kétségtelen dolog, hogy teljes belmissiói
munkát úgy felépíteni, hogy abból az ifjúság
missionálását kihagyjuk, teljesen lehetetlen. Ma
minden belmissionáriusnak állandó harcot kell
folytatnia az ifjúságért, az ifjúság megmenté
séért s a gyülekezeti életbe való bekapcsolásáért.
A missionálás szükségességéről és fontos
ságáról nem kell tehát hosszasabban szólanom,
csupán a módjáról, az alkalmairól és az eszkö
zeiről. Mielőtt azonban ezt tenném, hadd szóljak
előbb magáról az ifjúságról s hadd mutassak reá
arra, hogy mennyire nem ismerjük mi magát
az ifjúságot. Nem csupán az ifjúságnak, a fiatal
kornak a problémáit, a gondolko/ásmódját, az
egész mentalitását, hanem magát ezt a fogal
mat, vagy gyűjtőnevet sem, hogy: i f j ú s á g .
Amikor ezt a nevet halljuk, nagyon hiányos és
csak részletismeretek kelnek életre a lelkűnk
ben.
Az ifjúságnak a közép és főiskolás tanulók
s az egyetemi ifjúság mellett egy nagyon is
jelentékeny részét, egyes statisztikusok szerint
kétharmad, mások szerint négyötöd részét az
iskolánkivüli ifjúság teszi. A rengeteg iparos
és kereskedő-tanonc, iparos és kereskedő-segéd,
a különféle hivatalnokok hatalmas serege és az
egész nagy tömegben élő magyar gazdaifjuság.
Mind csupa magyar érték, mind a mi ev. egyhá
zunknak és nemzetünknek a jövendője, akikre
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nagy megoldandó feladatok várnak. Egyházunk
jövendője nagyban függ ettől az ifjúságtól,
amelyből egykor majd egyházunk vezető világi
emberei kerülnek ki, különösen a falusi gyüle
kezetekben s én tudom, hogy nem egy lelkésztestvérem tanúságot tehetne arról, hogy milyen
másképen alakult volna az ő egyházának a je
lene, ha már az ö mostani presbitériumának az
ifjúkorában is lett volna országosan szervezett
evangélikus ifjúsági missió.
Nagy általánosságban eddig a/ ifjúság missionálása ott folyt le az iskolai padok között
a vallásórák 4t) 50 percein, de az iskolánkivüli
ifjúsággal nem törődött senki s nem volt ritka
az olyan eset sem, amikor a leikés/ a megkon
firmált növendékével a konfirmáció napjától
kezdve mindaddig nem találkozott, mig az nála
házasságkötési kihirdetésre nem jelentkezett.
A/ ifjúság eme iskolánkivüli részéhez a leg
több lelkész alig tudott hozzá férkőzni. Idöbelileg, de lelkileg is a legnehezebben mt gközelithetö rétege ez az ifjúságnak s éppen ezért még
a cura pastorálissal intenzivebben foglalkozó lel
készek is alig tudtak ezen a téren eredményt
felmutatni. Sajnos, voltak azután olyan esetek
is, ahol az arra hivatottak vagy egyáltalában
nem is ismerték az ifjúságnak ezt a másiknál
sokkal hatalmasabb rétegét, vagy ezt a közöt
tük való munkát saját személyükhöz méltatlan
nak találták, mások pedig túl nehéznek, vagy
nevetségesen kicsinyesnek és feleslegesnek.
Az ifjúsági munkát nem lehet egyrészről
cinikus kézlegyintéssel kényelmesen elintézni,
de nem lehet másrészt az ifjúság között nagy
dob üres puffogtatásával sem eredményes mun
kát végezni. Ide nem nagvhangu frázisok, reklamirozás és elvont elméleteknek a pusztába való
kiáltozása kellenek, hanem fáradságot nem is
merő lelkiismeretes utána járás és komoly
munka. A fiatalsággal egytittérezni tudó lélek
s hozzájuk meleg szeretettel közeledő szív. Nem
lelkiismeretlen szemfényvesztés, mutatása a ko
moly munkának, hanem valóban és a szó leg
teljesebb értelmében missionálás. Munkások
toborzása az Ur ezen szent és kedves ügyé
nek a szolgálatára, felrázása az alvó lelkiismeretnek, életrekeltése a felelősségérzetnek egy
házunknak és hazánknak az ifjúságban le
fektetett jövendője iránt. Ez lesz az igazi ifjú
sági missió. Azután ehhez megmutatása annak,
hogy mennyi az. amit megtenni elmulasztottunk,
mi az, aminek értékeit eddig fel nem ismertük,
módok és alkalmak nyújtása a kötelességüket
e téren is teljesíteni akaróknak, megmutatása,
hogy mennyi gyönyörűséget nyújt az ezzel az
ifjúsággal való foglalkozás, hogy milyen hálás
szeretettel ragaszkodik ez az ifjúság ahhoz, aki
nél megérzi, hogy szeretettel közelit hozzá és
gondoskodással foglalkozik lelkének ápolásával.
Itt nyílik legtöbb alkalom arra, hogy a cura
pastoralist gyakorló lelkész felhasználhassa a
maga pedagógiai érzékét és lelkipásztori böl
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csességét, amelyekre itt sokkal fokozottabb mér
tékben szükség van, mint akárinely fokú isko
lában.
Csakis ilyen felkészültséggel lehet komoly
és eredményes ifjúsági missiót végezni, mert
csak az igy gondozott, a Krisztus leikével meg
töltött ifjúság fog hatalmas gátként eléje állani
a szociáldemokrácia, a kommuirzmus mindent
elsöprő áradata elé, csak az igy missionált
ifjúságtól várhatjuk annak a meglátását, hogy
amikor a konfirmációi fogadalmat letette, ezzel
nem intézte el most már végérvényesen az egy
háza iránti minden kötelezettségét, hanem ez
után következik még egy egész életen át tartó
önkéntes és Öntudatos bizonyságtévő szolgá
lata az anyaszentegyháznak.
Ha már láttuk, hogy melyik is az az ifjúság,
amelyiknek a missionáíásáról a fentiek szerint
itt szó lesz, nézzük meg azt is, milyen az az
egyesület, amelyben ez az ifjúság tömörül, mi
az a »Keresztyén Ifjúsági Egyesület«?
Tömören és mégis mindent kifejezően adja
meg ez irányú kérdésünkre a feleletet ennek az
egyesületnek az alapszabálya, amelynek 2. §-ában ezt olvashatjuk:
»Egy társaságba gyűjteni azokat az ifja
kat, kik Jézus Krisztust megváltójuknak és iste
nüknek tekintik a szentirások szerint; az ő tanít
ványai akarnak lenni hitükben és életükben; és
együttesen akarnak munkálkodni mesterük or
szágának az ifjúság között való terjesztésén.«
Úgy érzem, hogy a fentiek után nem szük
séges azt bizonyítgatnom, hogy ez az egyesületi
tipus valami egészen más az eddig ismert ifjú
sági egyesületeknél. Ebben az egyesületben nem
táncmulatságok, farsangi álarcosbálok rendezé
sére, bor és cigány melletti reggelig tartó mula
tozásokra egyesülnek a fiatalemberek, mert ez
az ifjúsági egyesület magát keresztyénnek nevezi
s ez azt jelenti, hogy lényege, célja és létezé
sének alapja maga az igazi, krisztusi keresztvénség. Ez kapcsolja össze benne a különböző
társadalmi osztályokra és különböző foglalko
zási ágakra való tekintet nélkül mindazokat,
akik a krisztusi és felebaráti szeretetet nemcsak
szájjal hirdetni, hanem élni is akarják. Tagjai,
mint akik magukat a Krisztus követésére elköte
lezték, férfiak, ifjak és serdülők egy nagy és
szent célban egyesülnek, abban, hogy egyesül
jenek és közös erővel dolgozzanak a Krisztus
által megalapított Isten Országának az elterje
dése, a fiatalemberek leikébe való beleplántá-lása érdekébe. Ezek a fiatalemberek a maguk
életén keresztül akarják a Krisztus magasztos
eszméit belevinni a nemzeti, a társadalmi, az
egyéni mindennapi életbe. Éppen azért önma
gukat akarják elsősorban egész férfiakká, egész
keresztyén jellemekké nevelni.
(Folytatjuk.)
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Egyházfelügyelői beiktatás Kertán. Ä
veszprémi- evangélikus egyházmegyéhez tartozó
Kerta község hitéletében ez évi május 8-án lélek
emelő egyházi ünnepség folyt le. Ezen a vasár
napi istentiszteleten iktatta be a kerület lelkészi
kara a nemrégen megválasztott uj felügyelőjét:
Szabó Imre karakószörcsöki birtokost, a buda
pesti Erzsébet-királyné szálló tulajdonosát, uj
egyházi tisztségébe. Az ünnepély az uj egyház
felügyelőnek szülőhelyén, Karakószörcsökön
kezdődött, hol az evangélikus egyház ottani
vezetőféríiai testületileg keresték tel régi csa
ládi otthonában Szabó Imrét, hogy személyesen
köszöntsék őt és meghívják az eskü .letételére.
A kitüntetett férfiút az ottani hazafias szellemű
protestáns közönség hagyomány szokásaképpen
lovasbandériummal és festői szép magyar vise
letbe öltözött leányok kíséretében vezették be
Karakószörcsöktől a kertai templomba. A kertai
beiktató ünnepély istentiszteletét Ihász Mihály
ottani lelkész imája vezette be s utána Takách
Elek kerületi esperes mondott gondolatokban
gazdag, magasszárnyalásu beszédet, amelyben
kiemelte az uj egyházfelügyelő példás életét,
családszeretetét s azt az önkéntes anyagi áldo
zatkészségét, melyet a szülőfaluja evangélikus
egyháza javára már régebben is tanúsított s
mellyel az egyházának újabban is 2000 pengőt
adományozott. Az ünnepi istentiszteleten a
templomot egészen megtöltött hívek soraiban
megjelentek az esperesi kerület összes leányegyházainak képviselői is. Beiktatás után ped g
Takách Elek esperes Kertáról egyházlátogató
körútra indult, a hívek egyrészének szeretettel
jes kíséretében.
Csengey Gusztávnak, az eperjesi kollé
gium nagynevű tanárának irói hagyatékában
fennmaradt mintegy 900 példánya a »Mocsarak
Királya« c. ifjúsági történeti regénynek. A kiadó
Eperjesi Széchenyi-Kör a példányokat átengedte
az elhunyt költő Miskolcra menekült, nehéz gon
dok közt élő özvegyének. Dr. Bruckner Győző,
a miskolci ev. jogakadémia dékánja kéri egyhá
zunk tagjait, hogy a jogakadémiának, Miskolc,
címezve rendeljék meg a művet, amelynek ára
5 pengő.
Protestáns sajtó. A református Egyete
mes Konvent legutóbb azt határozta, hogy a
Magyar Orsz. Tudósitó keretében megszerve
zett hírszolgálati irodát, amelyet Farkas Sándor
hírlapíró vezet, továbbra is fenntartja. Farkas
Sándor hírlapírót kötelezi arra, hogy a hazai
sajtószolgálaton kívül havonként legalább egy
szer a külföldi sajtószolgálat részére tudósítást
állítson össze az evangélikus és a református
vezetőségének előzetes felülvizsgálásával. Eze
ket a tudósításokat az Internationaler Verband
für Verteidigung des Protestantismus vezetőjé
nek küldi meg.

1927.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

167.

röknek világítson, lelke kincseivel ezrek lelkét
gazdagítsa s nevét ezrek szivébe Írja be ra
gyogó betűkkel. Masznyik Endre is ilyen ki
tüntetettje az Istennek. Az az ut, melyet ö amaz
egyszerű falusi paróchiában ringó bölcsőtől a
70-ik születésnapi évfordulóig megfutott, tele
van a férfias munka diadaljeleivel, amelyeknek
inindenike egy-egy támasztóoszlop sok vihart
látott Siónunk épületében. A mi szivünkben pe
dig egv-egy hangos intelem, mely azt kiáltja
felénk: gyümölcsöztessétek a kapott tálentomokat! Masznyik Endre nemcsak a kathedráról ta
nított s nevelte fel onnan egy nagy táborát az
Isten szolgáinak, hanem mindnyájunknak is
tanítómesterünk a maga szinte könyvtárat ki
tévő müveivel, amelyek hatalmas fénysugárké
véi egy tudós s kincsekben gazdag léleknek.
S hogy életének utolsó szakasza, u. n. pihenése,
se maradjon jeltelen, Masznyik Endre olyan ha
talmas akkorddal végzi életének gyönyörű szim
fóniáját, amely sziliben és pompában talán az
egészet is felülmúlja: amikor egy olyan biblia
fordítással ajándékozza meg a magyar népet,
amelyből az a saját nyelvén, a saját szive lük
tetése szerint való módon halja kicsendülni az
örökélet beszédét, s amely
hiszem
e drága
Könyvet közelebb fogja vinni a magyar nép
szivéhez. Micsoda irigy lés rém éltó, micsoda ál
dott pihenés az, amely ilyen hatalmas teljesít
ményei dicsőíti meg magát! Én mély megilletö
déssel állok meg e nevezetes évfordulónál s inditványozom: mondja ki a Konferencia, hogy
dr. Masznyik Endrét Isten iránt való mélysé
Szives kérelem . A Masznyik Endre-Jubi- ges hálával s örömmel köszönti születésének
leum < rendező bizottsága fölkéri azokat a lel 70-ik évfordulója alkalmából, Öt a legnagyobb
kész urakat, akik a MELE székesfehérvári köz szeretetéröl s nagyrabecsüléséről biztosítja;
gyűlésén a Masznyik-féle Biblia és Album meg drága Egyházunk érdekében kifejtett s még
rendelésére szóló iveket átvették, hogy a meg öreg napjaiban sem szünetelő tevékenységét
rendelések tekintetében szíveskedjenek ideigle buzdító például mélyen a szivébe vési s élete
nesen is tájékoztatni a rendező b'zottságot (Bu alkonyára Istennek legjobb áldásait esdi.
dapest, Vili., Sándor-tér 3. 111. 2.) Az emlék- Pa u í i k János, a MELE elnöke.
sorokat az albumba junius 10-ig kéri.
A budapesti Iparosképző Prot. Egylet
Kőbánya. A pesti egyház május 16-iki május 22-én d. e. 10 órakor tartja rajzkiállirendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy a kő tással egybekötött rendes évi közgyűlését.
bányai uj evangélikus templom számára telket
Veszprém. A veszprémi gyülekezet április
vásárolnak.
24-iki díszközgyűlésén iktatta tisztségeikbe Ta
M egem lékezés dr. Masznyik Endréről. kács Elek esperes a gyülekezet felügyelőjét, dr.
Boldogító megilletödéssel állok fel, hogy egy Zauner Róbert pénzügyi tanácsost, gondnokát,
mindnyájunknak kedves tényről számoljak be. dr. Wallner Ernő kér. isk. tanárt és három
Most hetven esztendeje annak, hogy az isteni presbiterét: Schátzler István táblabirót, Kiszely
Gondviselés bölcsességé a tiszaföldvári paró- János ny. alezredest és Mészáros János p. ü.
chiába egy pici bölcsöt helyezett volt be s ab fővigyázót. Az esperes egyúttal hivatalos egy
ban egy pici gyermeket, amely gyermekből idők házlátogatást is tartott és a gyülekezetben min
folyamán az Isten támogató kegyelme s a szi dent a legnagyobb rendben talált. Este 6 óra
vébe rejtett charizmák folytán Egyházunknak kor vallásos est volt, amelyen Szenthe Károly
messzire világitó tüzoszlopa lett. Ez az akkori egyházmegyei belmissziói egyesületi elnök tar
gyermek, illetve ma már koros férfiú: dr. Masz tott felolvasást, Takács Elek esperes beszédet,
nyik Endre, a pozsonyi theol. Akadémiának ny. Mayer Gizella és Széli Piroska szavaltak.
Háztartási alkalm azottat, intelligens, meg
igazgatója, mindnyájunknak kedves bátyánk.
Nagy kitüntetés az az Istentől, amikor valakit értő személyt keres Molicska Nándorné, bánya
arra hiv el, hogy szelleme fényével széles kö igazgató-helyettes neje, Salgótarján, Bányatelep.

„Cselekedjünk jót m indenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.41
Ostffy Miklós földbirtokos, a/ ostffyasszonyfai
gyülekezet felügyelője, aki ez év januárjában
hunyt el, végrendeletében földi javainak legna
gyobb részét egyháza és a humanizmus szolgá
latába állította. Az ostffyasszonyfai evangélikus
gyülekezetnek hagyott 10 hold szántóföldet.
Ugyancsak az osttfy asszony fai gyülekezetét ren
delte — egyik közvetlen örökösének halála ese
tére — utóörökösül 500.000,000 koronánál na
gyobb (mintegy 45.000 pengő) értékű tőkevagyonban. A csöngei gyülekezetnek hasonlóképen utóörökségül hagyott 60.000.000 korona
értékű tókevagyont (5000 pengő). A luganói
anglikán protestáns egyháznak hagyott 13 mil
lió korona értékű (1000 svájci frank) tökét ott
nyugvó neje sírjának gondozására. A nejétől
örökölt egymilüard korona értéket meghaladó
angol tókevagyont pedig
közvetlen rokonai
haszonélvezetének 20 évre való biztosítása mel
lett — hagyta az angliai Nemzeti Vakok Intéze
tére (National Institute of Blinds) e humánus
elhatározásra azon szomorú kegyelettől indít
tatva, hogy neje élete utolsó éveiben elvesztette
egyik szemevilágát és hő óhaja volt a teljesen
vakok gvámolitása. A hálán kívül, mit a vég
rendelet alapján veendő anyagi javakért egyház
községeink érezhetnek, a végrendeletben meg
nyilvánuló egyházhü és humánus szellem miatt
méltán sorolhatja egyházunk Ostffy Miklóst ki
váló lelkű fiai közé.
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Jelek magyarazata; * Gyorsvonat. ** Győr—Komá
rom közt motorvonat, Komárom—Budapest gyorsvonat,
f Csak munkanapon közlekedik, ff* Vasárnap
nem közlekedik. § Gyors motorvonat. §§ Csak va
sárnap és ünnepnap közlekedik
Győrből Wienbe átszállással két személyvonat
van. Az egyik 8 óra 10 perckor indul és Hegyesha
lomban való átszállás után Wienbe 11 óra 19 perc
kor érkezik, a másik 16 órakor indul és szintén
hegyeshalom i átszállás után Wienbe 21 óra 58 perc
kor érkezik, vissza Wienből 11 óra 20 perckor in
dul, Hegyeshalomban való átszállás után 17 óra
40 perckor ér Győrbe, a második vonat 15 óra 45
perckor indul és átszállás után 18 óra 45 perckor
hagyja el Hegyeshalmot. Győrbe ér 20 ó. 13 p.-kor.
Hegyeshalomról átszállással csatlakozás van Orosz
vár és Pozsonvligetfalu felé a Győrből 2 óra 30
percT"8 óra 10 perc, és 19 óra 03 perckor induló
szem élyvonathoz és a Győrből 9 óra 38 perckor
induló gyorsvonathoz. A Győrből 19 óra 03 perc
kor induló személyvonathoz csatlakozó vonat azon
ban csak Oroszvárig megy. Vasár- és ünnepnapo
kon Tatatóváros és Budapest kpu. között egy ki
ránduló vonatpár közlekedik. A vasár- és ünnepnap
Győrből 18 óra 30 perckor induló Felsőgalláig köz
lekedő szem élyvonathoz csatlakozás van Talatóváros
állomáson a fenti kiránduló vonathoz, mely Buda
pest kpu -ra 23 óra 10 perckor érkezik

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Őzv. St. I., Budapest. A rádió-ügyet a
székesfehérvári konferencia nem tárgyalta.
Hogy miért, azt nem tudom. Nagybecsű leve
lét köszönöm. M. I. presbiter atyánkfiának la
punk 19. számában megjelent cikke után egy
előre be kell várnunk, hogy egiyházunk illeté
kes tényezői szükségesnek tartják-e, hogy ezen
sokakat érdeklő fontos kérdéshez hozzászólja
nak. Ideiktatom azonban leveléből ezeket a sza
vakat: »Hogy az áhítatot keltő református isten
tiszteletek mily nagy mértékben vonzzák a mi
híveinket, mutatja az is, hogy mindig többen és
többen vásárolják meg a ref. énekes könyvet is.«
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Az aszódi leánynevelő intézet internátusába, mely árnyas parkkal körülvett régi kas-,
télyban van elhelyezve, a felvételért julius 1-ig
lehet folyamodni. Az intézet 4 osztályú polgári
leányiskola, 1 évfolyamú háztartási irányú to
vábbképző tanfolyammal. A teljes ellátás dija
ev. vallásuaknak havi 60 pengő. Bővebb fel
világosítást nyújt az intézet igazgatósága.
2—1

Falura két elemiiskolai tanuló mellé németül
is tudó nevelőnőt keresek. Ajánlkozást a kiadóhivatalba kérek.

Nyomatott a Győri Hírlap Oyoodai mdintéiet gyoraiaitóiis Győr. Baroaa-ut 36. txám. — Telefon 23*) — 6640

i

I., Villan“

/. EVanß- 'elk' hiva,a'
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EVIINütunuSOK LAPJA
S zerk esztőség: L£ 0 E MY (Meson ■ .)
Riadóhivatal: GYÚR. ev. kaavent-épUlet.
Riadja: I LOTHER-SZÖVÉTSÉG.
Postatakarékpénztár! csek k szám la: 1290.

Alapította: OR. RIFFIT SÁNDOR pfisptfk.
S s « rk c * ité a « rt ieUlAa

N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Imádkozó keresztyénség.
•A vége pedig mindennek közel
van. Annakokácrt legyetek mérsékletesek és józanok, nogy imádkoz
hassatok.«
1. Péter I. 7

A keresztyénségben a >végső dolgok t, ame
lyekkel az u. n. eszkatológia fog.alkozik, tehát a
világ végének, az utolsó ítéletnek, a ha.ál utáni
állapotnak stb. kérdése igen sok t rajongásra,
szertelenségre, tévelygésre és zavarokra adott
okot és alkalmat. A gazdasági és politikai életbe
is belejátszott. Ma, és pedig nem is éppen szűk
körökben, megint előtérbe nyomultak ezek a
kérdések és például az adventista mozgalom
közvetlenül ezeken alapul. A kommunjsztikus ta
nok a keresztyénség történelmében szintén ide
vezethetők vissza. S a mai ep.stolai lecke azt
sejteti, hogy a »vég* az őskeresztyén egyház
ban is zavarokat támasztott. Félremagyarázá
sokra vezetett és rajongókat szült. Annál is
inkább, mert az apostoli tanítás szerint is ez a
»vég« közel volt. És a végnek közelsége a lel
keket annyira felcsigázta, izgatta és forralta,
hogy' úgy a testiekben, mint a lelkiekben szélső
ségekbe estek.
A keresztyén vallás egyszerű. De az egy
szerűség nem jelent sem szegényességet, sem
sekélységet. A keresztyénség egyszerűsége mély
és gazdag. Rajongásokra azoknak a keresztyénsége vezet, akik a mélységet és gazdagságot
nem az egyszerűségben keresik, nem az egy
szerűségben találják meg, hanem az ornamenti
kában és a rejtelmesben. Vannak lelkek, akik
nagyszerűséget, fenséget, szentséget nem talál
nak a halk szellőben, hanem csak a viharban,
nem az égő csipkebokorban, hanem csak a tűz
vészben, nem a forrás tiszta vizében, hanem
csak a hömpölyögve áradó folyamban. És ak
ceptálják főigazságokként azokat a törmeléke
ket, amelyeket egy-egy ilyen recsegő-ropogó
processzus magával hurcol.
Az apostol azt mondja, hogy mindennek
vége közel van. Hogy az apostolt megértsük,
mindenekelőtt szavait kell megértenünk. És pe
dig főleg azt, hogy mit ért az apostol a »vég«
alatt. Nem akarok nyelvészeti és bölcsészeti
magyarázatokba bocsátkozni. Csak annyit jegy
zek meg, hogy a görög szó: telosz, azt is je
lenti, hogy cél. Mindennek végié tehát jelenti

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elflliielési ér: Egész évre 6 P. 40 till., félévre 3 P.
20 fill., negyedévre ! P. 6 0 fill, Egy szám 16 Ilii.
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

azt, hogy minden célhoz jut. Nem jelenti tehát
mindennek megsemmisülését, hanem e lenkezóleg azoknak a célgondolatoknak megvaiosu.ását,
amelyeket az Isten a teremtésbe belevitt. Ezek
a célgondolatok elsősorban szellemiek és erköl
csiek. Jelenti tehát a mindennek vége a szelle
minek és erkölcsinek teljes diadalát az anyagiság és az erkölcsi lazaság felett. Jelenti az is
teni rendnek uralmát, isten akaratának végbemenését. Klasszikus kifejezése ennek Pál apos
tol ama hires tanítása az efezusiakhoz irt levél
ben: Isten megismertette velünk az ó akaratának
titkát az idők teljességének rendjére vonatkozólag, hogy t. j. ismét egybeszerkeszt magának
mindeneket a Krisztusban, mennyeieket és föl
dieket, hogy mi, akik előre reménykedtünk a
Krisztusban, az ó dicsőségét magasztaljuk.
A végről szóló tanításnak lényege tehát az,
hogy Istennek a világgal célja van, ezt a célt
megvalósítja és a Krisztusban viszi tökéletes
ségre. Istennek ez a céltudatos munkája visz a
világmindenségbe rendet és cseiekszi azt, hogy
az események történelmi folyamatnak részei.
Minél jobban átérzi, átérti és megtapasztalja
Istennek céltudatos munkálkodását a hivő lé
lek, minél jobban át van hatva Isten bölcses
ségétől, hatalmától, szentségétől, annál közelebb
érzi magát egyfelől Istenhez és másfelől annál
közelebb jövőben látja azt az időpontot, amely
ben Isten mindeneket egybeszerkeszt.
Péter apostol ehhez a grandiózus koncep
cióhoz már most egy nagyon értékes igazsá
got fűz hozzá. Azt ugyanis, hogy mi keresztyé
nek ennek az isteni munkálkodásnak, amely a
Krisztusban egyszersmind megváltó munkává is
lesz, nem lehetünk tétlen szemlélői. Mi nem
azok vagyunk, akik a nagy drámának lefolyá
sát csak nézzük. Mi is cselekvők, mi is szereplők
vagyunk. És pedig azáltal, hogy imádkozunk.
Az imádságról azt tanítjuk, hogy beszél
getés Istennel. Helyes. De éppen mivel beszél
getés Istennel, egyúttal felemelkedés is Isten
hez. »Emeljük fel sziveinket Istenhez és imád
kozzunk«, ez a liturgiái formula. Az imádság
tehát magában foglalja, felöleli és Istenhez viszi
szellemi dolgokra vonatkozó minden gondola
tunkat, az imádság az ember lelki életének eszszenciája. Lex orandi lex credendi: az imád
ság törvénye szabja meg a hit törvényét. Hi
tünknek összhangban kell lenni azzal, amit Is
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tennek közvetlen közelségiében érzünk és gondo egy a főkötelességünk: kövessünk el minden
lunk, óhajtunk és akarunk. Ez az a szeszélyes tőlünk telhetőt abban az irányban, hogy imád
hit, amelyet a reformáció szabadított fel, amely kozhassunk, vagyis hogy Istennek közeiében él
nek zsinórmértéke az Isten igéje, vagyis az hessünk.
igazság által megkötött lelkiismeret, az Isten
nel közösségben élő lélek, az imádkozó lélek.
És mivel az imádság törvénye a hitnek is
törvénye, azért lényegbevágóan fontos, hogy
imádságunk Isten akarata szerint való legyen,
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
megfeleljen Isten igéjének. Mert az imádság
Nagy
tiszteletű Uram!
istentisztelet és Istennek szolgálata. Imáinkkal
Az
»Evangélikusok
Lapja« legutóbbi számá
közreműködünk Isten akaratának megvalósítá
sában. Vigyáznunk kell, hogy imádkozván, ne ban szemére veti a lap előfizetőinek, azt a
Isten akarata ellen dolgozzunk. Mindennek vége közömbösséget, mellyel az amúgy is sok nehéz
közel van, Isten hatalmasan és szemmel látha séggel küzködő lap fentartását kelleténél is job
tóan működik. Mi élő tanúbizonyságai vagyunk ban megnehezítik Szerkesztő Urnák. A lapot
annak, hogy Isten elküldötte Fiát, aki meghalt, -állandóan figyelemmel kisérve, látom, hogy a
feltámadott, mennyekbe ment. Láttuk az ő kiadóhivatal sűrűn kénytelen apellálni az »úgy
csodadolgait. Iparkodjunk, hogy ezeket az üdv nevezett« előfizetők jobb belátasánoz, ki.< nagy
eseményeket helyesen magyarázzuk, azok a íni részt inkább az elő-nem-íizető abonensek címet
szellemi életünkben üdvückie, épülésünkre szol érdemlik meg. A »Sajtótámogatás:< cimü közle
gáljanak. Tehát: legyetek mértékletesek és jó mény szerint összesen 919 negyedév dijával tar
tozik az előfizetők egy része, ami bizony tekin
zanok, hogy (helyesen) imádkozhassatok.
Nos, a mértékletességnek és józanságnak télyes s ily, aránylag kis péídányszámban meg
követelményeit hangoztatják azok is, akik az jelenő lapnál számottevő hátralék, mely nagy
imaélettel semmiféle kapcsolatba nem hozzák, részt végérvényesen veszendőbe is megyen
hanem a természet törvényei szerint való életre majd. Hát biz ezt mindennek inkább lehet el
buzdítanak. Korunk civilizációjának egyik nagy nevezni, csak s a j t ó t á m o g a t á s n a k nem.
Azonban, ha igazságosak akarunk lenni, ak
ellenmondása az, hogy mig egyfelől gazdasági
érdekekért az emberéletek millióit áldozzák fel, kor azt sem hallgathatjuk el, hogy a hiba nem
másfelől a földi élet meghosszabbítását már csak az evangélikusok olvasótáborában van!
Vegyük csak azt, hogy e csonka haza meg
magában véve is, tekintet nélkül azon é et szel
lemi és erkölcsi tartalmára, értéknek tekintik. csonkított számú e v a n g é l i k u s a i t hány lap
Ez a mi beteg civilizációnk, amelynek rákfe ostromolja előfizetési felnivásá. al, melyek mind
néje az anyagiasság érzelemben, gondolatban és kisebb-nagyobb helyi csoportok szolgálatában
cselekedetben, távol áll attól, hogy észretérjen állva, meglehetős áldozatokat okoznak az illető
és kijózanodjon azért, hogy imádkozhassék. Evangélikus Egyházközségeknek s azonfelül a
Azonban mihelyt fe ismertük azt, hogy a világ híveknek is az előfizetésekkel. S minthogy ért
ban isteni célgondolat valósul meg, amely cél hetően csekély példányszámban jelenhetnek csak
gondolat szellemileg és erkölcsileg van meg meg, még igy is küzdeniök kell a létért, mi
határozva, és hogy ezen cé’gondolat megvalósí mellett az előfizető hi vöknek sem képesek a
tásban nekünk az Istenhez való felemelkedéssel, legjobb akarat mellett azt nyújtani lapjukkal, mit
az Istennel való éléssel, szüntelen imádkozás nyújtani maguk is szeretnének s mit nyujtaniok
sal kell közreműködnünk, és igy Isten munka k e l l e n e . Ez alól csak kevés evangélikus lap
társaivá, sáfáraivá lennünk, azonnal látjuk, hogy képez kivételt. így magam is három evangélikus
imádkozásunknak legnagyobb akadálya a mél lapot járatok már, anélkül, hogy igy is tiszta
tatlan dolgokra irányuló szellemiség és a tunya képet kapnék arról, hogy a b u d a p e s t i evan
szellemiség. A mé tatlan do gokra ií ányuló tévely gélikus egyházaknál mi történik! Ha ezt tudni
gésekre vezet, elrejti előlünk Istennek nagyságos óhajtom, legalább még egy negyedik lapocskát
gondolatait, eltörpít, lealacsonyít bennünket; is kellene előfizetnem s még akkor sem tudnám
tunya szellemiség pedig odaköt a vályúhoz. meg, hogy a csonkaország ö s s z e s Lutheránus
Azért követeli az apostol mitőlünk is, hogy Egyházai hogyan prosperálnak, vagy küzködnek.
Nem tudom, hogy magában Budapesten hány
mértékletesek és józanok legyünk.
Mai élesünket a társadalmi o ztályoknak és evang. hetilap jelenik meg, de tudom azt, hogy
a nemzeteknek egymás elleni gyűlölete mérgezi az itteni egyik Egyházközségben nemrég arról
meg. A nemzetközi polit kában és a társada mi, volt szó, hogy már meglevő egyik lapja mel
gazdasági életben felbukkanó uj meg uj alaku lett m ég' e g y m á s i k a t , egy újat indítsanak
latok és kombinációk nem jelentik azt, hogy útnak, persze az Egyházközség és híveinek ter
a gyűlöletnek, irigységnek és bosszuszomjnak hére!
Mindenütt úgy tudják, hogy »egyesülésben
érzése kihalt a szivekből. A mérget c:ak a szel
lemi és erkölcsi életben található ellenméreggel az erő« miért csak minálunk mutatkozik a s z é t 
lehet paralizálni. Újjá kell születnünk. A törté h ú z á s b a n az energia?
H igy je el kedves Szerkesztő Uram, nem
nelemben Isten munkálkodását látva, nekünk
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csak az előfizetőkben van a hiba, hanem a sok
szerkesztőben is, a sok túlfűtött egyéni ambí
cióban, érvényesülési akarásban s kedvezményes
l-sö osztályú vasuti-évijegy elnyerésében, mely
nek aztán az a d ó z ó hívek kell, hogy megadják
az árát. S aztán: nemcsak az »eklézsia« szegény;
hanem szegények a hivek is, kik, mint hűséges
hazafiak, többnyire elvéreztek a hadikötvénye
ken s a szanáláson.
Ideje lenne, hogy mi is összefogjunk az
egész vonalon, mert sajnos, nem sok üdvös
dolgot tapasztalhatunk jelenünkben s, — aki éber
szemmel nézi a dolgok folyását, — észreveheti,
hogy még kevesebb jót várhatunk a jövőtől. Az
ipari k o n c e n t r á c i ó mintájára fog'aljon tért
a s z e l l e m i koncentráció is. Olvasszuk egybe
sok fölösleges lapjainkat, vagy legalább érjük
be 2—3 nagyobb terjedelmű, nagyobb példány
számú lappal, melyeknek befelé is, k i f e l é is
s ú l y a l e g y e n , melyeket a hivek szívesen já
ratnak s olvasnak s beLlük n gyjában minden
ről tájékozódhassanak, ami Lucherán ában min
denütt történik; természetesen elsősorban itthon.
S szűnjenek meg a kis »lokál lapocskák«. Ha a
»konszolidáció« igy folyik tovább, mint eddig,
félek, hogy jövőre jó magam is l e g f e l j e b b
ha 1 evangélikus újságot tudok járatni. S igy
leszünk, alighanem sokan.
Budapest, 1927 május 18.
Mario Kornél.

Je g y z e te k .
f

A kultusztárca költségvetésének országgyű
lési tárgyalása során a miniszter beszámolójában
felemlítette, hogy a múlt évihez képest a fele
kezeti oktatás céljaira adott összeg három millió
pengő emelkedést mutat. A hitfelekezeti iskolák
dotálásával is honorálni kívánja az egyházak
munkáját. A pénzügyminiszter hozzájárult ahhoz,
hogy a hitfelekezetek állami támogatását 35 évre
lekösse abból a célból, hogy ezen az alapon a
felekezetek vallásügyi beruházásokra tiz millió
pengő kölcsönt vehessenek fel.
Amikor a kultuszminiszternek a felekezeti
oktatás irányában tanúsított jó ndulatát köszö
nettel vesszük tudomásul és elismerjük a kor
mányzatnak az egyházak munkája iránt tanúsí
tott megértő és támogató jóakaratát, másfelől
sajnos nem lehet elhallgatni azt a szomorú tényt
sem, hogy maga az egyház, értve nem annak
hivatalos képviselőit,’ hanem tagjainak nagy
többségét, közoktatási és nevelő intézményeink
iránt nem viseltetik azzal az érdeklődéssel, ame
lyet méltán el lehetne várni. Uj idők sodrába
került bele egyházunk éppen úgy, m nt hazánk,
államunk és társadalmunk. Az egyházi élet te
rén is nagyszabású, egyöntetű, összefogott kon
struktiv munkát kellene végeznünk. Régi intéz
ményeink kiépítése, a megváltozott viszonyok ál
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tál követelt uj feladatok halmaza azt követeli
tőlünk, hogy erőinket összeszedjük és felsora
koztassuk.
Elsősorban gondolok most tanintézeteinkre,
iskoláinkra, intemátusainkra. Azt hiszem, hogy
nekünk ezen a téren egészen világosan kellene
meglátnunk azt, hogy iskoláink nem csupán a
közművelődés elm ozdításának cél ából fenntar
tott egyházi, hitfelekezeti jellegű intézmények,
hanem és elsősorban ezekben az iskolákban és
ezek által maga az egyház nevel önmagának
tagokat és híveket. Vonatkozik ez a megállapí
tás elemi és középiskoláinkra; és különös jelen
tőséget nyer tanítóképző intézeteinket és a lelkészképzest illetőleg. A különböző fokozatú hit
felekezeti iskolákba és nevelőintézetekbe éppen
ez a speciális feladat: egyháztagoknak és egy
házi tisztviselőknek nevelése visz egységet. Ha
ezt a vezérgondolatot mindig szem előtt tart
juk, ha az iskolát mint az egyháznak munkaterét
tekintjük, akkor fogla'juk el irányában azt a
helyes á Iá pontot amelyről k ö te s s ge nket és
feladatainkat is világosan megállapítani tudjuk.
Egyházunknak az jskolaügyek intézésére
megvannak de’egált szervei, a különböző bizott
ságok. Az egyetemes felügyelő kifejezetten egy
házi és iskolai felügyelő. Ezek a szervek a ma
guk funkcióját hiven és lelkiismeretesen elvég
zik és egyetemes felügyelőnk olyan buzgó es
odaadó munkát végez egyházunk iskolái és is
kolai ügyei érdekében is, amelyet a távolállók
talán nem is sejtenek. De bizonyos, hogy semmi
féle bizottság és az egyetemes felügyelőnek még
olyan odaadó működése sem pótolhatja az egy
házat, annak összességét. A tagoknak, az egy
ház egészének érdeklődése, bu/gó’kodása nélkül
az egyház hivatalos szervei nem elég erősek a
munka halmazának elvégzésére. Vonatkozik ez
egyházunknak minden feladatára és áll oktatás
ügyünkre is. A bizottságok beállítása nem jelent
heti azt, hogy a bizottságokban helvet nem fog
laló egyháztagok minden kötelezettség alól fel
mentve érezhetik magukat.
Az egyház és annak intézményei kölcsönö
sen elkötelezettjei egymásnak. Az egvház nem
fogadhat el olyan terveket és nem adhat ki olyan
rendelkezéseket, amelyeknek kiviteléhez és
végrehajtásához nem tudia vagv nem akarja
megadni a szükséges eszközöket. Viszont vétke
zik az az intézmény is, amely az egvház érde
keit elmellőzve elősködik az egyházon, vagy
annak tagjain. Ezen szempontoknak állandó
szemelőtt tartása megóvhatna bennünket sok
csalódástól, mert nem volna annvi félbenmaradt
terv, annyi sinylődés és annyi rom.
*
Valamikor már Írtam — az azóta e’szenderedett »Jöjjetek én hozzám < c. hetilap megjele
néséről, illetve meg nem je’enéíéről dmé kedve
— arról, hogy ha valamely lap magát evangéli
kusnak nevezi, az valamiképpen magyarországi
ágostai hitvallású evangélikus egyházunkat kép

172.

EVANGÉLIKUSUK LAPJA

viseli kifelé és az ilyen lapokhoz kellene, hogy
egyházunknak bizonyos köze legyen. Persze
hiába írtam, egyházunk a sajtóügy rendezése
érdekében nem tett semmit. Az a hetilap már
nem tudom mióta nem jelenik meg, tehát be
következett, amit akkor megjósoltam. Nem va
gyok rá büszke. És most sem örömest írok egy
másik sajtótermékünkről, amelyben egész külö
nös dolgokat hirdetnek. Értem a budai LutherSzövétség tulajdonát képező és dr. Masznyik
Endre főszerkesztésében megjelenő »Hegyen
épített város« című »evangélikus egyházi és
politikai hetilapot«. Ennek a lapnak egy korábbi
számában egy szerkesztői dicsérettel ellátott
cikkben olvastam (emlékezetből idézek) azt a
tanítást, hogy Jézus a keresztyén Szók rátesz,
Szokrátesz pedig a pogány Jézus. Május 15-iki
számában pedig dr. Szlávik Mátyás tollából ol
vasom (ezt már szószerint idézem) a következő
ket: »A hit közvetlen személyes bizonyosság a
Jézus Krisztusban. E hitnek az ágostai hitval
lásban értelmi, érzelmi és erkölcsi oldala van.
Platon szerint az igazság — nagy gondolat,
mély érzés és tetterős akarat. Együtt halad és
egymást kiegészíti tehát Platon és Krisztus, a
filozófia és az evangéliom.« Ugyanebben a rö
vid cikkben kétszer is megállapítja Lutherről,
hogy tévedett és az idézett helyen kívül még
háromszor említi Platont. Ez különben mellékes.
Lutherről senki sem mondta, hogy csalhatatlan,
Plafonról senki sem tagadja, hogy nagy filozó
fus. De mégis emlékeztet ez engem arra a fel
olvasásra, amelyet szintén félig meddig egyházi
gyűlésen hallottam, s amelyben a jóakaratu fel
olvasó többek közt ezt mondta: Zola szerint a
munka nemesit. Hogy miért éppen Zolát kellett
citálni ezen közmondás alkalmazásánál? Való
színűleg azért, hogy megtudjuk, hogy a fel
olvasó ur járatos abban az irodalomban, amelyet
ezelőtt harminc évvel modernnek tartottak. Miért
kell egy vallásos elmélkedésben Platont négyszer
előhúzni? Valószínűleg azért, hogy megtudjuk,
hogy az iró ismeri a maga Platonj át. Mondom,
ez nem fontos. Csinálhatna az ember haszonta
lanabb dolgot is, minthogy Platont és a Plafon
ról írókat tanulmányozza. El’enben lényeges és
fontos az, hogy dr. Szlávik Mátyás szerint Pla
ton kiegészíti Krisztust, és a filozóf a kiegészíti
az evangéliomot. Arról már lemondtam, hogy
egyházunk a sajtóügyeket rendezni fog:a. De
arról még nem mondtam le. hogy sa'tóügyünk
rendezetlenségének lesu tó következményeire rá
mutassak. Hegyen épített városunk pedig hir
desse. továbbra is mint evangélikus egyházi és
politikai hetilao a Plafonnal kiegészített Krisz
tust és a Krisztussal kiegészitett Platont; a filo
zófiával megVpalt evang’Lumot és az evangéliommal kikerekitett filozófiát a budai LutherSzövetségnek és a magyarországi evangélikus
anyaszentegyháznak nagyobb dicsőségére s
ellenfeleinknek örömére!
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Mario Kornélnak evangélikus sajtónk ügyé
ben hozzám irt nyílt leveléhez megjegyzem a
következőket: Sajtónk siralmas állapotának, ha
valaki, úgy én vagyok tudatában. Ha valaki elé
gedetlen lapjainkkal, az Evang. Lapjával is, úgy
én vagyok főként elégedetlen. A főokát pedig
ennek a keserves helyzetnek abban látom, hogy
nem vagyunk tisztában erőinkkel. A levél vétele
után vettem magamnak a fáradságot és a sta
tisztikai hivatal által összeállított 1926. évi Hely
ségnévtárból kiböngésztem, hogy Csonkama
gyarországion 247 (kettőszáznegyvenhét) hely
ségben van ág. h. evang. anyaegyházközség.
Ezen 247 anyaegyház közül nem tudom hány
egyházközségnek nyelve (a szám megalapításait
talán szabad átengednem a Névtár megszüle
tendő összeállítójának) nem magyar. Azt gon
dolom, hogy ha sajtókorifeusaink ezt tudnák,
vagy szemelőtt tartanák, akkor lapalapitásainkban tapasztalhatnánk bizonyos önmérsékletet.
Teljes mértékben osztozom Marionak azon néze
tében, hogy a koncentráció, az »üzem összpon
tosítása« a sajtó terén is kívánatos, szükséges.
Részemről azonban sajnálattal kel! megállapíta
nom, hogy ezen összpontosítás előfeltételeinek
teljes hiányát szemlélem.

H Í R E K .
Felügyelő-iktatás. Herints Lajos, a sop
roni alsó egyházmegye esperese május 8-án ik
tatta hivatalába dr. Ajkay István nemeskéri fel
ügyelőt. Az uj gyülekezeti felügyelő dr. Ajkay
Béla egyházmegyei felügyelőnek, egyházkerületi
főjegyzőnek fia.
Püspöki egyházlátogatások. Dr. Raffay
Sándor püspök május 7 én és 8 án egyházláto
gatást tartott Gyónón, a község osztatlan szere
tettel fogadta a főpásztort, aki a két nap alatt
gyógyított, irányt mutatott s igazi evangéliomi
beszédével maradandó hatást gyakorolt eme so
kat áldozó, küzdő gyü’ekezet életére. Az uto’só
püspöklátogatás negyvenöt éve volt. — Május
14-én és 15-én Maglódon volt a püspök, akit
a községi elöljáróság élén Meskó Rudolf fő
szolgabíró üdvözölt. Szombaton az iskolákat lá
togatta meg, vasárnap istentisztelet és közgyűlés
volt. Jelen voltak gróf Teleki Tibor országgyű
lési képviselő, Kóczán László földb Yokes, Bódi
Pál esperes stb.
— Halálozás. Kardos* Sámuel, nyug. kántortanitó, igazgató, az arany érdemkereszt tu
lajdonosa áldott és eredményekben gazdag éle
tének 75-ik évében május 20-án hosszú szenve
dés után meghalt. Temetése május 22 én volt
Maglódon.
— Az Evengélikusok Gazd. Szövetkeze
tének ruházati áruháza Budapesten ÍV., Egyetem-u. 3. sz. a. megnyílt.
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— Egyetem i magántanárrá avatás. A m.
kir. Erzsébet tudományegyetem soproni hittu
dományi kara f. hó 17-én tartott ülése keretében
tartotta meg dr. Karner F. Károly egyet, ma
gántanár, habilitacionális előadását: »A kisér
tés történetének értelme és jelentősége Jézus
messiási munkájára nézve« cim alatt. A fiatal,
tudós tanár a múlt évben a lipcsei egyetem
theol. fakultásán »magna cum laude« ál’otta meg
a theol. licentiátusi szigorlatot. Tekintettel ed
digi értékes tudományos munkásságára és a
hittudományi karon kifejtett eredményes műkő
désére, a kar a szóbeli szigorlattól felmentette,
de a habilitacionális előadás megtartására kö
telezte. Az értékes előadás után dr. Prőhle K.
dékán, egyetemi magántanárrá avatta dr. Karnert, ki Ígéretet tett, hogy tudományos mun
kájával egyházát és hazáját fogja szolgálni.

— Kapi Béla püspök előadása. A Deák
téri Lutherszövetség május 17 iki vallísos es
télyén a zsúfolásig telt díszteremben Kapi Béla
püspök tartott előadást A modern nő problé
májáról. A megjelent közönség soraiban ott
voltak báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő, D. Raffay Sándor püspök, Zs:gmondy
Jenő és dr. Mesterházy Ernő egyházierületi
felügyelők, báró Kaas Albert az Orsz. LutherSzövetség elnöke, herceg Hohenlohe Egon, dr.
Träger Ernő kormánybiztos stb. Rásó Lajos
kormány főtanácsos, a Szövetség élnöke üdvö
zölte a közének után a püspököt, aki nagysza
bású előadásában kifejtette, hogy a nő fejlő
désének történetében megtaláljuk az egész em
beriségnek a történetét. Foglalkozott az ókor
asszonyainak helyzetével, majd azzal a nagyváltozással, amelyet Krisztus hozott ebbe a
helyzetbe. A középkor női ideálja a szűk ko
lostorcsendjében alakul ki: a lemondás, az ön
megtagadás, a keresztnek nesztelen hordozása.
‘A* lovagkorban lassanként elénk áll az édes
anyának és a hitvesnek tiszta és nemes ideálja.
A női ideál kialakulásában a gazdasági ténye
zők is formálólag hatnak, mert a gazdasági át
alakulásokat nyomon követik pszichikai és eti
kai átalakulások. A gazdasági élet forradalmi
átalakulása átcsapódik a társadalom életébe és
megindul egy csendes hadjárat a nő felszaba
dításának jelszava alatt. A felszabadított nő az
után odaállt a férfiak sorába. A világháború következményeképen je’entkezjk a férfi munkaerő
többlete, a női munkaerő feleslegessége; az em
beriség életében mint tehertétel jelentkezik az
az uj női típus, amellyel nem tudunk mit csi
nálni. A modern nő problémája egy nagy téve
désen alapszik; azon, hogy a nőt a férfival
egyformának veszik, holott férfi és nő egyen
rangú, de nem egyforma. A fjzológiai különb
ségek pszichikai különbségeket váltanak ki. A
nő szellemi képességeiben analitikus, a férfi
katabolikus, a nő fantáziája reproduktiv, a fér
fié konstruktiv. A gazdasági élet szükségessé
teheti, hogy a nő kenyérkeresővé váljék, de ak
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kor is ott áll nőiessége, amely ellen nem lehet
büntetlenül vétkezni. A nő problémájának egyet
len egy vezető igazsága van, és ez az, hogy a
nő maradjon mindig nő. A nőietlen nő vét az
az emberiség ellen. A nő problémájának helyes
megoldása a családi életben van. — A püspök
előadása után Tóth Mária énekmüvésznő éne
kelt dr. Bőhm Dezső zongora- és Pfeiffer Ede
hegedű kísérete mellett; Kovách Ernő az »Oh,
Názáreti Jézus« c. költeményt szavalta; a Lutheránia egyházi énekkar dr. Kirchknopf Gusz
táv vezetésével Jézus a tengeren« c. angol ko
ráit énekelte. Este közös vacsora volt az Er
zsébet királyné szálloda külön termében; a va
csorán igen sokan vettek részt.
Lelkészbeiktatás Szentesen, öröm ün
nepet ült május 15-ikén a szentesi gyülekezet,
Saguly János a csanád-csongrádi egyházmegye
esperese ekkor iktatta be lelkipásztori tisztsé
gébe a gyülekezet egyhangúlag meghívott lel
kipásztorát, Bottyánszky Jánost. A szokásos es
peresi buzdító szavak és eskütétel után az uj
lelkész prédikált I., Mózes 37, 1—5. versek alap
ján, szólván a gyülekezet álmáról, egy evang.
kulturház építéséről. Istentisztelet után rövid
közgyűlés volt a templomban, majd a küldött
ségek tisztelegtek a paróchián. Délben 140 te
rítékes közebéd tartatott a Casinóban, amelyen
ott lehetett látni a szentesi társadalom szinétjavát. Megjelentek az alispán polgármester, ref.
egyház, rom. kath. lelkész stb. Számos felköszöntó hangzott el, amelyek mind az ünnepelt
lelkész, mély tudását, szerénységét, 10 évi lan
kadatlan szorgalmát dicsérték, majd pedig a
vallás fontosságáról és a felekezetek közötti bé
kességről szólották. Az egyházmegye papságát
képviselték: Brózik Károly, Benkóczy Dániel,
Plavetz Gyula, Sztik Gusztáv, Tátrai Károly
lelkészek. Ä gyülekezetre és az uj lelkészre Is
ten áldását kérjük.
— Egy abbáziai hiítestvérünk, Vodopivec Irén asszony, nvug. alezredes hitvese, me
legen ajánlja a magyar hittestvérek figyelmébe
gyönyörű fekvésű villáját (Villa Astoria. Abbá
zia). Ebben a központi pormentes fekvésű csa
ládi házban reggelivel napi 10 -13 lira ellené
ben pompás elhelyezést találhatnak Abbáziában
üdülni szándékozó hitrokonok. Bárkinek szíve
sen szolgál bővebb felvilágosítással.
A fiumei gyülekezet husvétja. Az olasz
valdensi egyház Rómában megjelenő hivatalos
lapja hosszabb cikkben emlékezik meg a fiumei
gyülekezet ezjdei húsvéti ünnepéről, amelynek
különös jelentőséget kölcsönzött az a körül
mény, hogy egyetemes egyházunk lelkészt kül
dött Fiúméba ünnepi istentisztelet tartása és
úrvacsora osztás céljából. A szóbanforgó lap,
mint az olasz-magyar barátkozás egy örvende
tes megnvitatkozását regisztrálja ezt a tényt.
Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
ez ünnep emlékére urvacsorai borkancsót kül
dött a fiumei gyülekezet oltárára.
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A győri diakonisszaképző intézet felhí
vása. Pálmai Lajos győri leikész, szeretetházi
igazgató, felhívást bocsátott ki a győri diako
nisszaképző intézetbe való belépésre. Csak olyan
hajadonok és gyermekte1en özvegyek vehetők
fel diakon'sszáknak, akik 18. életévüket betöltöt
ték és 40 évnél nem idősebbek. A próbaidő
alatt, mely 1-2 évig tart, a növendékeket az
intézet élelmezi díjtalanul, de ruházatukról ma
guk gondoskodnak. A kérvényeket juíius hó
15-ig kell benyújtani a Szeretetház igazgatójá
hoz. Mellékelni kell: 1. önéletrajzot, 2. keresztlevelet, 3. a szülők vagy gyám beleegyező nyi
latkozatát, 4. az utolsó iskolai bizonyítványt,
5. lelkészi bizonyítványt a folyamodó vallásos
és erkölcsi életéről, 6. orvosi bizonyítványt. —
A kérvény és iratok egyházi beikezelésre bélyeg
mentesek.
A balatonfüred-vidéki szórványt a múlt
évi egyházkerületi közgyűlés, a zalai egyház
megye kértére, a veszprémi egyházközség bele
egyezésével, átcsatolta a zalai egyházmegyében
lévő Dörgicse egyházközséghez. Az átcsatolás
hoz a veszprémi egyházközség azt a feltételt kö
tötte, hogy Balatonfüreden fiókegyházközség létesittessék. A szórvány ünnepélyes átadása, il
letve átvétele és a fiókegyházközség megalakí
tása május hó 15-én történt meg, istentisztelet,
közgyűlés és igen szép délutáni vallásos-ünne
pély keretében. Fenyves Ede, mencshelyi lel
kész, a zalai egyhm. belmissziói egyesület el
nöke, hogy mindenek szépen és ékesen foly
janak, eleve érintkezésbe lépett a balatonfüredi
ref. lelkészi hivatallal és a ref. egyházmegye
esperesével, amjnek folytán ezt a napot a két
testvéregyház ünnepévé lehetett avatni. Délelőtt
az evang. és ref. hivek részvételével istentisz
telet volt a balatonfüredi ref. templomban, hol
Hering János veszprémi lelkész, a veszprémi
egyházmegye beim. egyesületének elnöke az Ur
asztala előtt imát és epistolát olvasott, Feny
ves Ede szép egyházi beszédet mondott, Jónás
Lajos dörgicsei lelkész pedig az Úrvacsorát osz
totta ki 8 férfinek és 22 nőnek. Azonban a
szórványhivek száma ennél jóval több, körül
belül 8Ö lélek. Azután a szórványhivek jelenlé
tében közgyűlés volt, melyen, mint a za’ai egy
házmegye esperesének megbízottja, Fenyves
Ede elnökölt. Hering János, a szórványvidék
eddigi lelkésze közvetlen szavak kíséretében el
búcsúzott a hívektől s a szórványt átadta Jó
nás Lajos gondozásába. A búcsúszavakra Szü
li ács János, bfüredí polgári iskolai tanár vála
szolt, megköszönve a búcsúzó lelkész eddigi
fáradozását. A megható bucsuzás alatt a hivek
közül nem egynek szemében könnyek csillog
tak. Ezután Jónás Lajos vette át a szórván)d,
Ígérvén, hogy uj híveinek jó pásztora lesz.
Majd a közgyűlés Fenyves Ede felhívására ki
mondotta fiókegyházközséggé való fakulását és
dr. Halász István bfüredi orvos személyében
megválasztotta felügyelőjét. Az uj felügyelő és
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még hat presbiter az elnök kezébe le is tették
a hivatali esküt. Presbiterek lettek: Szuhács Já
nos, Gaál Károly, Bozzay J., Bőhm K. Balatonfüredről, Holéczy János Arácsról, Szűcs Károly
Bkövesdről és Bartesch János Paloznakról. Adja
a Mindenható, hogy az uj fiókegyház élettel
teljes hajtása legyen drága ev. egyházunknak!
A délutáni felemelő hatású ünnepségnek műsora
ez volt: Közének után Hering János biblia
magyarázatot mondott, újabb közének után
Szűcs József ref. esperes előadása következett,
majd Szjlassy Sándor ref. lelkész szavalt, ugyan
csak szavalt Horváth Eszti, végül Fenyves Ede
záróbeszédet, Vámos Géza bfüredi ref. lelkész
záróimát mondott. A szép és tartalmas ünnepség
a Himnusszal végződött. Hisszük, hogy a há
rom református és három evangélikus lelkész
közreműködésével lefo’yt ünnepnap maradandó
nyomokat hagyott a jelenlevő evang. és reform,
hivek lelkében. A közreműködő lelkészeket Vá
mos Gézáné nagytiszteletü asszony látta vendé
gül, magyaros vendégszeretettel.
Szombathely. A szombathelyi prot. gyüle
kezet felügyelőjévé Jánossy Gábor orszgy. kép
viselőt, másodfelügyelőjévé Valkó Miklós dr.
törvényszéki tanácselnököt választotta. — A gyü
lekezet uj harangját pünkösd vasárnapján avatja
fel Kapi Béla püspök.
—- Kegyelet. Egyik kicsiny gyülekezetünk
ben a minap konfirmáció volt. Három fehér
ruhás leányka állt az oltár előtt, amelyet tava
szi virágok egész özöne diszitett. A gyüleke
zetnek egy idősebb, beteges nőtagja a konfir
máció után összeszedte a virágokat, k:vitte gya
log a háromkilóméternyi távolságban levő refor
mátus temetőbe (evang. temető nincs a város
ban), s a konfirmációi oltár virágaival telehin
tette az összes evangélikus sírokat. Az élők ün
nepi öröméből a holtaknak is részt szánt a
kegyelet.
— Dr. Bruckner Győző, a miskolci ev.
jogakadémia dékánja május 16 án tartotta meg
akadémiai levelező tagi székfoglalóját az aka
démián. Kray Györgyöt, II. Rákóczi Ferenc
diplomatáját, a vértanú késmárki bírót ismeri
tette. A székfoglalón előkelő közönség jelent
meg, köztük József Ágost kir. herceg, báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi felügyelő,
Kapj Béla püspök stb.
Balogfa. A vasi közép egyházmegye fel
ügyelője, dr. csobánci László Kálmán folyó évi
május hó 16-án jobblétre szenderült. Vele egy
házunk egy igen lelkes és igen agilis tagja szál
lott sírba. Ama régi gárdához tartozott, amely
az egyházi tisztséget nemcsak kitüntetésnek de
komoly munkának vette és viselte. Szeretettel
és kitartó buzgalommal szolgálta egyházát úgyis
mint egyházmegyei felügyelő. A szombathelyi
gyülekezetnek 16 éven át volt felügyelője és az
ő munkássága alatt virult fel és erősödött meg
ez a gyülekezet, mert lelke minden igíyekezeté-
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vei istápolta és támogatta, úgy a lelkész, mint
az egész egyházközségnek minden a felvirágo
zásra irányuló igyekezetét. Anyagi á dozatoktol
sem riadt vissza, sőt tehetségéhez képest pél
dát adott másoknak. Az egyházmegyei felügye
lői állást 20 éven át viselte s jogi szaktudásával,
pártatlan igazságszeretetével általános e ismerést
vívott ki magának, mert a jognak és az igazság
nak követelményeivel össze tudta egyeztetni a
jóindulatot és a méltányosságot. Kiváló volt
mint jogász, de még kiválóbb mint ember és
lényének ép ezen harmonikus összetétele pre
desztinálta őt az egyházi szolgálatra. Nem is
múlik el egyhamar az ö emléke sem Szombat
helyen, sem a vasi közép egyházmegyében. —
Temetése nagy részvét mellett folyó évi május
hó 10-én volt Balogfán. Ott állott ravatala a
festői szépségű park elején, ahol ö oly szíve
sen tartózkodott. Rengeteg nép gyűlt össze,
hogy a szeretett földes urnák megadja a vég
tisztességet, de szép számban jelent meg a
megye és az egyházi élet intelligenciája is. El
jött az egyházmegye úgyszólván minden lelkésze,
hogy' ravatalnál lerójja a kegyelet adóját. Zongor Béla esperes tartotta a gyászbeszédet,
amelyben a boldogult érdemeit ke.lóen és ékes
szólóan méltatta. A szombathelyi templomi ének
kar gyászdallal adózott egykori felügyelőjének.
A gyászszertartás után a koporsót Bobá a szál
lították, ahol a családi sírboltban tétetett örök
nyugalomra. Legyen áldás dr. csobánci László
Kálmán emlékén.
— Felhívás az ág . h i t v . e v a n g . k ö 
zépiskolai cserkésztáborok vezetői
hez. Az ág. hitv. evang. középisko’ai cserkésztáborok vezetőihez azon kérelmet intézem, hogy
a Balaton zalai pariján Alsóörstől Keszthelyig
üdülő cserkésztáborok nyári táborozási helyét
hozzám bejelenteni méltóztassanak, egyúttal azt
is méltóztassanak jelezni, hogy kiséri-e a cser
késztáborokat evang. lelkész vagy hitoktató. A
Balaton zalai partján üdülő cserkésztáborok ev.
ifjúságát lehetőség szerint felkeresni és vasár
naponként az Isten igéjét számukra hirdetni ki
vánjuk. Nagy Lajos evang. esperes, Szentantalfa, Zala m.
— A prot. testvériségnek kedves meg
nyilatkozása az a levélváltás, amely e napokban
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
és dr. Benedek Zsolt református egyetemes
konventi tanácsos közt folyt. A református egye
temes egyháznak ezt a kiváló munkását a konvent a negyedik fizetési osztályba léptette elő.
Egyetemes felügyelőnk, akinek figyelmét semmi,
ami figyelmet érdemel, nem kerüli el, s aki min
den alkalmat megragad a testvériség ápolására,
meleghangú levélben köszöntötte dr. Benedek
Zsoltot előléptetése alkalmából. — Dr. Bene
dek Zsolt konventi tanácsos válasza többek kö
zött a következőket tartalmazza: »Kitüntető meg
emlékezésében legyen szabad méltánylását lát
nom amaz igyekezetemnek, amellyel az egy
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házaink közötti testvéries megértést és kölcsö
nös bizalmat előmozdítani igyekszem. Minthogy
Méltóságod minden ténykedését a megértésnek
és bizalomnak ugyanez a szelleme hatja át,
könnyű nekem ígéretet tennem, hogy Méltósá
god ezirányu törekvéseinek mindenkor hűsé
ges támogatója leendek«.
A B rit- és Külföldi B ibliatársulat 123. évi
jelentése felemelő és bátorító beszámolás a tár
sulatnak óriási munkásságáról. Legérdekesebb
része a jelentésnek Kina vágyakozása a Biblia
után; a tavalyi év folyamán nem kevesebb, mint
4,142.000 példány került ott forgalomba: igaz,
hogy 119.000 példánnyal kevesebb, mint az
1925-iki rekordévben, de ezt a csökkenést sem
az érdeklődés hiányának kell betudni, hanem
a szállítási nehézségek rovására Írandó. Indiában
a Biblia, mint nyugati könyv« elleni ellenszenv
megszűnőben van. Mindenütt kedvező a jelen
tés, egy kivétellel. »Oroszországban ismét hiába
igyekeztünk bemeneted engedélyt szerezni ügy
nökeinknek. Egy kisebb küldeményt azonban
mégis engedélyeztek s örömmel értesültünk ar
ról, hogy Leningradban 20.000 orosz Bibliát
nyomattak. A kereslet állítólag óriási. Orosz
ország népei még most is ragaszkodnak a val
láshoz és lehetetlen, hogy semmivé vált az a
munka, amelyet abban az országban a forradal
mat megelőző évszázadban végeztünk.« — A
Társulat tavaly összesen 10.128.0S7 példányt
adott ki: 1,136 Bibliát, 1,219.997 Ujtestámen
tomot és 7,771.967 egyes könyveket. A Társu
lat kiadásában a Szentirásnak 14 uj fordítása
jelent meg 1926-ban. A Társulat tavalyi bevé
tele 396.344 font, kiadása 412.654 font, vagyis
a hiány 16.310 font. Ne feledjük el, hogy a
reformáció ünnepét megelőző vasárnap Biblia
vasárnap!
Dr. Szigethy Lajos: Luther Lelke c.
jeles munkájának első kötete már majdnem tel
jesen elfogyott; jövedelméből amelyet a szerző
az Orsz. Év. Tanáregyesületnek ad, az egye
sület kb. hétmil ió koronát kapott. A napokban
megjelenik a mű második kötete, amelyben dr.
Szigethy Lajos egyházunknak kiválóságai közül
ezekkel foglalkozik: Wimmer, Pálfi, Gyurátz,
Wallaszky, Gyóry, Zvonarius, a Perlakyak, Ba
lassa, Schedius, Böhm, Hazslinszky, Va,da, Pe
tőfi, Bajza, Gyóni, Pappváry, Mikszáth, Pákh,
Benczúr, Görgey, Prónay-nemzetség, Kossuth,
Mária Dorottya. A mű ára 3 P.; megrendelhető
a szerzőnél (Budapest, Csap-u. 5.) és a Luther
Társaság könyvkereskedésében. Remélhetőleg a
harmadik kötet is következik egy év múlva.
— Ev. leánykollégium . Evangélikus egy
házunk, mint a haladas egyháza, mindenkor
igyekezett a kor kívánalmaival lépést tartani.
Most is nagyjelentőségű és minden gondos,
gyermeke sorsát és jövőjét igazán lelkén vi
selő szülő érdeklődésére joggal számottartó vál
tozás történik a Deák-téri ev. polgári leány-
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iskola életében. Vezető köreink elhatározták,
hogy polgári leányiskolánkat az immár hét év
óta oly sikerrel működő, dr. Raffay Sándor
püspök által alapított Veres Pálné leánylyceummai — mint felső tagozattal — kiépítve, nyolc
osztályú leányközépiskolává szervezik át. Isko
lánk, szemmel tartva a Veres Pálné intézet ala
pításakor kitűzött elveket, a női lélek követel
ményeinek megfelelő s a nőt valódi hivatására,
családi életére előkészitő tárgyakra helyezi a
súlyt. így az u. n. általános műveltséget külö
nösen sikerrel fejlesztő irodalmi és modern
nyelvi (német, francia, angol) művészet és zenetörténeti ismeretek, valamint a feleségben és
anyában oly nélkülözhetetlen háztartásiam, neveléstanj és lélektani ismeretekre és a női kézi
munka tanítására esik a nagyobb nyomaték. De
azokra is tekintettel van, kik a mai kor szelle
mének megfelelőbbnek tartják, ha gyermekük
kezébe oklevelet adnak. A leánykollégium — ez
lesz átszervezett iskolánk elnevezése — képesít
minden főiskolára, (kereskedelmi akadémia, ta
nárképzők; (polg. isk., keresk. isk., rajz, zene
és ének, gyorsírás), testnevelési, ipar-, képző-,
zeneművészeti, kertészeti, gazdasági fakultás),
a legtöbb közhivatali pályára (vasút, posta, táv
iró, adóhivatal stb.), sőt különbözeti vizsgával
egyetemre is. Az intézet igazgatója dr. Böhm
Dezső lesz, ki már a jelen tanévben is vezeti
a most még két különböző helyen levő, kü
lönböző jellegű iskolát, a tanári kar ugyancsak
a jelenlegi lyceum és polgári iskola kipróbált
tanerőiből alakul. Az iskolával kapcsolatos internátus (IV. Veres Pálné-u. 36.) Szluika Ella
vezetése alatt áll. Az I. kollégiumi osztály a
Deák-téren, az V. osztály pedig a Veres Pálné
lyceumban az 1627—28. tanévre megnyílik.
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Pályázati felhívás.
A »Luther Otthon« főiskolai internátusbán
(Budapest Vili. Üllői-uí 24.) a jövő, 1927—28.
tanévben minden valószínűség szerint 8—6 hely
fog megüresedni. Akik e helyekre pályázni akar
nak, hogy a jövő iskolai évben az otthon tag
jai lehessenek, junius hő 15-ig adják be fo
lyamodványaikat illetékes püspöki hivataluk
hoz.
A folyamodványhoz csatolni kell a követ
kező okmányokat:
1. Anyakönyvi kivonat.
2. Szülői nyilatkozat, mely a tartásdijnak
s az esetleg: okozott károk megtérítésének kellő
időben való befizetését vállalja.
3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Érettségi bizonyítvány, vagy iskolaigaz
gatói értesítés az eddig végzett tanulmányról,
főiskolás ifjú kérvényéhez index (hiteles máso
lat.)
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az is
kola igazgatója.)
6. Rövid életrajz, mely feltünteti az anyagi
helyzetet is.
7. Esetleg a szülőknek az egyház körül
szerzett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás.
8. Ajánlott levélre elegendő pastabélyeggiel
ellátott, megcímzett válaszboríték.
Az otthonba csak a kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetem, a kir. József műegyetem, a
közgazdaság tudományi egyetem és az állator
vosi főiskola ág. h. ev. (esetleg ref.) hallgatói
vehetők fel.
A folyamodványok elintézéséről a folyamo
dók az illetékes püspöki hivatal utján kapnak
értesítést junius hó végén.
Budapest, 1627. május 21.
Dr. Mágőcsy-Dietz Sándor sk.
1—3
ügyvezető alelnök.

— A Luther-Naptár pályázatának ered
ménye: 1. A költemény pályázaton jutalmat
nyert (32 P) vitéz Zerinváry Szilárd (Miklós
vitéz) »Magyar jövő« cimü költeményével. 2.
A tárcacikk pályázat jutalmát (40 P) Beliczáné
Okolicsányi Éva: »A boldogság szigete« cimü
tárcája nyerte el. 3. Az elbeszélés pályázatra
olyan mű nem érkezett, amely a teljes jutalomra
minden tekintetben érdemes lett volna. Három
elbeszélés dicséretet nyert: Farkas Zoltán: »A
Lélek szava« — Keztyüsné Balogh Margit: »Macóka« és »Aranykergető«. 4. Az elmefuttatásra
jutalomra érdemes mű nem érkezett.

Falura két elemi iskolai tanuló mellé né
metül tudó nevelőnőt keresek. Ajánlkozást a
kiadóhivatalba kérek.

Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Német anyanyelvű leányt keresek 5 éves
fiam mellé pusztára. Cím a kiadóhivatalban.

SZERKESZTŐI ÜZENET
Sz. G. Egyelőre 50o/0-ig valorizáitatik, de
a jövő évi költségvetésben esetleg már 100o/o-al
szerepel. Az 1613. évi 38. t.-c. teljesen érvény
ben marad, azaz változtatás nem történik. Folyó
évi julius hó 1-től.

A keresztyén egyház rövid története cimü
tankönyvemet az evangélikus egyetemes egyház
46 1626. sz. a. az evangélikus népiskolák V—
VI. osztályai és a polgári iskolák alsó osztályai
számára tankönyvül engedélyezte. Ära 1 P.
Molnár Imre, evang. tanító, Orosháza.

Az aszódi leánynevelő intézet internátusába, mely árnyas parkkal körülvett régi kas
télyban van elhelyezve, a felvételért julius 1-ig
lehet folyamodni. Az intézet 4 osztályú polgári
leányiskola, 1 évfolyamú háztartási irányú to
vábbképző tanfolyammal. A teljes ellátás dija
ev. vallásuaknak havi 60 pengő. Bővebb fel
világosítást nyújt az intézet igazgatósága.
2 -2
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Szentek egyessége.
„Hiszek Szendétekben, egy közön
séges keresztyén any ászén tégy házat,
szenteknek egy ességét.“
Apostoli Hitvallás.

Az egyház Fejének imája és akarata szerint
a keresztyénségnek nagy feladata ezen a vilá
gon az, hogy a különböző érdekek által széjjel
tagolt emberiség életébe, hitébe, munkájába egy
séget vigyen. Azok az ellenséges erők, amelyek
ellen az egyház harcolni hivatott, végső elem
zésben kivétel nélkül olyan természetűek, hogy
lazítják és tépik azokat a kötelékeket, amelyek
az embert Istenhez és az embert az emberhez
fűzik. Amikor a bűnt úgy határozzuk meg, hogy
az az Isten akaratának megszegése, Isten pa
rancsolatainak áthágása, akkor emlékeznünk kell
arra, hogy Jézus Krisztus Istennek parancsola
tait kettőben foglalta össze: az első és nagy
parancsolat: szeresd Istent, a második hasonló
ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat. A
többi mind ettől a kettőtől függ. Ennek a pa
rancsolatnak állandó szem előtt tartása és be
töltése nélkül keresztyén életet élni lehetetlen.
'Hogy azok, akik Krisztusról neveztetnek, meny
nyiben tartották szem előtt és mennyiben töl
tötték be ezt a nagy parancsolatot, ez az a
kérdés, amely Pünkösd ünnepén legelső sorban
felmerül. És hogy ez a kérdés a lelkekbe vág,
s a lelkiismercteket megmozgatja, azt mutatják
azok a világkonferenciák, amelyeket a keresz
tyén egyházak az utóbbi években tartottak és
terveznek.
Az a világháború, amelyben a bűnök min
den fajtája orgiákat ült az ördög kalácsa mel
lett, s amelynek befejezése óta ugyancsak az
Ördög a véres, verejtékes, gennyes Mammonnak imádtatásával akarja eltompitani az embe
rek éleslátását, erkölcsi érzését és lelkiismere
tét, sokakat felébresztett abból a mély álomból,
amely a háború előtt megszállta a keresztyén vi
lágot. A keresztyén lelkiismeret ma nem nyug-

hatik bele olyan könnyen a világ Istentől el
rugaszkodott állapotába és nem bízhatja magát
olyan könnyelműen a világ hatalmasainak böl
csességére és akaratára. Az az emberiség, amely
a világháborút átélte és átszenvedte, egészen
más, mint a háború előtti volt. Föjellcinvonása
a lázas nyugtalanság. Emellett a bizalmatlanság
Mindegyik érthető. Az emberiség a háborúban
nagyon messze távolodott Istentől, már pedig
a lélek csak Istenben talál nyugodalmat. Az em
beriség a háborúban nagyon póruljárt és pedig
azért, mert emberekben reménykedett; már pe
dig jobb Istenben bízni, mint emberekben re
ménykedni.
Az életnek útja Istennél van. Isten a mi
gyógyítónk. Senki más nem segíthet rajtunk.
Emberek, ha feltétlenül odaadják magukat Isten
akaratának szolgálatára, lehetnek Istennek mun
katársai és sáfárai, de semmiképpen sem lehet
nek ők maguk a mi megváltóink és üdvözítőink.
A nyugtalan és gyanakvó lélek csak a vallásban
és a hitben találja meg azt a horgonyt, amelyivei sziklához kötheti magát. A kábultan tán
torgó világ térdeit csak Isten tudja megerősíteni.
Istennek tökéletes kijelentése pedig a Krisztus
ban található, a Krisztus mutatja meg az utat.
És a Szentlélek, aki az Atyától és Fiútól szár
mazik, ad erőt arra, hogy az élet utján járjunk
és megmaradjunk. Az undokságoknak az az ára
data, amely a világháborúban és azóta kiomlott
e világra, megtanított arra, hogy szivemet min
dig Istenhez való felemelkedettségben kell tar
tanom, ha nem akarok belefulladni a mocsárba.
A hegyeken kell élnem, ahol tiszta a levegő.
Ha már most egy ilyen bűntől beszennye
zett világban kell élnem s egyúttal be kell val
lanom, hogy magam is nyomorult és gyarló
bűnös vagyok, aki naponta sokszor és sokféle
képpen vétkezem és magam is Istennek kifogy
hatatlan irgalmára és bűnbocsátó kegyelmére
vagyok utalva, mert hiszen az ő szentsége és
igazságossága elsöpörne engem az élők sorából
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és az örök kárhozat sötétségébe taszítana: akkor
látom azt, hogy keresztyén egyházamnak ama
hitvallása: hiszek a szentek egy ess égé ben, egy
olyan hit, amelyet csak Istennek Szentlelke ger
jeszthet szivemben. A bűntudat összetör engem,
látom, hogy az egész világ a gonoszságban vesz
tegel és mégis hinnem kell, örvendező ujjongó
lélekkel, hogy van egy egyesség, amely szen
tekből áll. Van egy társaság, amely szent egy
háznak neveztetik. Van egy közösség, amely vi
lágító toronyként nyúlik ki a tajtékzó büntengerből. Amint saját értelmem, vagy erőm által
nem volnék képes az én Uramban, a Jézus
Krisztusban hinni, sem ő hozzá jutni, úgy nem
volnék képes az anyaszentegyházban és a szen
tek egyességében sem hinni, mert hiszen nin
csen csak egy igaz is, mert mindnyájan vétkez
tek és szűkölködnek Istennek dicsősége nélkül.

gét nem azok tapasztalják meg, akik rajta kívül
állnak, hanem akik benne hisznek. »Istennek
igazsága a Jézus Krisztusban való hit által mind
azokhoz és mindazoknak, akik hisznek.«

Az első evangélikus ifjúsági konferencia.

Hála az Egyház Urának, eljutottunk eddig
is. Az a minden tiszteletre és elismerésre méltó
határozat, mellyel az egyetemes evangi. egyház
külön missziói lelkészt állított be az evang. if
júsági egyesületi munka szolgálatába Abaffy
Gyula személyében, valóban időszerű cselekedet
volt. Nagyon sokan szerettük volna, ha ez már
korábban megtörténik, de még most is öröm
mel üdvözöljük és reméljük, hogy itt az ideje
annak, hogy egyházunk sokak előtt újszerű, de
alapjában véve nagyon is szükségszerű intézke
déseket foganatositson. Ilyen az országos evang.
ifjúsági egyesületi titkár elhívása is. Ezzel a cse
Vájjon nem a világ egyetemleges bűnös lekedettel az egyetemes egyház rámutatott egy
ségének tudata, a bűntudat által összetört lélek-e nagyon fontos munkatérre, mely eddig vagy par
az, amely elviselheteten paradoxonnak találja lagon hevert, vagy nem megfelelően művelteszent egyháznak és szentek egyességének val tett, itt-ott azonban magára hagyatva vagy ide
gen gyámkodás alatt valamennyire végeztetett.
lását e világon? Nem a bűnnek óceánja vá Őszintén megválthatjuk, hogy a lelkigondozás
lasztja-e el az embert itt is Istentől, Istennek tárgyát a gyermekek és a felnőttek képezték.
kijelentett igazságától, Istennek egyházától? És Csak az elmúlt hetekben hallhattunk egy ko
nem kell-e feltételeznünk, hogy az a tékozló fiú, moly előadást a belmisszióról, amely szintén csu
aki a szülői háztól távol reszket, sir, nyomo pán e két ágra mutatott reá. Mindaddig hiányos
és nagyon mérsékelt eredményt mutató lesz a mi
rog, vágyódik a ház felé, amely nyugodalmat hivatalos egyházi belmissziói munkánk, mig an
adna lelkének, de nem meri hinni, hogy az a nak a gerincévé nem az ifjúsági munkát tesszük.
ház csakugyan atyai ház és tárva áll és vár Itt az ideje, hogy a Kér. Ifj. Egyesület Nem
zeti Bizottsága mellett, melynek célja a nem
és van?
diák ifjúság keresztyén irányú vezetése, rnegtaÓh, amikor a keresztyénség széttépettségé- találja egyházunk a szoros kapcsolatot az Evan
ről elmélkedünk, akkor ne csupán arra gondol géliumi Kér. Diákszövetséggel is, melynek mun
junk, hogy a Krisztus teste hogyan van egyhá katere a különböző fokú iskolák diákifjusága.
zakra és felekezetekre szaggatva. Gondoljunk Irányitó kézbe kell venni a Leányegyletek való
arra is, hogy ezt az egyházat, a Krisztusnak nyá ban evangélikus szellemű átszervezését és irányí
tását is. Ha e három irányban céltudatos, igazán
ját, még ugyanazon egyház és felekezet körén evangéliumi munkát végzünk, akkor rövid idő
belül is tépi, szaggatja a bűn. És amikor imád múlva evang. egyházunknak olyan nagynevű,
kozunk az anyaszentegyház egységéért, akkor öntudatos és egységes gárdája lesz, amelynek
imádkozzunk azért is, hogy Isten adjon nekünk jelenlétét örvendetesen fogja érezni egész egy
erőt arra, hogy a magunk bűnének és a mások házunk. Olyan cél ez, ahol el kell némulnia min
den ellenvetésnek és meg kell nyilvánulnia érte
bűnének óceánján hányattatva meg’ássuk a a nem is túlságos mérvű áldozatkészségnek. Egy
mennyei fényt és iparkodjunk eljutni a krisz házunk jövőjének a kérdése ez.
tusi kősziklára. Imádkozzunk azért, hogy a
Erről a jövőről volt szó május 19—22-ike
Szentlélek nyissa meg és világosítsa meg sze között Ózdon, ahol konferenciára gyűlt össze
münket a szentek egyességének meglátására és a magyar ev. ifjúság képviseletében 60 részt
adjon belénk erős hitet. Az Apostoli Hitvallás vevő. Talán kicsinek is tűnik fel ez a szám,
legyen nekünk naponkénti imádság és állandó mert valóban nem nagy, de ha hozzátesszük,
első konferenciára gyűltünk össze és fi
életprogramm. Imádsággal és élettel igyekez hogy
gyelembe vesszük, hogy kevés mozgalom indult
zünk lehetővé tenni a Szentléleknek, hogy mun meg ilyen számmal, akkor azt kell éreznünk:
káját bennünk elvégezhesse és elvezéreljen a hála Istennek, nagy szám ez! Biztató az a munka,
szentek egy ességé re. Mert a szentek egyessé- mely rövid idő, kevés előkészület és sok-sok
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nehézség mellett ilyen eredményt tud elérni.
Pedig ez csak a külső, számszerű eredmény,
melynél sokkal több a belső. Akik résztvettünk
és kitartottunk, azok bizonyságot teszünk, hogy
lelki értékelése ki nem fejezhető ennek a kon
ferenciának. Komoly kezdet, melynek folytatá
sának kell lennie.
Az érkezők nyomban az ózdi hittestvérek
feledhetetlen kedvességét tapasztalták. Turóczy
Zoltán lelkész valóban fáradhatatlan volt az ér
kezőknek az állomáson való fogadtatásában.
Készséges munkatársával, Bélák János segéd
lelkésszel minden vonathoz kifáradt. Ott volt
mindig a konferencia vezetője, Abaffy Gyula ifj.
egyl. titkár is. 19-én kora reggel a templomban
voltak már a konferencia tagjai, élükön a konferenca elnökével, dr. Scholtz Oszkárral. Istentisztelet után három csoportban megkezdődött
a bibliatanulmány. Az egyik csoport volt a lá
nyoké, ahol a vezető Marcsek Janos tokaji lel
kész volt; a második csoport vezetője dr. Deák
János egyet, tanár, a harmadiké id. Victor János
és Abaffy Gyula volt.
Mikor a bibliatanulmányozásnak vége volt,
akkor az előadások következtek. Az ifjúsági
egyesületek világszerte elfogadott négyes programmját tárgyalták le, dr. Scholtz Oszkár, Geduly H. püspök, dr. Deák János és dr. Var
sányi Mátyás budai lelkész. Délutánonként, a kö
zös ebéd és szórakozás után id. V ictor'János
vasárnapi iskolai előkészítő tanfolyamot tartott
mindjobban fokozódó érdeklődés mellett. Két
alkalommal, az első és második nap estéjén val
lásos estély is volt, melyek közül az elsőn Geduly Henrik, a másodikon Marcsek János tartott
beszédet. A helyi közreműködők gazdaggá tet
ték a programmot, melyet kiegészített Záhony
János éneke és Victor János többször élvezett
orgonajátéka. Hathatósan munkálkodott Töltéssy Zoltán, a Kér. Ifj. Egyletek Magyar Nem
zeti Bizottságának a titkára is. Vasárnap reggel
az úrvacsorához járultak a konferencián részt
vevők, melyet Ligeti Ede sajókazai lelkész szol
gáltatott ki. A gyülekezeti istentiszteleten Mar
csek János hirdette az igét. — Szórakozásképpen
egy délután az ózdi vasgyárat, máskor a farkasbiki bányát, vasárnap délután a somsábji fiók
egyházat látogatták meg, mindenütt kellemesen
időzve és tapasztalatokat gyűjtve. Vasárnap este
és hétfőn reggel érzékeny bucsuzkodások köz
ben azzal a megnyugtató érzéssel távoztak el
a résztvevők, hogy az a Jézus, aki ott van,
hol ketten-hárman összegyűlnek az ő nevében,
itt is érezhetően jelen volt.
A konferencia csak Ózdon végződött be,
de mindenütt folytatódnia kell abban a komoly
evang. egyházi munkában, melyre indítást és
iiányitást az ózdi három napon át kaptak azok
a résztvevők, akiket ev. egyházuk és az ifjú
ság szeretete csonka hazánk különböző vidékei
ről összevezérelt és hittestvéri szövetkezésre tö 
möritett.
M.
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Válasz a nyílt levélre.
Dr. Szeberényi Lajos esperes ur e lap ha
sábjain azt a kérdést intézte hozzám, mint a
MELE elnökéhez, hogy mit akart jelenteni szé
kesfehérvári konferenciánknak az az eljárása,
amely szerint mi ott bold. Prohászka püspök
sírjára koszorút helyeztünk.
Hát semmi egyebet, mint egy melegszívű
társaságnak az udvariasságát, figyelmét a ma
gyar közéletnek egy általánosan nngyrabecsült
alakja iránt.
Énnekem ugyanis az a felfogásom, hogy
minden felekezeti önérzet és elfogultság mellett
is, amelyben mi, papok, általában leledzünk, kell
lennie a papság sz vében egy he'ynek, amelyen
az egyházunkon kívül á'ló egyének szeretetet s
minden elismerésreméltó dolgok elismerést ta
láljanak. S ez a /elfogásom késztetett engem a
konferencián történt javaslat megtételére.
Kár tehát egv egyszerű udvariassági tényből
felesleges rémhtással messziremenö következ
tetéseket levonni. Elvégre a nyílt kérdés Írója
s annak inspirálói már meggyőződhettek arról,
hogy mi, kik a konferencián résztvettünk, ge
rinc és egyebek dolgában vagyunk olyan legé
nyek, mint akárki más ez országban, aki Lutherkabátot visel.
A helyzet az volt, hogy mi egy már régeb
ben megáí'apitott sorrend értelmében egy olyan
városban kötöttünk ki. amelyben a mi kicsi gyü
lekezetünk egy másik nagy felekezet közé be
ékelve él, amely nagy felekezetitek épen nagy
halottja, nagy gyásza van; egv olyan halottja,
akit az egesz ország részvéte kisért sírjába;
aki — helyszíni információim szerint - min
denki iránt s a mi ottani gyülekezetünk iránt
is keresztény főpaphoz méltó jóindulattal visel
tetett; akinek mostani helyettese konferenciánk
számára át akarta engedni a róm. kath. egyház
tulajdonában lévő díszes tanácstermet is: hát ké
rem mindezt tudomásul nem venni s mindezek
felett ridegen napirendre térni, szerintem épen
nem lett volna keresztyén papokhoz méltó el
járás.
Mi azt nagyon jól tudtuk mindnyájan, hogy
a Boldogult egy más felekezetnek volt a püspöke
s természetszerűen annak a tanait hirdette s an
nak az érdekeit propagálta, de az is letagadha
tatlan, hogy egyébként békés természetével, fenkölt szellemével s megragadó igehirdetésével a
keresztyénség általános érdekeinek is nagy szol
álatokat tett. Hogy nem lett éppen egy uj
uther Márton, az is érthető; elvégre is Luther
Márton eddigelé csak egv akadt a világtörténe
lemben.
Persze, hogy a mi eljárásunk »egyedül áll
a világtörténelemben és hazai egyháztörténe
tünkben«, amint a nyilt levél mondja. Dehát az
nem baj, ha a lutheránus papság, a sok szeretetlenség dacára is, tud még melegen érezni s
szeretetet és megbecsülést sugároz olyan körök
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felé is, amelyektől hasonlót nem sokat tapasz
talt. Én ebben inkább a lutheránus papság ne
mesi oklevelét látom.
Nagyon sok emberrel beszéltem ott hely
ben is, másutt is, konferenciánk óta és soha
egyikük sem látott a mi eljárásunkban sem »gerinctelenséget, sem megihunyászkodást, sem elv
telen felkinálkozást«, hanem látott keresztyén
papokhoz méltó »uri g e s z t u s t « , amely méltó
volna arra, hogy általánosan kő vettessék. ,Én ké
sőbb is, a nyilt levél elolvasása után is örültem
annak, hogy konferenciánk indítványom értelmé
ben járt el, mivel ez az eljárása is hozzájárult
ama kedvező hangulat kiváltásához, melyet a
lutheránus papság a maga előkelő színvonalon
álló szereplésével Székesfehérvárott maga után
hagyott.
Nagyon boldog lennék, ha ez a néhány so
rom megnyugtatná Szeberényi Lajos testvére
met, akitől a dorgálásokat már megszoktuk és
mindig is szívesen vesszük s az Ö megbotrán
kozása azzá a csendes jóérzéssé! alakulna át, ame
lyet egy érdektelen s a Krisztus szellemének is
megfelelő eljárás ki szokott váltani az emberi
keblekből. Nagyon sok magasabbra hivatott
energia pocsékolódott el már az idők folyamán
az áldatlan versengésben, lobogjon fel már néha
a szeretet tüze is a szivek oltárán, hátha az
több jót hoz majd, mint amennyit a sok keresz
tyénieden viaskodás hozott.
Nyíregyházán, 1927 május hó 28-án.
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hetetlen előfeltétele az, hogy ő már előre meg
ismerkedjék azokkal a súlyos és felelősségteljes
feladatokkal, amelyek a jövendőben reá, mint
egyház és nemzetfenntartó erőre várnak. Ép
pen azért ez az ifjúság már most készül arra,
hogy képes legyen a hozzáfűzött várakozások
nak eleget tenni s a beléje vetett reménysége
ket valóra váltani. Tudatában van annak, hogy
Istennek vele, mint az ő legkedvesebb egyházá
nak, az evangélikus egyháznak az ifjúságával,
fontos és komoly tervei vannak, hogy világmegváltó tervében neki is kiosztotta a maga
szerepét s őt is fel akarja használni országá
nak az egész világon való elterjesztésének szent
munkájában. Éppen ezért igyekszik alárendelni
a maga akaratát teljesen a mindeneket bölcsen
intéző Isten akaratának, kiszolgáltatni egész éle
tét a Krisztus átformáló ereje hatásának, befolyásoltatni, vezettetni hagyni magát a Szent
lélek megvilágjositó és újjászülető hatalma által.
Ez az ifjúság már a saját életével tehet bizony
ságot arról, hogy ő tudja, hogy senki számára
sem lehet más ut, mint Az, Aki azt mondotta
magáról: »Én vagyok az Ut, az Igazság és az
Élet!« tehát maga az üdvözítő Ur Jézus Krisz
tus. Azért törekszik ez az ifjúság egész leiké
vel erre a Krisztusban való hitre, Beléje vetett
reménységre, Hozzája fűződő szeretetre, Neki
való szolgálatra, ezért tanulmányozza naponta
az ő .akaratát az Ur Igéjéből, hogy elnyerhesse
Tőle az Életet.
Ez az ifjúság tudja azt is, hogy ehhez a
Paulik János, Krisztus igazi megismeréséhez a mi evangélikus
a MELE elnöke. anyaszentegyházunk juttatja el legbiztosabban a
lelkeket, azért megbecsüli a mi evangélikus anyaszentegyházunknak Istentől nyert charismáit,
más egyházak fölé emelő drága értékeit s ön
tudatos,
hitben erős s hűségben megáldani tudó
Részletek Abaffv Gyula egyetemes missiói lelkész
nek. a MELE. székesfehérvári értekezletén lartotí evangélikus módjára igyekszik a maga lelkikulturájának a teljes kifejlesztése által haladni
előadásából.
előbb-előbb a tökéletessé létei utján.
II.
Mint diakónusok sietnek a mi iíjaink a cura
Ennek az ifjúsági egyesületnek a tagjai tud pastoralist végző lelkészek segítségére s a szek
ják azt, hogy a rajtuk kívül álló világban lelki ták elleni küzdelemben, vagy a reverzális harc
munkát csakis a Krisztus jellemformáló erejének ban mint dolgozó társak, munkálkodó szervek
a segítségül hívásával tudnak végezni, azért állanak a lelkészek rendelkezésére. A különösen
előbb a maguk lelkét teszik ki a Krisztus jellem nagyobb gyülekezetekben nagyon is elfoglalt
formáló ereje hatásának. Tudják azt, hogy má lelkészek helyett munkát vállalnak a levente
sokat csak úgy tudnak elvezetni a Krisztushoz, egyesületekben, a serdülő munkában, a vasár
ha már ők maguk eljutottak Hozzá, azért lesz napi iskolák tartásában, a cserkészetben s álta
nek elsősorban ők maguk a Krisztus követőivé. lában a gyülekezeti belmissió különféle ágaiban.
Megtanulják megismerni a K'isztust, megsze
Mint vezérkar áll a mi egyesületünk a lelkiretni Öt, megismerni akaratát, követni is azt s pásztori munka szolgálatára, amely vezérkar
a maguk lelki-testi erőiket oda állítani ezeknek mindenkor a lelkész teljes szellemi irányítása
a megismeréseknek az alázatosság és engedel mellett, teljes ellenőrzési jogának és hatalmának
messég leikével más fiatal lelkekbe való bele- alárendelve vonultatja fel hadseregét, ha kell
plántálására.
a nemzeti eszme, ha kell az evangélikus egyház
Az ebben az egyesületben tömörült fiatal eszméinek az Isten Országának a diadalra jut
emberek tudják azt, hogy a mi evangélikus anya- tatására. Lélekben és testben teljes felkészült
szentegyházunk, de a mi magyar fajtánk meg ségben, az örökkévaló Isten-Ige lelki fegyver
maradásának, kulturális, nemzetfejlesztő hiva zetében és a szellemi és testi kultúra vértezetétása betöltésének, fokozatos és soha nem szűnő ben vár a rohamra indulásra, vár arra, hogy
fejlődésének a tökéletessé létei utján, elmellőz- hivatott vezére, gyülekezetének lelkipásztora
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harcba szólítsa a közönyösség, a felekezeti ön
tudatnélküliség, a felekezetenkivüliség, a szek
táskodás ellen. A mi egyesületeinkben rejtett
hadsereg áll f cura pastoralist gyakorló lelkész
rendelkezésére, nem felelőtlen elemekből, ha
nem öntudatos, az evangélikus egyházért s a/
Isten országáért, a Krisztus királyságáért szol
gálni, harcolni kész, arra való fiatalemberekből.
Én nem hiszem, hogy lenne ezek után olyan
lelkipásztor, aki ahelyett, hogy örömmel csata
sorba állítaná ezeket a segítségére siető mun
katársi csapatokat, ahelyett ridegen elzárná elő
lük a missiótevékenyseg munkaalkalmait. Sőt
inkább azt hiszem, hogy a fentiekből is már
minden lelkész megláthatta azt, hogy az a cél,
amit a mi egyesületeink maguk elé tűznek, a
legkomolyabb, a legeszményibb célok egyike s
hogy éppen azért az ifjúsági missió csakis ezek
ben az egyesületekben képzelhető és valósítható
meg teljességben.
Bizonyára mindenki világosan megláthatta
a fentebb elmondottakból, hogy mi nem álmo
dozó alvajárókat, vagy szektáskodó világmegvetőket akarunk nevelni, sőt ellenkezőleg, azok a
fiatalemberek, akik a mi egyesületeinkbe tömö
rültek, tisztalátásuak, helyes keresztyén világ
nézettel bírók, akik saját életükben tapasztalták
meg s lettek bizonyságtevőivé annak az igaz
ságnak, hogy a keresztyén, a Krisztus nyomdo
kain haladó élet szent örömökkel teljes győze
delmes élet s a keresztyén, a Krisztus által for
mált jellem minden poklokon diadalmaskodó jel
lem.
Az az egyesület, a Keresztyén Ifjúsági Egye
sület csaknem félszázaddal ezelőtt alakult Ma
gyarországon, néhai Szilassy Aladár v. b. t. t.,
közigazgatási biró elnöklete alatt. Azóta Nem
zeti Szövetségünk több áldásos munkásságot fej
tett ki a magyar ifjúság soraiban. Csak ezek
közül kettőre mutatok itt reá. Az egyik a Ka
tona Otthonok, amelyeket a mi Nemzeti Szövet
ségünk állított fel a háború alatt Pozsonytól
Brassóig, mintegy 20 nagyobb városban s ame
lyekben nemcsak a magy ar hadsereg, de a szö
vetséges seregek katonáinak is százezrei fordul
tak meg s kaptak ingyen a bibliától, vallásos
irányú művektől kezdve a levélpapírig, teáig,
meleg szobáig sok mindent, amit ezek a KatonaOtthonok ezernyi áldozattal s fáradozás árán
szereztek meg számukra.
A másik a Cserkészet. Erről nagyon keve
sen tudják azt, hogy az első cserkészcsapatot
Magyarországon Megyercsv Béla és ifj. dr. Szi
lassy Aladár szervezték ineg s a budapesti Ke
resztyén Ifjúsági Egyesület cserkészcsapata ma
is az 1. számú magyar cserkészcsapat. Hogy
milyen értéket jelent ez ma, amikor már kb.
30.000-re megy a magyar cserkészek száma s
amikor ezt az intézményt már a magyar kor
mány is a magáévá tette, azt hiszem, hogy azt
nem is kell külön hangsúlyoznom.
Hogy a külföldön mit tett a Keresztyén If
júsági Egyesület, abból is csak két példát em
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lítek fel. Az egyik a hadifogolygondozás óriási
jelentőségű munkája, amelyet a háború alatt a
mi egyesületeink végeztek szerte a világon min
denfelé. Erről a munkáról sokat beszélhetnének
azok a véreink, akik hónapokat, vagy talán esz
tendőket töltöttek cl ilyen fogolytáborokban. —
Magyar közönségünk pedig közelebbről is megismerkedhetik majd ezzel a munkával ez év
őszén, amikor majd a mi Nemzeti Szövetségünk
rendezésében egy hatalmas gyűlést fogunk ren
dezni azoknak az ezreknek a részvételével, akik
a nikolszkii, oroszországi fogolytáborban az ősz
folyamán hozzánk Amerikából látogatóba érkező
titkár testvérünk által részesültek lelki gondo
zásban.
A másik, örökké fentmaradó munkája a kül
földi Keresztvén Ifjúsági Egyesületnek a Vöröskereszt immár nemzetkö/i intézménye, amelynek
megalapítója Henry Dunán, a mi egyesületeink
nek volt tagja, ügy érzem, hogy erről az intéz
ményről sem kell bővebben beszélnem.
Nézzük meg most azt, hogy mit tette a
külföld a Keresztyén Ifjúsági Egyesületekért.
Németország, Anglia, Amerika és az északi
államok, a keleten pedig Japán azok az ál’ainok,
amelyekben már felismerték a Keresztyén Ifjú
sági Egyesületek fontosságát s az ifjúsági mis
sióban nélkülözhetetlen tevékenységét. Sőt Ame
rikában és Angliában ma már a Keresztyén If
júsági Egyesület szinte egyedül hivatalos szerve
az iskolánkivüli népművelésnek. Rajtuk kívül is
több olyan állam van azonban, amelyben az if
júság között végzendő szociális munkát az illet >
kofmánv teljesen reábiz/a a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületre. Mindezek az államok természete
sen anyagi téren sietnek viszonzásul a mi egye
sületeink segitségére. Norvégia évente óriási
összegeket bocsát a munka céljaira a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek rendelkezésére. A legtöbb
állam azonkívül palotákat építtet ezeknek az
egyesületeknek, amelyekben nemcsak, hogy né
gyes programmjukat jobban és könnyebben
módjukban áll megvalósítani, hanem ezek a há
zak olyan jövedelmeket is biztosítanak az egye
sületeknek, amelyekből adminisztratív kiadásai
kat fedezhetik. Mia már szerte a világon 51 nem
zetben 2500-nál több pa’otája van a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületeknek, amelyek 2—17 emelet
magasságúak. Szükségtelennek tartom itt névszerint felsorolni azokat a városokat, amelyek
ben nem is egy, de több ilyen palota szolgálja
az ifjúsági missió ügyét. Csupán a közvetlenül
itt a szomszédságunkban, a csehek által meg
szállott területekről akarok pár szóval megemlé
kezni.
A cseh kormány, azonnal 1918-beli köztár
sasággá való alakulása után egyik legsürgősebb
teendőjének ismerte az ifjúsági munka felkaro
lását s máig 14 palotát építtetett tetemes segé
lyekkel a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek szá
mára. A 14 ház költségeinek egyharmadát az
amerikai ifjúsági egyesületek adományozták, két
harmadát a cseh kormány adta olyan módon,
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hogy valamelyik banknál kölcsönt eszközölt ki
a helyi egyesület számára, amely kölcsönnek a
kamatát és az évi törlesztési részletet a cseh
kincstár fizeti, az épület berendezési költségeit
pedig az illető város közönséglének kell össze
gyűjtenie. így épültek a csehek által megszál
lott magyar területen Pozsonyban 3 —4, Loson
con 2- és Besztercebányán is 2 emeletes mo
dern palotái a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
nek.
Vájjon mit tettünk ezzel szemben mi itthon
Magyarországon a Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letekért? Különösen az állam és a hivatalos egy
házak? Hol van még csak a budapesti központi
Keresztyén Ifjúsági Egyesületi palota is a meg
valósulástól?
A kormány figyelme újabban reáterelődöít
a mi munkánkra itt Magyarországon is. Az ál
lamhatalom is több ízben kifejezte érdeklődését.
Nem csupán azzal, hogy a budapesti egyesület
jubileumán a Kormányzó Ur Öfőméltósága is
személyesen jelen volt, hanem azzal is, hogy
pár héttel ezelőtt kabinetirodája révén 24 órán
belül kért tőlünk memorandumot, a munkánkat
és Nemzeti Szövetségünket illetőleg.
A kormány és államhatalom mel ett azután
a hivatalos ev. egyház is kezdett komolyabban
foglalkozni azokkal a drága alkalmakkal, ame
lyek az ezekben az ifjúsági egyesületekben nyit
nak az evangélikus ifjúság missionálására. Hogy
ezt a maga érdekeiben is felhasználhassa, arra
páratlanul kedvező alkalom kínálkozott akkor,
amikor a magyarországi Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Nemzeti Szövetsége eltérőleg az
egész világon elfogadott szervezeti formától,
három ágra szakadt: evangélkus, református és
felekezetközi ágra. Mindenik ág külön orszá
gos titkár vezetése alatt dolgozik.
Nem mulaszthatom el itt e helyen büszke
evangélikus öntudattal elmondani azt, hogy, bár
eddig az egyesületi munka 43 éven át ref. or
szágos titkárok vezetése alatt folyt, most mégis
az evangélikus egyház adta előbb az ő életre
valóságának s az ifjúsági munka szerfö’.ötti fon
tossága felismerni tudásának tanujelét, akkor,
amikor ő, az egyetlen beszervezett egyesülettel
sem rendelkező, gyöngébb fél, megelőzve a szá
mos egyesületre támaszkodó s 43 éve e missió
ban dolgozó ref. testvéregyházat, Abaffy Gyula
egyetemes nrssiói lelkész személyében, csekély
ségemben, ez év január közepétől kezdve be
állította a maga külön evangélikus országos tit
kárát az evangélikus ifjúsági missió országos
megszervezése és irányítása érdekében.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek négyes
Programm szerint dolgoznak: 1. testnevelés, 2.
ismeretterjesztés, 3. társadalmi munka és 4. lelki
munka.
A testneveléshez tartozik a torna, testedző
sportok és játékok üzése tornateremben és a
szabadban, kirándulások és más szórakoztató al
kalmak keresztyén szellemben való nyújtása.
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Abban az esetben, ha az egyesület területén
Levente-egyesület működik, az egyesület 21
éven aluli tagjai ennek a keretében részesülnek
testnevelési oktatásban.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Első evangélikus rádió Ige-hirdetés.
Örömmel közöljük, hogy junius hó 6-án, Pün
kösd hétfőjén, d. e. fél 12-kor (11 óra 30 perc)
D r a s k ó c z y Lajos nyug. theol. dékán, a ko
máromi ág. hitv. evang. egyház missziós lel
késze rádiós istentiszteletet tart, melyre a hivek
szives figyelmét felhívjuk.
Rektorválasztók. A pécsi m. kir. Erzsébettudományegyetem soproni hittud. kara a jövő
évi egyetemi rektor-választásra electorokul D.
dr. Prőhle Károly, Stráner Vilmos, dr. Kovács
Sándor, dr. Deák János egyet. ny. r. tanárokat
küldte ki.
Halálozás. L e s z i c h Endre nyug, igaz
gató tanító, a pesterzsébeti gyülekezet gond
noka 55-ik életévében súlyos szenvedés után
elhalt. — B o d i c z k y Pál bácsíalusi lelkész 35
éves korában meghalt.
Dékánválasztás. A pécsi m. kir. Erzsébettudományegyetem soproni hittudományi kara
folyó évi május havi ülésén választotta meg a
jövő tanévi tisztviselőit. A kar egyhangú biza
lommal újból D. dr. Prőhle Károlyt választotta
meg dékánná, Stráner Vilmost prodékánná s
dr. Kiss Jenőt kari jegyzővé.
Oltáravatás. A somsályi bányatelep evan
gélikus híveinek emlékezetes napja volt május
22. Ekkor avatta fel újonnan épült oltárát Ne
mes Károly hegyaljai esperes több lelkész társa
ságában. A somsályi bányatelepen lakó ev. hí
vek Ózd fiókegyházközségét képezik, a bánya
telep egyik szép iskolatermét használják a Rima
murányi Vasmüvek Rt. megértő és támogató jó
voltából. Ide állították be a csinosan kidolgozott,
összecsukható oltárt, melynek képe az áldó Krisz
tust ábrázolja Gyurkó Pál tokaji festőművész,
hittestvérünk kidolgozásában. Az avató ünnepen
Ligeti Ede sajókarai lelkész hirdette az igét,
Turóczy Zoltán ózdi lelkész esketést végzett.
Az ünnepen a részvénytársaság Zorkóczy Samu
igazgatóval az élén, aki az ózdi anyaegyházköz
ség agilis felügyelője, igen szép számban volt
képviselve. Az oltár megépítésén a somsályi hí
vek, élükön Krausz S. főmérnök felügyelővel, el
ismerésre méltóan buzgólkodtak.
Tízéves találkozó. Dr. Popp, zágrábi lel
kész, püspökhelyettes kéri azokat, akik Eperjesen
vele együtt végeztek, hogy junius 20-ika körül
Eperjesre menjenek tízéves találkozóra.
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A budapesti evang. főgimnázium május
29-én tartotta hősi halottai emléktáblájának le
leplezési ünnepélyét. Az ünnepi beszédet dr.
Szigethy Lajos, a megnyitó beszédet dr. Né
meth Ödön mondta, az emlékművet dr. Habe
rem J. Pál leplezte le. Dr. Remport Elek tanár
saját költeményét szavalta. A főgiinn. vegyes
kara Morascher Hugo vezetésével énekelt.
Harangavatás. Szarvason Lustyik János
buzgó egyháztag a gyülekezetnek 12 q-ás ha
rangot ajándékozott. A harangot áldozócsütörtö
kön avatta fel Kovács Andor esperes. A hit
ből fakadt jócselekedetet koronázza a/ Ur ál
dásaival. Lustyik János a gyülekezet ez öröm
napján házánál ebédet adott, amely alkalommal
az esperest, a helybeli lelkészeket és azok nejeit
látta vendégéül.
A lipcsei evangélikus-lutheránus Misszió
jun. 7--9. tartja évi gyűlését Lipcsében.
Felvétel a „Diákok Háza“ egyetemi és
főiskolai diákotthonba. A Magyar Ev. Kér.
Diákszövetség diákotthonába a felvételi kérvé
nyeket julius hó 10-ig kell benyújtani az igaz
gatóság címére: Budapest, VII., Hársfa-u. 59/b.
Tájékoztatót az érdeklődőknek szívesen küld
az igazgatóság.
Vallásos ünnepség. Lélekemelő, a hívek
körében sokáig megemlegetett kedves temp
lomi ünnepség volt áldozócsütörtökön a bakonytamási-i evang. gyülekezetben. Ez alkalommal
volt tanítványaival, Fülöp Dezső, Németh Zol
tán, Thiringer Lajos theológusokkal, kik jelen
leg a pápai ref. theol. akadémia hallgatói, Fadgyas Aladár vallástanár voltak a gyülekezet ked
vesen látott vendégazereplői. Változatos műsor,
szavalat, szóló ének, szabadelöadás, bibliama
gyarázat keretében emelték a lelkeket az ég felé.
A gyülekezet figyelmét képekben, fordulatok
ban gazdag, lebilincselő előadása, »Keresztyénség és jótékonyság« keretében Fadgyas vallás
tanár hívta fel idejövetelük céljára, mely is az
építendő soproni Theol. Otthon téglái számát
akarja növelni. Gyülekezetünk azzal búcsúzott el
szívesen látott vendégeitől, bár minél többször
lenne alkalmunk rcsztvenni ily hitéletet mélyítő
ünnepségben.
Diakónusok ajánlkozása. Az Ausztriában
levő st. andraei bibliaiskolában 3 esztendeje ké
szül a diakonusi szolgálatra négy magyar fiatal
ember. Julius és augusztus hónapokban haza
jönnek gyakorlati munkára. Melegen ajánljuk
őket egyházainkba. Mindenféle keresztyén szol
gálatra felhasználhatók. Tavaly Hajdusámsomban és Budapesten dolgoztak nagy megelégedés
sel. Előbbi helyen bibliaóra, iratterjesztés, csa
ládlátogatás, szegénygondozás és a lelkészi hi
vatalban való segítés voltak munkájának főbb
pontjai. Anyagi feltételek: ellátás és útiköltség.
Felvilágosítást ad: Kér. Ifjúsági Egyesületek
Szövetsége: Budapest, IX. Üllői-ut 29. II.
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Uj missziói egyház. A békési egyházmegy e
területén, Csabaesiidön, ahol minta politikai köz
ség épül, Kovács Andor esperes uj egyházköz
séget szervezett. A szervezés munkája a folyó
hó 22-én tartott gyűlésen befejezést nyert. Az
uj gyülekezet felügyelőjévé dr. Tóth Pál o r
szággyűlési képviselő, másodfelügyelővé pedig
dr. Valkovszky György szarvasi tb. főszolgabíró
választatott.
Felügyelőválasztás. A mezöberényi II. ke
rületi eg\máz hat éven át íáiadhatatlanul rnüköködött felügyelőjének, dr. Hegedűs Béla tb. fő
szolgabírónak május 22-én újította meg felügye
lői megbízatását. A választás tulajdonképpen
csak alkalom volt arra, hogy az egyház szeretete, megbecsülése kifejezésre jusson, mert dr.
Hegedűs Béla, aki a felügyelő székben édes
atyja örököseként ül, az elmúlt 6 év alatt rend
kívüli odaadással végzett működése közben sok
szorosan kiérdemelte az egyház ragas/kodását.
A választás után küldöttség hívta ót meg a
gyűlésre, amikor is a lelkes üdvözlésre adott
válasza jó reménységgel s megnyugvással töl
tötte el a jelenlevőket az egyház jövője iránt.
Legyen működésén az Isten áídása!
A Magyar P ro testán s Nők Országos Sző
vétségé 1927 junius 10-én, pénteken d. u. 1
órakor a Deák-téri ev. iskola dísztermében (IV.
Siitó-u. 1., II. ein.) tartja rendes évi és tisztújító
közgyűlését, melyre a Nőszövetség tag,ait és az
érdeklődőket tisztelettel meghívja az Elnökség.
A zalaegerszegi gyülekezetben virágvasár
napjától nagypéntekig minden este volt vallá
sos előadás. Hús vét hétfőjén az ev. egyház a
ref. egyházzal együtt kulturünnepélyt rendezett,
amelyen Gregersen Lujza, az orsz. Piot. Nőegy
let titkára mondott inélyhatásu beszédet. Május
hó 11-én Varga Gyula esperes tett gyülekezeti
látogatást s egyben tájékozódott a lelkészlak
építésének körülményeiről.
Németországba készülők figyelm ébe!
Akik tanulmányaikat Németországban akarják
folytatni, lakásügyekben bizalommal fordu.janak
az alábbi címekre: B o n n . Vorsitzende der Orts
gruppe des Deutsch-Evangelischen Frauen
bundes Frau Anna! Seel, Meckenheiiner Allee
71. — E r l a n g e n . Vorsitzende der Ortsgruppe
des
Deutschen-Evangelischen Frauenbundes
Fräulein Clara Heyder, Luitpoldplatz 3.
G ö t t i n ge n . Vorsitzende Frau Valentiner,
Merkelstr. 4. — J e n a . Vorsitzende der Orts
gruppe des Deutsch-Evangelischen Frauen
bundes Fräulein E. Heinten, Wartburgerstr. 3
— L e i p z i g . Frau Kötzschle, Vorsitzende der
Ortsgruppe des Deutsch-Evang. Frauenbundes
L. Gohlis, Stallbaumstr. 7. — M a r b u r g . Lahn.
Vorsitzende der Ortsgruppe des Deutsch-Evan
gelischen Frauenbundes, Fräulein E. Grotefend,
Bismarkstr. 30. — T ü b i n g e n. Frau Profes
sor von Froriep. Ortsgruppen Vorsitzende Tübin
gen, Neckarhalde 36. — M ü n c h e n . Ortsgrup
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penvorsitzende Frau von Müller, Baváriaring
47. — Be r l i n. Ortsgruppen Vorsitzende Frau
Bötger, Berlin NW. 87. Claudius-strasse 2. —
H e i d e l b e r g . Frau Geheimrat Beer , Stei
gerweg 51. — A Deutsch-Evangelischer Frauen
bund (Hannover, Wedekindstrasse 26) kéri,
hogy minden igénylő a tudakozódás alkalmával
reá hivatkozzék s erről öt is röviden értesítse.
Magyar-német estély pünkösdkor. Az if
júsági egyesületek országos központjának 45
stuttgarti vendége érkezik Budapestre. Ez alka
lommal pünkösd vasárnapján, este 7 órakor a
Vas-utcai felsőkereskedelmi iskola tornatermé
ben szép műsorral estély lesz a német vendégek
tiszteletére, melyen H o h 1o c h stuttgarti német
főtitkár vetitettképes előadást tart a legszebb né
met ifjúsági egyesületi munkáról. Belépődíj nin
csen. Lapunk olvasóit szeretettel hívjuk erre a
nagyértékii összejövetelre. Az előadást tolmá
csolják.
A Veres Pálné-lyceum Gyóni Géza emlé
kének hatásos, gazdag míísoru ünnepéllyel adó
zott május 28-án.
Felhívás. Okleveles tanítónők vagy óvónők
jelentkezzenek felvételre a győri evangélikus
diakonisszaképző-intézetbe. — Ideális életpálya,
biztos jövő nyílik meg előttük. — Bővebb fel
világosítást a győri ev. szeretetház igazgatósága
ad.
A Protestáns Nőszövetség ezúton is fel
kéri összes tagjait és a csatlakozott egyesülete
ket, fiókszövetségeket, hogy a Társadalmi Egye
sületek Szövetsége által 1927 junius 5-én, déli
i/212 órakor, a fővárosi Vigadóban tartandó,
Trianon ellen tiltakozó nagygyűlésen minél szá
mosabban részt vegyenek. A megjelenés nem
zeti kötelesség.
Magyarországon sok ember van, aki csak
beszélni hallott a nyugati keresztyénség nagy
szerű intézményeiről, igy például a Béthel-i mun
káról, ahol 1660 diakonissza és 600 diakónus
dolgozik. Hamburgban a »belmisszió atyjának«
hires intézményei, a kikötő-misszió, a berlini vá
rosi misszió, a reformációi városok, a diákéle
téről hires Heidelberg, München képtárai, hajóút
a Rajna völgyén lesznek a főpontjai a Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek nyári tanulmány utjá
nak, mely julius 5—24-ig tart. Összes költség
300 pengő. Jelentkezzen idejében, de legkésőbb
junius 15-ig, 40 pengő és útlevele beküldésével,
Budapest, IX., Üllői-ut 29. II. Vízumokat a ren
dezőség szerzi. A 300 pengőben a vízumok dija,
a 3600 kilométerre útiköltség, koszt és szállás
költsége bentfoglaltatik.
Leányinternátus Győrött. A győri ev. sze
retetház leányinternátusába felvesznek felekezeti
különbség nélkül olyan lányokat, kik valamelyik
győri állami iskolában tanulnak. — Teljes el
látási dij havi 80 pengő. — Bővebb felvilágo
sítást szívesen ad a szeretetház igazgatósága.

1921

l a pja

— Tanulmányút Németországba. A Kér.
Ifj. Egyesületek Nemzeti Szövetsége által ren
dezendő németországi tanulmányút előkészítő
munkálatai befejeződtek s már a rendezők rész
letes programmal szolgálhatnak. Indulás julius
5-én reggel, visszaérkezés julius 22-én. Utvonab
Bécs, München, Stuttgart, Heidelberg, Mainz,
Rajna völgyén hajóval Godesbergig, Köln, Bie
lefeld, Béthel, Hannover, Hamburg, Berlin, Er
furt, Eisenach, Wartburg, Nürnberg, Budapest.
Részvételi dij, beleértve az utazás, szállás és
étkezés költségeit összesen 300 pengő. Egész
utón a lehető legpontosabb kiszolgálás. Min
den városban jó vezető. A tanulmányút veze
tője: dr. Scholtz Oszkár és Abaffy Gyula, a
Szövetség alelnöke és egyik titkára. Résztvevő
csak férfi és fiatalember lehet. Jelentkezéseket
még junius 15-ig elfogad a KIÉ. nemzeti Szö
vetsége Budapest, IX. Üllői-ut 29. II. emelet.
Megkeresések vagy levélben, vagy naponta d. e.
10 és 12 óra között.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Pályázati felbivás.
A »Luther Otthon« főiskolai internátusbán
(Budapest VIII. Üllői-ut 24.) a jövő, 1927—28.
tanévben minden valószínűség szerint 8—9 hely
fog megüresedni. Akik e helyekre pályázni akar
nak, hogy a jövő iskolai évben az otthon tag
jai lehessenek, junius hó 15-ig adják be fo
lyamodványaikat illetékes püspöki hivataluk
hoz.
A folyamodványhoz csatolni kell a követ
kező okmányokat:
1. Anyakönyvi kivonat.
2. Szülői nyilatkozat, mely a tartásdijnak
s az esetleg okozott károk megtérítésének kellő
időben való befizetését vállalja.
3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Érettségi bizonyítvány, vagy iskolaigaz
gatói értesítés az eddig végzett tanulmányról,
főiskolás ifjú kérvényéhez index (hiteles máso
lat.)
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az is
kola igazgatója.)
6. Rövid életrajz, mely feltünteti az anyagi
helyzetet is.
7. Esetleg a szülőknek az egyház körül
szerzett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás.
8. Ajánlott levélre elegendő postabélyeggel
ellátott, megcímzett válaszboríték.
Az otthonba csak a kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetem, a kir. József műegyetem, a
közgazdaság tudományi egyetem és az állator
vosi főiskola ág. h. ev. (esetleg ref.) hallgatói
vehetők fel.
A folyamodványok elintézéséről a folyamo
dók az illetékes püspöki hivatal utján kapnak
értesítést junius hó végén.
Budapest, 1927. május 21.
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor sk.
2—3
ügyvezető alelnök.
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Isten dicsősége.
„Óh Isten Kazdugságánuk. bülcseséff^nok és tudományának mély
sége ! . . . Mert ő tőle, ő általa
és ő reá nézve vannak mindenek,
ö v é a dicsőség mindörökké. Amen.“
Róm. 11, 33. 36.

Mikor Luther az első hitágazat magvarázn
tában felsorolja azokat az adományokat, ame
lyekkel az Isten az egyes embert, de minden
egyes teremtményt is elhalmoz, magyarázatának
végén hozzáteszi, hogy ezért a hivő lélek Isten
nek dicsérettel tartozák, mert mindezt Isten egye
dül isteni jóvoltából és irgalmasságából cselckszj,
a teremtménynek érdeme vagy méltó volta nél
kül.
Pál apostol a mai szent leckének végén is
tennek ád minden dicsőséget, miután három feje
zeten keresztül szólt arról, hogy milyen kinyo
mozhatatlan és kikutathatatlan Isten történelem
kormányzó tevékenysége. A kulcsot a népek
történetének, közelebbről Izráe! történetének
megértéséhez is egyedül Istennek könyörü'etessége adja meg.
Ugyanarra az eredményre jut tehát Krisz
tusnak két nagy szolgája: Pál és Luther, az
egyik az egyéni életben megtapasztaltak, a má
sik a történelemnek vizsgálata alapján. Mind
egyik egy mely titokkal áll szemben: az esemé
nyeket, az egyéni és nemzeti életnek fordulatait,
fejleményeit nem lehet megérteni. Egy bonyo
lult rejtély az élet. Tudjuk, hogy amik vagyunk,
azzá úgy lettünk, nem mindig voltunk. De amivé
váltunk, azt nem tudjuk sem önmagunkból, sem
környezetünkből, sem múltúnkból maradék nél
kül kimagyarázni. Mindig van valami, ami ért
hetetlen, kimagyarázhatatlan. Ha a teremtett vi
lágban ismert minden erőt számbaveszünk is,
mint okot, akkor is úgy találjuk, hogy mind
ezeken túl van még valami ok, amely a leg
mérvadóbb tényező.
A teremtmények élete, életfolyása, törté
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nelme vezérel el bennünket Isten trónjához, ahol
ö , a D e u s a b s c o n d i t u s , az »elrejtett Isién«
lakik, kormányoz és munkálkodik. A vallásos
hitnek egyik legmélyebbre nyúló tápláló gyö
kere az Istentől való függésnek érzése. A Szentléleknek vigasztaló és bátorító ereje abban is
megnyilvánul, hogy a nyugtalankodó, fürkésző,
tanácstalan lelket elvezérli a vikígkormányzó Is
tennek mint könyörülő, irgalmas Istennek isme
retére.
És ha Pál apostollal eljutunk odáig, hogy
eg> nagyra hivatott nemzetnek elvettetett álla
potán elmélkedve felismerjük: »Az Isten minde
neket engedetlenség alá rekesztett, hogy' min
deneken könyörüljön«, avagy Lutherral azokat
a jó adományokat vesszük számba, amelyeket
Isten naponta a mi egyéni életünkben reánk
áraszt s egyúttal érezzük azt, hogy mindezt az
ö atyai, isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi: az eredmény ugyanaz, t. i. egy nagy és
szent elkötelezettségnek érzése azon gazdagság,
bölcsesség és tudomány irányában: »én neki
hálával, dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom, övé a dicsőség mindörökké«.
Szeráfok és angyalok dicsőítik az Istent.
A Szentirásban sok-sok helyen halljuk, olvassuk
a buzdítást Istennek dicsőítésére; gyönyörű sza
vakban találjuk kifejezve Istennek dicsőítését.
A győzedelmes egyháznak szájába a Jelenések
Könyve Isten dicsőítését adja. Ugyanez a köte
lessége a földön harcoló és tanító egyháznak is.
Az embernek legmagasabb rendeltetése a földön
Istennek dicsőítése és szolgálata. A harcoló egy
háznak azért rendeltetése, mert az Isten dicsőí
tése emlékezteti folyton arra, hogy a könyö
rülő Istenre van utalva és Isten gazdagságának,
bölcsességének és tudományának mélységei táp
lálják kikutatathatatlan ítéletek és kinyomozha
tatlan utak szerint Krisztusnak testét (ide tartozik
a kegyelmi eszközöknek misztériuma is), a ta
nító egyháznak pedig rendeltetése ez a dicsőí
tés és szolgálat azért, mert az egész emberisé
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get éppen erre kell megtanítania, amiként Jé rek számára. Takarékosságra való nevelés taka
zus amidőn a keresztség szentségét elrendeli, rékpénztár, élet és balesetbiztosítás által. To
szintén egybefüzi a dicsőséget, a kegyelmi esz vábbá szociális és különféle kézügyességi kur
zusok tartása. Vasárnapi iskolai, bibliaórai, cser
közt a tanítással: »Nékem adatott minden hata kész és serdülő munkára való nevelés. Ének és
lom mennyen és földön. Elmienvén azért, tegye zenekar és más, a keresztyén ifjúsági egyesütek tanítványokká minden népeket, megkeresz sületi munka céljának és módszerének megfe
telvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent lelő munkaágak a munkálkodó tagok foglalkoz
iéleknek nevében.« Istennek dicsősége a Krisz tatására. Végül a keresztyén szeretet vallási és
faji különbség nélkül való gyakorlása.
tus hatalma, mert ebben nyilvánult meg töké
A lelki munkához tartozik a Biblia együttes
letesen Isten könyörülete és Istennek dicsősége olvasása és tanulmányozása bibliai eszmecseré
az a név, amely Isten elrejtett lényét hozza nyil- ken, bibliai kurzusokon, bibliakörökben. A temp
nosságra: Atya, Fiú és Szentlélek.
lomi istentiszteletek rendszeres látogatása, a
»És a négy lelkes állat meg nem szűnik szentségekkel való rendszeres élés. Evangelizáló
konferenciák, szeretetvendégsévala nappal és éjjel ezt mondani: »Szent, szent, összejövetelek,
gek, családi estélyek rendezése és látogatása, a
szent az Ur, a mindenható Isten, aki vala és tagoknak egyénenként való lelkigondozása. A
aki van és aki eljövendő. És mikor a lelkes hazaszeretet ápolása és hazafias ünnepélyek ren
állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak dezése.
Egyesületünk négyes programmját igyek
annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örök
szünk
megvalósítani azzal is, hogy e nyár folya
kön örökké él, leesik a huszonnégy Vén az előtt,
mán, jul. hó 5-től kezdődőleg 15—20 napos ta
aki a királyi székben ül és imádja azt, aki örök nulmányutat rendezünk Németországba, szemé
kön örökké él és az ő koronáit a királyi szék lyenként 300 pengő összköltséggel a következő
elé teszi, mondván: Méltó vagy Uram, hogy városokat érintve: Budapest, Bécs, München,
végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert Stuttgart, Heidelberg, Rajnavölgy (talán hajón),
te teremtettél mindent és a te akaratodért van Bethel bei Bielefeld, Hannover, Hamburg, Ber
lin, Erfurt, Eisenach, Nürnberg, Budapest. Cé
nak és teremtettek.«
lunk a legszebb németországi belmissiói intéz
Az Ember leveszi koronáját a Király trónja mények és ifjúsági egyesületek megtekintése.
előtt és vallja: Nem vagyok méltó. A Király Vezetők dr. Scholtz Oszkár egyetemes ev. levél
nak trónja elé teszi a koronát és azt mondja: táros, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek alelnöke és Abaffy Gyula egyetemes missiói ev.
Te vagy méltó. Ezt látta az, aki előtt megnyílt lelkész, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek evan
egy ajtó a mennybe. (Ján. Jel. 4. rész.)
gélikus országos titkára. Vízumról mi gondos
kodunk, csak az útleveleket kell Abaffy Gyula
címére (Budapest, IX., Üllői-ut 20., II. em.) be
küldeni. Jelentkezéseket már is elfogadunk. Kb.
30—40 személyt veszünk fel.
Részletek Abaffy Gyula egyetemes missiói lelkész
Egy másik akciónk, mely szintén a négyes
nek. a MELE. székesfehérvári értekezletén tartót! programúiból folyik, nyári. konferenciáink ren
előadásából.
dezése. Ezek közül az evangélikusok részére
(Befejezés.)
május hó 10—22. rendezünk egyet a 18 évnél
Az ismeretterjesztés programmja felöleli az idősebb, iskolába nem járó evangélikusok szá
ismeretterjesztő és tudományos előadások, nép- mára Ózdon, Borsod megyében, egy másikat az
müvelődési tanfolyamok, továbbképző, gyorsíró, evangélikus középiskolások részére Sopronban,
idegen nyelv stb. kurzusok rendezését. E prog junius hó 30-tól julius hó 3-ig, egy harmadikat
ramúiba tatozik a buzdítás és alkakxmnyujtás az az ev. főiskolások részére még később közlendő
élethivatásban való önképzésre, azután a keresz időben előreláthatólag a Balaton partján, eset
tyén irodalom terjesztése, keresztyén könyvke leg Keszthelyen.
Hiszem, hogy lelkésztestvéreim, belátva
reskedés és kiadóhivatal létesítése, küzdelem a
ponyvairodalom ellen, könyvtár létesítése, napi ezeknek a konferenciáknak óriási jelentőségét,
lapok, folyóiratok kiadása s a tagoknak azokkal a fiatal lelkek fejlődése tekintetében, mi üt e
nemben az elsőket evangélikus egyházunkban,
való ellátása.
A társadalmi munka keretébe tartozik: egye különösen nagy jóakarattal fogják felkarolni azo
sületi életre alkalmas helyiség, ifjúsági és ta- kat s gyülekezeteikből toborozni fognak részt
noncotthon, keresztyén szálloda és étterem, vevőket az egyes konferenciákra.
Előadásomat azzal a kérdéssel kezdettem:
nyaralótelep és cserkésztábor és más hasonló
szociális intézmények létesítése és fentartása, ba »Micsoda az ifjúság? Most egy másik kérdés
ráti és ismeretségi kör nyújtása’ a rokoni és tár sel fejezem be, azzal, amit jelmondatként bé
sadalmi összeköttetéseket nélkülöző fiatalembe lyegzőm, a Luther-rózsa mellé is oda vésettem
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s amit meg óhajtok kérdezni minden evangéli
kustól:
»Imádkoztál e, áldoztál e a magyar evangé
likus ifjúságért?!«

Jegyzetek.
A bűnözők védelmére a mai időkben sok
mindent hoznak fel tudósok, szociológusok, penológusok, sót politikusok. Általában véve újabb
időben az átöröklés, a terheltség volt az, ami
a bűnöző urakat minden erkölcsi felelősség alól
felmentette. Igen jó mentség volt alkalomadtán
a részegség is. Legújabban pedig hivatkozás
történt az ország gazdasági helyzetére, amely
a bűnöknek állítólag a melegágya volna. A hi
vatkozás nem azt mondja, hogy az ország gaz
dasági helyzete a bűnöket, speciálisan a klini
kai élelmezési visszaéléseket menti; csupán in
dokolja a gazdasági helyzettel. Mindenesetre ért
hető volna ez az indokolás akkor, ha az ország
gazdasági helyzetének áldozatai követnének el
mindenféle disznóságot, amelyek azután az egész
országnak is gyalázatára vannak. Nyilvánvalólag azonban itt olyan emberek követtek el bű
nöket, akik az ország gazdasági helyzete elle
nére is legalább tisztességesen megélhettek, akik
azonban perzsaszónyegekkel akarták lakásukat
csinosítani és Olaszországban akartak üdülni.
Bűneiknek melegágya tehát nem az ország gaz
dasági helyzete volt. Egyáltalán nem lehet az
ország gazdasági helyzetét összekeverni egyesek
gazdasági helyzetével. Lehet, hogy Csonkamagyarország koldus. De nem mondható, hogy
Osonkamagyarországon mindenki koldus. Van
még egynéhány anyagilag egészen jól szituált
polgára az országnak. Éppen elég sokan meg
élnek abból, hogy az ország sorsán zokognak;
kár lenne, ha még a panamisták is meghúzód
hatnának az ország koldusköpenyének ráncai
ban. A bűnöknek melegágya az urhatnámság,
a telhetetlenség, a becstelenség és jellemtelenség. A különböző panamákkal kapcsolatban az
ember kétségbeejtő kijelentéseket hallhat. Egyet
vár minden tisztességes érzésű ember, hogy a
panamisták az ország gazdasági helyzetétől füg
getlenül nyerjék el méltó büntetésüket.
*
Az országgyűlésen a felhatalmazási javaslat
tárgyalásánál az egyik képviselő az ujságtudósitás szerint ezeket mondta: »A kulturfölény csak
akkor őrizhető meg, ha az egyesek megélhetése
is biztosítva van, mert a gyakorlati életben úgy
áll a dolog, hogy a Párisból, Berlinből, Lon
donból hazaérkező ifjaink napidijas állásokért
könyörögnek. Az a kérdés foglalkoztasson ben
nünket, hogyan juttassunk az intelligenciának
kenyeret.« Ennek a kérdésnek megoldása szerin
tem nagyon egyszerű. Ha már a civilizáció min
den csinját-binját elsajátították ifjaink, szervez
zünk számukra állásokat, vagyis szaporítsuk a
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tisztviselők számát; ha pedig ezt nem akarjuk,
akkor 20 évi szolgálat után küldjünk minden
tisztviselőt az elérhető legmagasabb fizetési osz
tálynak megfelelő illetményekkel nyugdíjba. Más
megoldás azt hiszem nem képzelhető. Mert az
intelligenciának tényleg kenyér kell. A kulturfölényt pedig addig kell fokozni, amig minden
magyarnak egyetemi oklevele lesz.
Amerika »aranyifjusága« a statisztika sze
rint a velünk ellentétes gazdasági helyzet meleg
ágyán szintén tenyészti a bűnt. A vétkeknek
(gyilkosságtól szélhámoskodásig) nyolcvan szá
zalékát 22 éven alóli egyének követik el. A be
törők átlagos életkora tiz év előtt 29 év volt,
most 21 év. Az automobil lopások 51 százalékát
18 éven alóli egyének követik el. A házasságon
kiviil született gyermekek 42 százaléka olyan fia
tal leányoktól születik, akiknek átlagos életkora
16 év. Ncw-York állam három év alatt több,
mint hatszáz millió dollárt költött az iskolákra,
s ugyanazon három évben a tanulók közül több
mint ötvenezret csuktak le, mint bebizonyult bű
nözőket. A vallásos tanítás csak a gyermekek
30 százalékát éri el. A család, mint fegyelmező
és nevelő intézmény, nem számit. A probléma
súlyos és tragikus Amerikában. De nálunk is.
És éppen az amerikai példa igazolja, hogy’ a
baj oka nem a gazdasági helyzetben van és
ellenőrző intézkedésekkel nem szanálható. A baj
oka a morális lezüllés. A szivekben vau a hiba.
A panamákkal kapcsolatban végtelenül elszomo
rító kijelentéseket és kommentárokat hallok.
Annak a terminológiának, amely a folyók futá
sával és a gazdasági helyzettel operái, amikor
a tiszta erkölcs az egyedül, ami segíthet raj
tunk, meg kellene szűnni. Panamistáink úgy tu
dom nem nyomorogtak. Hazánk rongyos köpenyegjét nem szabad rnteriteni azokra, akik a
közéleti botránykrónikákban szerepelnek. így is
elegen vannak azok, akik abból élnek, hogy nyo
morúságunkat zokogják.
Lindbergh Károly, egv huszonötéves, svéd
származású amerikai, öt szendviccsel és vala
melyes ivóvízzel ellátva, május 20-án reggel
Whirlwind tipusu 220 lóerős repülőgépen fel
szállott Nevv-Yorkban s 33 és tél óra múlva,
3500 mérföldet megállás nélkül repülve át, le
szállóit közvetlen Páris mellett, a bourgeti re
pülőtéren. Ugyanaznap a londoni rádióállomás
30 m hullámhosszban továbbított programmját
tisztán hallották Indiában, Ausztráliában, Ujzélandban és Délafrikában. A földgömb, ami a
távolságokat illeti, mindig kisebb lesz. A népek
és kultúrák mind közelebb jutnak egymáshoz.
Megszűnnek azok a helyek, amelyekről azt szok
ták mondani, hogy »Isten háta mögött« van
nak. Uj civilizáció van kialakulóban. A keresztyénségen fordul meg, hogy ez a civilizáció az
evangéliom szellemével telítve, egy magasabb
színvonalú életet hoz-e, vagy pedig vad har
cokban önmagát emészti fel. Reméljük, hogy a

fiN 1

188.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

keresztyénség; teljesíti kötelességét és Isten
uralma alatt a testvériség jegyében egyesíti a
népeket és fajokat, legyőzve azokat a sátáni
erőket, amelyek az elválasztó falakat építik és
a féltékenységet, gyanakvást, irigységet szítják
Mammon nevében.

H Í R E K .
Az első evangélikus rádió-istentisztelet.
Pünkösd másnapján, d. e. féltizenkettőkor a bu
dai egyházközség templomából továbbították a
titokzatos sugarak az első magyar nyelvű evan
gélikus igehirdetést. Az ékesszóló Draskóczy La
jos hirdette a pünkösdi evangéliomot, a Lélek
nek igazságát, amelynek győzni kell. Beszéde
elején köszönetét mondott mindazoknak, akik
lehetővé tették az evangélikus rádiós istentiszte
letet. A főérdem Lándori Kéler Zoltáné, a dunáninneni egyházkerület felügyelőjéé és Krayzell
Miklósé, aki a sajtóban az ügynek előharcosa
volt. Köszönet illeti meg a budai egyházközség
elnökségét, amely a budai templomot megnyi
totta ezen nemes célra és azt ezáltal az evangé
likus igehirdetésnek olyan szószékévé tette,
amely köré az ország; határain túlról is sokan
gyülekeznek. Lándori dr. Kéler Zoltán nemcsak
hogy az erkölcsi felelősséget vállalta ezen rá
diós-istentiszteletek tartásáért, hanem az anyagi
felelősséget is mindaddig, amíg az egyházi ille
tékes hatóság az ügynek ezt az oldalát ren
dezni fogja. Krayzell Miklós a költségek fede
zésére, mint egyházmegyei törvényszéki bíró,
egy fegyelmi ügyből kifolyólag nyert tisztelet
diját, négymillió koronát adott a költségek fe
dezésére. További adományokat a dunáninneni
egyházkerület pénztárába, Bendl Henrik pénz
tárosnak lehet küldeni (Budapest, IV., Deák-tér
4.). Az istentisztelet közvetítése nemcsak kifogás
talan, hanem egyenesen kitűnő volt; a legtelje
sebb elismerés illeti meg a technikai résznek, a
berendezésnek elkészítőjét; meggyőződhettünk
arról, hogy amennyiben a magyar rádió ellen
itt-ott kifogások merülnek fel, annak semmi
esetre sem lehet oka a technikai osztály. A kö
vetkező rádiós istentisztelet vasárnap, junius hó
26-án, tizenegy órakor lesz. Megjegyzem, hogy
templomi szolgálatom miatt az istentisztelet leg
elejét nem hallgathattam; ha tehát e tudósítás
hiányos volna, ennek a körülménynek tudandó
be.
Sopron. Ziermann Lajos soproni lelkész
nek, az Egyetemes Gyámintézet elnökének szép
ünnepség keretében adta át a kormányfőtaná
csosi kinevezésről szóló legmagasabb kéziratot
dr. Simon Elemér főispán. Az átadás az evan
gélikus elemi iskola dísztermében presbiteri ülés
keretében történt, amelyen megjelentek báró
Radvánszky Albert egyet, felügyelő, a theol. fa
kultás tanári kara, a lelkészi kar, a középisko
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lák igazgatói, katonai és polgári notabiiitások.
Dr. Zergényi Jenő egyházközségi felügyelő nyi
totta meg az ülést, majd Simon főispán adta
át beszéd kíséretében a kitüntetést. Az egyete
mes felügyelő üdvözölte ezután az ünnepeltet,
kívánva néki, hogy mint az ország egyik leg
nevezetesebb gyülekezetének kiváló lelkésze,
soká és változatlan buzgalommal tölthesse be
munkakörét. A lelkésztársak nevében Pötschacher István lelkész üdvözölte Ziermann Lajost:
A kitüntetés Ziermann Lajosnak egyéni kvalitá
sait érte, de kitüntető méltatása egyszersmind
az evangéliomi szolgálatnak, az evangélikus lel
késznek is. Kétszázötven esztendővel ezelőtt az
evangéliomi szolgálatot békóval, börtönnel és
gályarabsággal fizette meg az államhatalom és
ma ugyanannak az evangéliomi szolgálatnak ál
lamhatalmi kegy, magas kitüntetés és méltóság
jut osztályrészül. Milyen változása ez az idők
nek. Vájjon ez a változás nem az evangéliomi
szellemnek diadalutját jelöli-e meg? Az evangéliom szolgájának lelkét mégis féltő aggoda
lom tölti el, akkor, midőn az államhatalomnak
kitüntető kegye cimet és méltóságot adományoz,
mivel ez a kegy az evangéliom egyszerű szol
gája számára kísértést rejt magában. Kétszázöt
ven esztendővel ezelőtt az evangéliomi szolgá
latnak méltósága a vértanuság; volt és ez a vértanuság termelte ki lelkünk örök értékeit: az áll
hatatosságot a hitben, az egységet a szeretetben és a türelmet a szenvedésben. De aggódva
kérdi a mi lelkünk, hogy az államhatalomnak
kitüntető kegye lelkűnkből ugyanezeket az érté
kekei termeli-e majd ki, mint a vértanuságnak
megpróbáltatásteljes napjai? Evangéliomi egyhá
zunkat féltő aggodalomtól nem tudnánk ma igaz
lelki örömmel örvendezni, ha nem volnánk bizo
nyosak abban; hogy a te egyéniségedben meg
van a biztosíték arra, hogy ezentúl is minden
beszédedet és minden cselekedetedet egyedül
csak az evangéliomnak örök igéje határozza
meg. Ebben a bizonyosságban örömmel köszön
tének téged a veled ünneplő lelkésztestvéreid.
Ziermann Lajos meghatott köszönő szavai után
Zergényi Jenő zárta be az ünnepséget.
Luther-Társaság. D. Kovács Sándor egye
tem tanár, a Luther-Társaság főtitkára, felhívást
bocsátott ki a Társaság tagjaihoz, hogy hátra
lékos tagdij-tartozásaikat fizessék be s kéri egy
úttal uj tagok gyűjtését is, hogy anyagig erőt
nyerjen a Társaság hivatásának szolgálatára'.—
»Az irodalom egyházunk tüdeje. Ha ennek gon
dozását, ápolását elmulasztjuk, beáll a lassú sor
vadás és biztos elenyészés,« irja felhívásában a
főtitkár. Rajtunk áll, hogy ezen irodalmi társu
latunk felveheti-e újból azt a munkát, amelyet
egykor eredményesen végzett.
Clark Francis E. dr., a Christian Endeavour-mozgialom, vagy mint Magyarországon
nevezik a Keresztyén Szövetségi mozgalom megalapitój^ május 23-án meghalt. A C. E. szövet
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ség 1881-ben alakult meg Amerikában, s azóta
elterjedt az egész világon. Dr. Clark bejárta
mind az öt kontinenst a szövetség érdekében.
Az Atlanti Óceánon majdnem húszszor kelt át.
Magyarországon is háromszor megfordult. Ta
valy a C. E. londoni gyűlésén harminchét nem
zet képviselői vettek részt. Utolsó leveleinek
egyikét Kelly Jakabhoz, az európai C. E. szö
vetség elnökéhez intézte, hogy a nyáron Buda
pesten tartandó gyűlésen felolvastassék.
Uj evangélikus intézm ény a fővárosban.
Kiváló hirii budapesti főgimnáziumunkat fentartó egyházi hatóság olyan középiskolai tanulók
részére, kik tanulmányaikat a főgimnáziumban
óhajtják folytatni. Evangélikus Internátust létesí
tett. Az intemátus folyó évi szeptember havában
nyílik meg. Teljes ellátással egybekötött csalá
dias otthont nyújt s jól bevált protestáns peda
gógiai elvek szerint növendékeit teljes testi, szel
lemi és erkölcsi nevelésben részesíti. Az ellátási
dij egész évre 1500 P. Lelkészek, tanárok, taní
tók és közalkalmazottak gyermekei jelentékeny
kedvezményben részesülnek. Felvételért az 192728. tanévre Julius 1 ig lehet folyamodni. A fel
vétel módozatairól s a szükséges tudnivalókról
szóló kimerítő Tájékoztatót kívánatra szívesen
küld a főgimn. igazgatósága. (Budapest, VII.,
Vilma kiralynó-ut 17-21.)
Br. Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő a theológiai fakultási tanulmányi és vizs
galati rend életbeléptetésével kapcsolatban fel
használta a legelső alkalmat arra. hogy az egye
temes egyháznak a szóbanforgó szabályzatban
foglalt jogával élve, az egyetemes egyház kép
viseletében a vizsgán személyesen vegyen részt.
Május 31-én a késő esti vonattal érkezett Sop
ronba. Az állomáson várta Simon Elemér fő
ispán, a dékán vezetésével az egész tanári kar,
valamint a gyülekezet részéről Hanzmann Ká
roly lelkész. Az egyetemes felügyelő urat Kuthy
Dezső egyet, főtitkár kisérte utján. A vizsga
megnyitásakor az. elnöklő dékán meleg szavak
ban üdvözölte az egyetemes felügyelőt, aki ha
sonló melegséggel válaszolt. Az egyetemes fel
ügyelő 1-én, este utazott vissza Budapestre.
O rgonaavatás Nyíregyházán. A nyíregy
házi evang. gyülekezetben május 26 án, áldozó
csütörtökön, kétrendbeli avató-ünnepély folyt le.
Ezen a napon avatta fel ugyanis az ottani Egy
ház megújított orgonáját, melyet a háborús rekvirálás folytán támadt hiányok pótlása mellett
még három uj harsona változattal s modern vil
lanyos fujtatókészülékkel is felszereltetett. A zsú
folásig megtöltött templomban tartott orgona
avató ünnepélyen Pa lilik János e. igazgatólelkész prédikált a 150 zsoltár felett, beszédé
ben rámutatván az orgona múltjára, istentiszte
leti szerepére s az evang. egyházi ének és zene
nagy jelentőségére. A szószéki beszéd után a
száztagú Egyházi Énekkar alkalmi éneket éne
kelt. Ennek hangjai mellett lépett az oltár elé
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O e d u l y Henrik püspök a helyben működő
lelkészek kíséretében s buzgó ima kapcsán meg
áldotta s rendeltetésének átadta a megújított or
gonát. Megható jelenet volt, amikor a megol
dás után először halkan, majd fokozódó erővel
megcsendült az orgonán Kreczáh László kar
nagy játékában az »Erős vámunk« s a torony
ban megszólaltak a harangok, hirdetvén az egész
városnak az örömteljes eseményt. Az orgonaavatás végeztével a tömeg a templomból, a pap
ság vezetése alatt, átvonult a templommal szem
ben álló központi iskola udvarára, ahol egy
másik felavató ünnepély folyt le. Az Egyház
ugyanis a közelmúltban kitatarozhatta ezt az is
koláját is s lépcsőházinak falaira művészi kivi
telű freskókat festetett, Luther életéből vett jele
neteket, és melléjük két jókora falmezőre két
márványtáblát illesztetett, a háborúban elesett
hősi halottainak neveivel, számszerűit 320 név
vel. Ezeknek az Emléktábláknak a felavatása kö
vetkezett azután, melyet a nyíregyházi Városi
Dalárda Magyar Hiszekegy« éneke, majd az
Ev. Énekkar alkalmi chorál-éneke vezetett be.
Könny szökött mindenkinek a szemébe, am kor
egv hadiárva iskolásleányka »Hős apám* cirnü
költeményt szavalta el a helyzethez mért meg
hatottsággal. Utána Szobor Pál pénzügyi biz.
elnök, városi főjegyző emlékbeszédet mondott,
szépen és találóan ecsetelvén a hősök nagy áldo
zatát s az élők irántuk s a Haza iránt való köte
lességeit, átadván az ev. hősök Emléktábláját
az ev. iskolaszéki elnök gondozásába. Erre Gcduly H püspök, mint iskolaszéki elnök, átvette
az. ev. iskola gondozásába az Emléktáblát s áldó
igék kíséretében, buzgó imádsággal felavatta azt
örök emlékeztetójelül az utódok számára. A ka
tonai zenekar e közben Beethoven gyásziudulóját, majd a Himnuszt játszotta s a jelenlevő
levente- és cserkész-csapatok tisztelgőén vonul
tak el az emléktáblánkat magában foglaló iskolaépület előtt. A nyíregyházi egyház egyúttal el
határozta. hogy junius 12-én a megújított orgona
intenzivebb bemutatására s az egyházi magasabb
zene ápolása okából Orgonahangversenyt ren
dez, amelyen Vekner Géza orgonamüvész, zeneakadémiai orgona-tanár, Basilides Mária opera
énekesnő és a buuapesti Palesztrina-kórus tag
jai fognak szerepelni. Az orgonát Marczell Endre
budapesti (IX., Közraktár-u. 14) orgonagyáros,
hitsorsosunk hozta karba, igazán nagy szakérte
lemmel és lelkiismeretességgel, úgyhogy az ke
zei alól az elérhető legtökéletesebb alakban ke
rült ki.
Segédlelkészt keres a salgótarjáni evan
gélikus egyház. Fizetés: lakás, fűtés, és állam
segéllyel együtt kb. kétmillió korona. Állás azon
nal elfoglalható.
H elyreigazítás. Az Evangélikusok Lapja
május 29-i számában a »Jegyzetek« rovatában
egy ismeretlen valaki a bányai egyházkerület
Jöjjetek én hozzám« cimü szórványgondozó
hetilapját veszi bonckés alá, amelyről megálla-
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pitja, hogy »elszenderedett«, hogy e lap »már
nem tudja, mióta nem jelenik meg«, amint ő
azt előre »megjósolta«, hogy igy lesz. A szere
tetlen hangú kis cikk egyébként újból hangoz
tatja azt a meggyőződését, hogy »az ilyen lapok
hoz kellene, hogy egyházunknak bizonyos köze
legyen«. E tájékozatlan tollal megirt cikkel szem
ben kettőt állapítunk meg: Egyfelől azt, hogy
a »Jöjjetek én hozzám«, programmjához híven,
október első vasárnapjától mostanig, hosszú nő
napokon keresztül 12 ezerre felemelt példányban
hétről-hétre pontosan megjelent s a hívek tíz
ezreit igyekezett evangéliomi szent hitükben
megerősíteni. Másfelől arra mutatunk reá, hogy
a »Jöjjetek én hozzám«-hoz véletlenül egyházunk
nak is van egy kis köze, mert ez a szórványlap
a bányai egyházkerület tulajdona (a lap cím
lapját sem olvasta el a cikkíró?!), mely azt nagy
kiterjedésű szórványainak gondozása céljából
alapította. Az ilyen tájékozatlan kritikák nem
használnak szeretett egyházunknak. Dr. V a r 
s á n y i Mátyás.
'
A budapesti ev. főgimnázium 54 hősi ha
lottja emlékére Lux Elek szobrászművész ihle
tett alkotását leplezte le május 29-én előkelő
közönség jelenlétében. Dr. Németh Ödön iskola
felügyelő, Dr. Haberern J. Pál közfelügyelő sza
vai után dr. Szigethy Lajos, a tábla gondolatának
felvetője és anyagi támogatója mondott mély
hatású beszédet, külön kiemelve, hogy három
nagy tanár: Bőhm Károly, Góbi Imre és Lehr
Albert egv-egy fia is ott van az elesettek közt.
Dr. Hiltrich Ödön zárószavai végezték a szép
ünnepet, melynek hangulatát dr. Remport Elek
ünnepi ódája s Góbi Imre fia halálára irt meg
ható költeménye emelték.
A kisterenyei ev. egyház felépítette temp
lomához a tornyot is, haranggal szerelte fel és
templomát renováltatta. Az építkezések befeje
zése után május hó 29-én szentelte fel az újjá
tett templomot Michalovits Samu főesperes, a
starjáni lelkész: dr. Gsengődy Lajos és a helyi
lelkész segédletével. A lélekbemarkoló ünnepen
a templom megtelt az áhitatos, messze vidék
ről összese reglett hívek tömegével.
Építkezés. Néhány évvel ezelőtt özv. Pa
lóc/ Lajosné, buzgó evangélikus hívünk, a nyircgyházi ev. egyháznak egy terjedelmes s igen
nagyértékü háztelket ajándékozott, épen a temp
■om s az egyházi épületek szomszédságában. Az
egyház képviselőtestülete elhatározta, hogy a
telek gazdaságosabb kihasználása okából ezen
a telken egy háromemeletes palotát emel s
ahoz már a terveket is megkészittette egy fő
városi neves építésszel. Az épületben a föld
szinten mintegy 30 bolthelyiség s az emelete
ken mintegy 50 modern felszerelésű lakás lesz,
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a püspöki különbejáratu lakosztályon kívül, mi
vel a mostani püspöki lakást lebontják. A pénz
ügyi tárgyalások most folynak a bankokkal s
ezeknek lebonyolítása után az építkezés rövide
sen megkezdődik.
A salgótarjáni Ev. Nőegylet és Luther
Szövetség május hó 22-én tartotta ez évi ren
des közgyűlését Pántyik Árpádné elnöknő és
dr. Halyák Zoltán ügyvezető elnök vezetése mel
lett. Az elnöknő és Figus Béla szövetségi titkár
jelentéséből a két egyesület évi munkájának igen
szép képe bontakozott ki az elmúlt évből, vallá
sos estélyek, kulturestélyek, teadélutánok, társas
vacsorák, családias összejövetelek, karácsonyi
vásár, az egyház összes özvegyeinek és árvái
nak megajándékozása, temetési és születési segé
lyek utalványozása, stb. tartották a múlt évben
össze a végvár evangélikusait. Az uj esztendőre
a temetési és születési segélyeket a két egyesü
let 15 pengő minimumban állapította meg, ke
resztelési ezüstedényt szereznek be és több ki
sebb jelentőségű ügy letárgyalása után a Salgó
tarjánból eltávozott Kralovánszky Imre szövet
ségi elnök helyébe Schreiner Jenő bányaíőgondno'kot választotta elnökül a közgyűlés, akinek
szerény, de mindig helytálló lelikülete a Szövet
ség életében is egy szép további fejlődés zá
loga.
A szombathelyi protestáns gyülekezet sok
esztendő áldozatos munkássága, szorgalma és
imádsága után végre Isten kegyelméből megér
hette azt a boldogságot, hogy a világháborúban
a haza oltárára áldozott két harangja helyébe
újakat öntetett és azokat junius hó 2-án ünne
pélyes keretek között hoztuk be az állomásról.
A harangok fogadására megjelent a gyülekezet
apraja, nagyja. Uj harangjainkat fehérruhás leá
nyok vették körül. Impozáns, hatalmas menet
ben vonultunk végig a városon, egészen a temp
lomig, ahol hálaadó istentiszteletet tartottunk,
amelyen Schöck Gyula püspöki másodlelkész pré
dikált, imádkozott és a gyülekezet vegyeskara
énekelt. Istentisztelet után az egész gyülekezet
jelenlétében helyeztük el harangjainkat régi test
vérük mellé. Az ünnepélyes felavatás pünkösd
vasárnap volt, amelyet a gyülekezet lelkésze,
Kapi Béla püspök végzett. Hatalmas és gyö
nyörű beszédben emlékezett meg a régi fájda
lomról, amikor harangjainkat elhivta a haza és
az uj örömről, amely most eltölti mindnyájunk
szivét. Szem nem maradt szárazon, amikor az
uj harangok egyenként megszólaltak. Először
a »Hősök harangja« kondult meg a szombathelyi
protestáns gyülekezet hősi halottainak emlékére,
azután pedig a »Béke harangja«. Az uj harangok
szavába belekondult azután a régi is, hogy ezen
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túl mindig hárman dicsőítsék az Istennek szent
nevét. A7 egész gyülekezet, mint egy ember ál
lott fel, amikor mind a három harang megkondult és a szemekben megcsilantak a boldogság
könnyei. Felejthetetlenül szép volt a mi ünne
pünk. Áldjuk a jó Istent, hogy nekünk ezt meg
érni engedte. Hatalmasat cselekedett velünk az
Ur, azért mi örülünk és áldva áldjuk az ó gaz
dag kegyelmét mind a mi egész életünkkel.
Platon és Jézus. Lapunk múlt számában
egv névtelen kritikusom a »Jegyzetek« rovatá
ban eléggé epésen és élesen megtámadta azt a
szellemhistóriailag beigazolt párhuzamot, ame
lyet a minap a »Hegyen épített város« c. lap
hasábjain alkalmilag a »Platon és Krisztus< c.
nagyobb tanulmányomhoz hasonlóan (Protes
táns Szemle, 1917.) vontam és azt ráadásul még
»haszontalan dolog« nak is minősítette. Hát én
igazán távol állok attól, mintha e párhuzammal
amelyben talán a »kiegészítés« szót nem eléggé
szerencsésen választottam, Jézus Krisztusnak
istenemberi voltát, tökéletességét, örök megvál
tói és egyedül üdvözítő munkáját és evangéliu
mának teljességét Platónnál, a nagy pogány szel
lembölcselővel kiegészitendönek tartanám. Hisz,
ennek éló cáfolata izig-vérig evang. lényem,
négy évtizedet meghaladó theol. tanári és tud.
irod. munkásságom és pap és jogásztanitvánvaimnak, fel a kúriáig, nagy serege a törté
neti Magyarországon. Védelmemre az sem mel
lékes, hogy 3 éven át (1881—84) a halle -witten
bergi egyetem hallgatója voltain, ahol a theológiában Beyschlag es a Luthertudós: Köstlin és
a filozófiában a nagy hegeli bölcselő: Erdmann
voltak a mestereim, akiktől megtanultam, hogy
Mózeshez, a törvényhez és a prófétákhoz hason
lóan Platon is a maga felséges eszmevilágával
»vezetömester« volt a Krisztusra.« De szomorú
dolognak tartom az én kritikusomhoz hasonló
inkvizitórius eljárást evang. egyházunkban. Nippold jénai egyháztörténeti ró szerint »ezek az
utak vezetnek Rómába!« — Bpesten, 1927, pün
kösd ünnepén. Dr. S z l á v i k Mátyás.
Hagyomány egyházi célokra. Nyíregyhá
zán a nemrégiben elhunyt Déry P. Pál presbi
ter jelentékeny vagyonának felerészét az Egy
háznak hagyományozta, olyaténképen, hogy a
hagyaték egyik fele az ő örökös egyházi adó
jának, másik fele pedig a majdan építendő uj
evang. templom alaptőkéje gyanánt kezeltessék.
Gyóni Géza em lékünnep. Gyóni Gézát a
magunkénak tekintjük és büszkék vagyunk arra,
hogy országszerte ünnepük. Már négy emlék
táblája van, kettő közülök ev. gimnáziumon;
az ötödik a gyóni ev. papiakon lesz. Evangé
liumi nevelése evangélikus magyar színezetűvé
tették istenáldotta tehetségét. A világháború leg
nagyobb költője voltaképen a krisztusi szeretet
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tanítója. Ezt domborították ki az est szerep
lói: B a s i l i d e s Mária és E li s c h e r Ernő
( jyóni-dalokkal, F a r k a s László tanuló és
T ö r z s Jenő Gyóni-költemények szavalásával.
Ezt emelte ki L a m p é r t h Géza és R ein p o r t
Elek ünnepi Gyóni-ódája és prológusa. Ezt a
Gyóni-Arokháthy melodráma, az »Álom a sá
torban«, mely akár jeligéje lehetne a Petőfi-Társaság mozgalmának: Gyóni Géza hamvait haza
kel! hozni »Mihály főhadnagy« poraival együtt
az akácfás gyóni temetőbe« »szent öregur, né
hai pásztor sírja tövébe«. E kegveletes cél érde
kében buzgólkodtak a többi szereplők is: Petri
Mór, a Petőfi Társaság tagja, S z e g h e ő János
zongoraművész, a gimnázium egy k büszkesége,
B ö h m Dezső dr. igazgató s az önképzőkör jeles
itjai. Gratulálunk kitűnő iskolánknak ehhez az
iskolai kereteket meghaladó ünnepéhez. Nagy
jaink megbecsülését mutató példaadását köves
sük!
A Párisi M agyar Diákegyesület Utazási
Osztálya, mely a Mefhosz hozzájárulásával az
ezévi párisi és londoni tanulmányutakat rendezi,
értesít mindenkit, aki a julius 2-án Párisba in
duló kéthetes turaut részvételi diját befizette,
bog)' útleveleikhez két fényképet hozzanak be
irodánkba, amelyet előzőleg az illetékes kerület
rendőrőrszobáján lebélyegeztettek. Egyben fel
hívjuk azokat is, akik a részvételi dij előlegét
(egyharmadrészét) valamilyen okból még nem
fizették be, a legrövidebb időn belül, de leg
később junius hó 15-ig tegyenek ennek eleget.
Az egy esület a julius 2-án induló csoporton kí
vül még julius 14-én, augusztus 2-án, 14-én és
szeptember 2-án is indit Párisba csoportokat
(kéthetes). Részvételi dij diákoknak 23b Pengő,
személy-jegy 296 Pengő. A 30 napos csoportokat
jul. 2-án és aug. 2-án indítjuk. Részvételi dij
diákoknak 308 Pengő, személy-jegy 368 Pengő.
A londoni 5 napos turaut a 30 napos és a jul.
14-én és aug. 14-én induló 14 napos turautakhoz
kapcsolódik. Az egyesület kitűnő ellátást, ké
nyelmes szállodai lakást, kitűnő vezetést bizto
sit. Iroda: IX., Ferenc-körut 38., hivatalos óra:
d. u. 3—5-ig, telefon József 455-31.
A soproni evang. tanítóképző intézetben
folyó évi május 26 án lélekemelő ünnepség kö
zött avatták fel az intézet hősi halottainak em
léktábláját. Az emlékbeszédet Kapi Bé’a dunán
túli evang. püspök képviseletében Ziermann
Lajos soproni evang. lelkész, kormányfőtanácso;
mondotta s az avatást is ő végezte előkelő kö
zönség jelenlétében. Várallyay János intézeti val
lástanár klasszikus szépségű imádsága, a nővén
dékek kifogástalan szereplése, az országos ev.
tanítóegyesület elnökének, Krug Lajosnak, de
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legfőképen az egyházi főhatóság képviselőjének
sziveket megremegtető emlékbeszéde és Hamar
Gyula igazgatónak, kinek buzgólkodása folytán
létrejött az emlékmű, lelkes szavai méltó keretül
szolgáltak az emléktábla megoldásához. Az ün
nepély nevelő hatása bizonyára kitörülhetetlen
nyomokat hagy azok lelkében, akik ott jelen
voltak. Az intézet főbejáratával szemben a falba
illesztett fekete márványtábla 48 hős nevét ra
gyoghatja felénk aranybetükkel. Ez az emlék
tábla is emlékeztesse az intézeteinkben nevel
kedő generációkat az önfeláldozásig hű haza
szeretetre s arra, hogy lesz még; ünnep a vilá
gon, midőn a magyar név ismét szép lesz, méltó
régi nagy híréhez.
Harangjáték. A nyíregyházi evang. temp
lom tornyában nemsokára harangjáték szólal
meg az oda alkalmazott uj toronyórával kapcso
latban. Nyíregyháza város áldozatkész képviselő
testülete ugyanis elhatározta, hogy az ev. to
ronyban, amely egyúttal városi őrtorony is, a
régi órát kicserélteti egy ujjal, amelynek szer
kezete ezután egy 8—10 harangból álló harang
játékot szólaltat meg. A harangjáték melódiáját
e napokban állapította meg az egyház vezető
sége és pedig úgy, hogy az a dunántúli uj
énekeskönyv 358. sz. énekének: »Szegény fejem,
hová hajtanálak«, a Kapi Gyula által szerzett
magyaros dallamának a kezdő sorait adja le.
Közgyűlés. A Magyar Protestáns Nők Or
szágos Szövetsége folyó évi junius hó 10-én,
(pénteken) d. u. fél 5 órakor a Deák-téri evang
iskola dísztermében (IV., Sütő-ü. 1., II. em.)
tartotta rendes évi tisztújító közgyűlését a kö
vetkező tárgysorozattal: 1. Ima. 2. Megnyitó.
3. Emlékbeszéd szilasi és pilisi özv. Szikssy
AJadárnéról, a Protestáns Nőszövetség alapitó
elnökéről. Tartotta: Pálmai Lenke tanítóképző
int. kir. főigazgató. 4. Évi beszámoló. 5. Jelen
tés a Protestáns Nőszövetség diák-menzájáról.
6. Pénztári számadás előterjesztése. 7. Ellenőrző
bizottság jelentése. 8. Költségelőirányzat meg
állapítása. 9. Tisztujitás. 10. Alapszabálymódositás. 11. Csatlakozott egyesületek jelentése. —
12. Vidéki fiókszövetségek beszámolója. 13. In
dítványok, melyek a közgyűlés előtt legalább 3
nappal Írásban adatnak be. 14. Zárszó. 15. Ima.
Felelős k iad ó : PÁLMAI LAJOS.
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Tanítói pályázat.
A budapesti-budai evangélikus egyházköz
ség elemi iskolájánál két tanítói állásra pályá
zatot hirdet: az I - II. egyesitett fiúosztály és az
1—IV. egyesitett leányosztály részére. Javada
lom törvény szerint. Pályázhatnak olyan evangé
likus vallásu tanítók, akik a német nyelvet is
bírják szóban és Írásban és a kántori teendők
végzésére képesek. Énekkar vezetésében jártasok
előnyben részesülnek. Az állás folyó évi szep
tember 1-én foglalandó el. A szabályszerűen és
orvosi bizonyítvánnyal is felszerelt pályázatok
a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 10
napon belül a lelkészi hivatalhoz: Budapest, 1.,
Verbőczy-u. 28. küldendők.

Pályázati felhívás.
A »Luther Otthon« főiskolai internátusbán
(Budapest VIII. ÜHői-ut 24.) a jövő, 1927-28.
tanévben minden valószínűség szerint 8—9 hely
fog megüresedni. Akik e helyekre pályázni akar
nak, hogy a jövő iskolai évben az otthon tag
jai lehessenek, junius hó 15-ig adják be fo
lyamodványaikat illetékes püspöki hivataluk
hoz.
A folyamodványhoz csatolni kell a követ
kező okmányokat:
1. Anyakönyvi kivonat.
2. Szülői nyilatkozat, mely a tartásdijnak
s az esetleg okozott károk megtérítésének kellő
időben való befizetését vállalja.
3. Hatóságii orvosi bizonyítvány.
4. Érettségi bizonyítvány, vagy iskolaigaz
gatói értesítés az eddig véglett tanulmányról,
főiskolás ifjú kérvényéhez index (hiteles máso
lat.)
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az is
kola igazgatója.)
6. Rövid életrajz, mely feltünteti az anyagi
helyzetet is.
7. Esetleg a szülőknek az egyház körül
szerzett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás.
8. Ajánlott levélre elegendő postabélyeggel
ellátott, megcímzett válaszboríték.
Az otthonba csak a kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetem, a kir. József műegyetem, a
közgazdaság tudományi egyetem és az állator
vosi főiskola ág. h. ev. (esetleg ref.) hallgatói
vehetők fel.
A folyamodványok elintézéséről a folyamo
dók az illetékes püspöki hivatal utján kapnak
értesítést junius hó végén.
Budapest, 1927. május 21.
Dr.. Mágócsy-Dietz Sándor sk.
3—3
ügyvezető alelnök.
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A szeretet utján.
»Szeretteiin, szeressük egymást
mert a szeretet az Istentől van; és
mindaz, aki szeret, az Istentől szü
letett. és ismeri az Istent. Aki nem
szeret, nem ismerte meg az Istent:
mert az Isten szeretet « 1. János
4.

7.

8

Jézus azt mondja: »Aki engem látott, látta
az Atyát.« Jézusnak köszönhetjük, hogy Isten
nek lényegét a szeretetben találjuk meg és imád
juk. Az evangéliomokban nincsen nyoma annak,
hogy Jézus szószerint kijelentette és tanította
volna, hogy az Isten szeretet. De bizonyos, hogy
Jézus Krisztus volt az. aki egész életével egye
dülálló módon és mértékben mutatta meg az
emberiségnek az Isten lényegét a szeretetben.
Nem térhetünk ki arra, hogy mit jelent Jézust
látni, ö t is, az Atyát is, hogy csak egyet említ
sünk, csupán a tiszta szivüek, az igazság után
szomjuhozók láthatják. A tükör még igy is ho
mályos, látásunk tökéletlen, ismeretünk rész sze
rint való; a szívnek, elmének és léleknek elökészültsége nélkül azonban vagy teljesen elmosó
dott, vagy' pedig (fitorzult.
Jánost, akitől a mai epistolai lecke szárma
zik, a szeretet apostolának nevezik. Mint aggas
tyán az efezusi gyülekezet élén állott és fel van
jegyezve róla, hogy végül már annyira elgyen
gült, hogy az istentiszteleteken egész prédiká
ciója ebből az egy mondatból állt: »Fiacskáim,
szeressétek egymást.« Látjuk, hogy epistolai lec
kénkben is az apostol a súlyt arra fekteti, hogy
egymást szeressük. »Ha szeretjük egymást, az
Isten bennünk marad és az ő szeretete teljessé
lett bennünk.« »Mindaz, aki szeret, Istentől szü
letett és ismeri az Istent.« Vagyis, hogy Istent
megismerhessük, szeretnünk kell. Az Istennel
való közösségbe olyan mértékben juthatunk el,
amilyen mértékben meg van szivünkben a szere
tet azok iránt, akik társaink a hitben. Az egy
házban, mint szeretetközösségben való élet nél

kül Istennek helyes ismeretére, igaz vallásossá
gára nem juthatunk el. A hívők közösségében
való élet feltétele az Istennel való közösségnek.
Tehát az egyház nem csupán az Istenben
hívőknek és az ö t lélekben és igazságban imá
dóknak társasága, hanem egyúttal az a társa
ság, amelyben a Szentlélek megszentelő, megvilágositó, igazságra vezérlő munkáját végzi.
Az egyház hit- és szeretetközösségéhez kell te
hát tartoznunk, hogy az Isten szeretetére és is
meretére eljussunk.
Nagyon értékes gondolata ez mai leckénk
nek. Mert ebben találjuk hangsúlyozva az egy
házi életnek a személyes hitéletre gyakorolt nagy
befolyását. És tagadhatatlan, hogy ennek a gon
dolatnak és tanításnak háttérbeszoritása forrá
sává lesz sok rajongásnak az egyéni vallásos
életben, amint azt korunk számos példával il
lusztrálja. Az egyházi közösség lekicsinylése táp
lálja azt a lelki gőgöt, amely megtalálható a
szekták tagjainak nagy részénél, akik »megté
résüket«, vagyis Istenhez fordulásukat szeretetlenséggel szokták kezdeni, szemére hányva az
egyháznak, hogy tagjainak sok bűne van. De
megfeledkeznek arról, hogy Jézus nem fordult
el azoktól, akik nem voltak »méltók« az ő szere
tetére, hanem éppen azokkal szemben gyako
rolta a legnagyobb szeretetet s a bűnösök ba
rátja volt. Krisztus igaz követőit sohasem a
szeretetlenség, hanem mindig az Isten háza
iránt való buzgó szerelem emészti. Igaz keresz
tyén nem fordulhat el lelki gőggel azoktól,
akikért Krisztus meghalt.
Van azonban epistolai leckénkben egy má
sik momentum is: az apostoli levél azon a gon
dolaton épül fel, hogy a keresztyén embernek
legszentebb joga és kötelessége az, hogy az
Istent szeresse, amint legszentebb öröme an
nak tudata, hogy Istennek szeretete kiöntetett
szivébe. Az első helyen az Isten iránti szeretet
áll. »A szeretet Istentől van.« Szükségtelen a
kétfelé irányuló szeretetet élesen megkülönböz
tetni és elhatárolni egymástól. De jegyezzünk
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meg annyit, hogy aki Istent szereti, lehetetlen,
hogy felebarátját is ne szeresse. Ellenben lehet
séges az, hogy az ember megállapodik az er
kölcs szintjén és nem emelkedik fel a leg
magasabb örömnek régióiba, amikor Isten szeretetének verőfényében találná meg gyönyörű
ségét. Korunk szellemi életének ez a másik be
tegsége: kizárólag az ethikára, az emberiség
szolgálatára helyezvén a nyomatékot, sorvadni
hagyja a magasabb rendű szellemiséget, Isten
nek szolgálatát, imádását, szeretetét.
Isten iránti és ember iránti szeretet nélkül
nem tudjuk betölteni rendeltetésünket a földön.

„Ha pedig a só megizetieniil. .
Jézus ezekkel a szavakkal jelöli meg az
egyházi élet legnagyobb veszedelmét. Az egy
házat fenyegető veszedelem nem az, hogy meg
hal. Az egyház nem hal meg. Legfenyegetőbb
és legnagyobb veszedelme, amelyben mindig
benneforog, az, hogy ízetlenné válik: nincs programmja, álláspontja, megszűnik ható, irányitó,
elevenítő tényező lenni az emberiség, a nemzet,
a társadalom, a család, az egyén életében.
Jézus annak az aggodalmának adott kifeje
zést, hogy Jsten országának ügye olyanok ke
zébe kerülhet, akik elvesztették azt a különle
ges izt és zamatot, amely az ő életét és tanítá
sát jellemezte. Jézus olyan embereket keres kö
vetükül és munkatársakul, akiknek cselekvése,
szempontja, szellemisége egy bizonyos határo
zott izü. Jézus élete egyfelől kritikája volt a
körülötte mozgó életnek, másfelől pedig meg
váltó erő, amely az élet színvonalát emelni ké
pes. Ha megizetlenülünk, akkor ugyan mit hasz
nálhatunk Jézus ügyének?
Pedig milyen könnyen kicsorbul életünk éle.
Az igehirdetőt ugyanaz a veszedelem fenyegeti,
mint a laikust. Az igehirdető minden ékesszólá
sát reáfecsérelheti olyan közömbös általánossá
gokra, amelyek már régóta nem alkalmasak arra,
hogy a lelkeket megrázzák, átgyurják, feléieszszék. Az elevenbe vágó kérdéseket megkerül
heti és olyan témákat válogathat ki, amelyek
közömbösségüknél fogva senkinek érzékenysé
gét nem sértik, tehát nyugodtan taglalhatok.
A vitás, szőnyegen forgó kérdéseket félretoihatja és nagyhangon isméte’getheti a már száz
szor megrágott és alapjában véve már senkit
nem érdeklő frázisokat. Leköti idejét és erejét
az egyház közigazgatásával, de visszariad a pro
fetikus vezénylet veszedelmesebb foglalkozásá
tól. Ámde, miként Jézus mondja: »Ha a só meg
izetlenül, nem jó azután semmire, hanem hogy
kidobják és eltapossák az emberek.«
Az egyház abban a veszedelemben forog,
hogy megizetlenül és az Isten országáért nem
buzog, nem áldoz, nem dolgozik.

l a pja
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Krisztus egyháza éles karddal indult harcba
igazáért. Történelmének első századában taní
tásával felforgatta és fejtetőre .állította az akkori
római világot. Később paktálni kezdett a világi
hatalommal, diplomatikussá lett és megizetlenült A reformációban nyerte megint vissza zamatát. Vigyázzunk! A veszedelem állandóan
fennforog. »Ha megizetlenül. . .« ha nincs semmi
mondanivalója a mai világ életmódját, életstan
dardját, életcélját illetőleg, mi lesz vele?
C. A.

Beethoven vallásos lelkülete.
Az emberiség legnagyobbjait mindig! csodá
latos módon izgatta és igazgatta az »örök isteni«
problémája. Majdnem kivétel nélkül nagy hálával
és mély megindultsággal borulnak le Isten szent
felsége előtt és egész öntudatlanul is neki köszö
nik azt a nagy kegyelmi ajándékot, a géniuszt,
amelyben őket Isten részesítette. A legnagyob
bak egyike, Beethoven sem volt ez alól kivétel.
Csak természetes, hogy az ő életének tükre is
olyan vonásokat mutat, amelyekben az ő Isten
keresése, az örök Isten mystériumának felfede
zése és megtalálása után való vágy nyilvánvalóvá
lesz. Zenei alkotásainak legjava transcendentális
tartalmat rejt. Az emberi léleknek a földi nyomo
rúságból az Eszme örök világába való küzdelmes
felemelkedést és felfelé vágyódást sejteti meg.
Meg volt ugyan neki a saját subjektiv Istenhez
való viszonya is! A római katholikus hit dog
mái számára nem megoldást, hanem ezernyi
kérdést jelentettek, melyek megfejtéséhez zseni
jének egész emberfeletti erejére volt szüksége.
Nem akarom Beethoven életét rajzolni, azt
többé-kevésbbé megkaphattuk a lapokból, folyó
iratokból. Csak arra mutatok rá, hogy a nagy
zenész, aki 1770 dec. 16-án, egy bonni szegé
nyes padlásszobában, egy iszákos kórista fia
ként látott napvilágot, egész életén keresztül gaz
dasági és pénzzavarokkal küzködött, ami külső
szempontból talán szintén hozzájárulhatott há
nyatott életének világnézeti kialakulásához. —
Anyja tüdővészben hunyt el és jó korán szo
morú árvaságra hagyta kicsiny fiát, aki az iszákossága miatt időközben állást vesztett atyjá
val 1792-ben átköltözött Bécsbe, ahol kiváló ze
nei tehetsége felfedeztetvén, jobb napokra vir
radt. Rettenetes csapásként szakadt rá életére
26 éves korában beállott süketsége, amely szinte
bénitólag hatott egész kedélyére és életfelfogá
sára. Irtózatos belső viharok dúltak lelkében,
amelyek már-már az öngyilkosságba kergették.
1804-ben kelt végrendeletében ezt írja: »Tüzes,
élénk temperamentummal születtem, s magam
is vágytam a társas élet és szórakozások után,
s ime korán kellett magamat távoltartanom min
denkitől és mindentől, s csendes visszavonultságban tölteni napjaimat. Ha túl is akartam
tenni magamat mindezen és újra meg újra ke-
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restem az emberekkel való érintkezést, óh mi
lyen fájdalmas volt tapasztalnom, hogy rossz
hallásom kétszer oly rossz lett, mint előbb volt;
és mégsem mondhattam az embereknek: »Be
széljetek hangosabban, kiabáljatok, mert én
süket vagyok!« óh hogyan árulhattam volna el,
hogy nálam az az érzék, amelynek a másokénál
sokkal finomabbnak kellene lennie, hiányos vagy
beteg, mikor azelőtt oly tökéletes volt, hogy
keveseké, talán senkié sem volt hozzá fogható!
Kétszeresen bánt az én szerencsétlenségem s
valósággal elátkozottnak érzem magam. Mintha
átok alatt volnék, úgy kell élnem! Ha valami
társasághoz közeledem, arcpiritó zavar és féle
lem fog el: attól félek, hogy olyan helyzetbe
jutok, hogy ezen állapotomat valamiképpen ész
reveszik. Mindezen tapasztalások a végső két
ségbeesésbe sodortak, ugyannyira, hogy mármár önkezemmel akartam véget vetni életem
nek. Csak ö , a művészet tartott még vissza.
S igy csak tengődöm ezzel a kínos élettel, amely
a legderültebb élethangulatból a legfájdalma
sabba, legborzasztóbba tud taszitani. Türelem,
— igy hívják — öt kell vezetőmül választanom.
És ó az enyém, öt bírom! — Isten, te látod az
én bensőmet, te tudod, te ismered, hogy ember
szeretet és jócselekedetekre való hajlandóság
van bennem, segíts már rajtam! — Óh, embe
rek, ha egykor e sorokat olvassátok, gondolja
tok arra, hogy milyen igazságtalanság történt
velem!«
;
A mindennapi kenyérért mindig keserű küz
delmet kellett folytatnia. Egyszer igy panasz
kodik: »Nehezemre esik a szükséges kenyérért
könyörögni! íme, ennyire vittem!« Más alka
lommal igy sóhajt: »Sokat irtain, de magam
nak semmit!« Árvának, elhagyottnak érezte ma
gát és hűséges hitves és szerető gyermekek
nélkül ez nem is csoda.
Mindez szerepet játszott abban, hogy tőle
távol volt a tehetséges és »fölkapott« emberek
nek a gyakori bűne, az önhittség és az elbiza
kodottság. Idővel mind jobban es jobban meg
tanult felfelé tekinteni, habár sohasem érte el
azt a magaslatot, hogy Krisztus megváltói érde
mére támaszkodva a Krisztusban lett válság
nak magát teljesen át tudta volna adni. Ósszefügg ez azzal is, hogy habár lelke nagy von
zalmat érzett az evangéliumi vallás tisztaságának
szellemének (ezt bizonyítják a mi evangélikus
Gellertünknek Beethoven által megzenésített da
lai is), mégis élete végéig »jó« katholikus ma
radt. »Csak feljebb, mindig feljebb!« — igy biz
tatja magát igen sokszor. Különböző időből és
különböző alkalmakkor történt fájdalmas fel
kiáltásai és könyörgései bizonyítják, hogy szük
ségében mennyire vágyott Isten után. Ilyenek
például: »Óh Isten, adj erőt, hogy önmagamat
legyőzhessem!« — »Istentől minden tisztán és
szenten indult ki! Valahányszor szenvedélyeim
által a gonosz vett rajtam erőt, utána mindig
mély bünbánattal és szent érzelmekkel tértem
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meg Istenhez.« — »Csak Te, mindenható Isten
látsz a szivembe!« — »Óh hallgass meg mindig
nagy Isten, hallgasd meg a te szerencsétlen, leg
szerencsétlenebb halandódat!« Élete végén is
anyagi zavarokkal küzd és ekkor mondja: »Való
ban szomorú sors ért engem! Mégis átadom
magamat a sors kezének es arra kérem Istent,
hogy az ö isteni rendeléséből úgy intézze a
dolgomat, hogy mindaddig, ainig a halált el
nem érem, hiányt ne kelljen szenvednem.« Élet
és szenvedés-történetét ezekben az imaszerü
szavakban foglalja össze Sturm áhitatos köny
vecskéje nyomán: »A te jóságod dicsőségére be
kell vallanom, hogy Te minden eszközt meg
ragadtál arra, hogy magadhoz vonj! Most súlyos
kezed nehezíted reám, hogy sokoldalú megpró
báltatások révén megalázd büszke fejemet, majd
betegséget és más szerencsét enséget zúdítottál
rám, hogy gondolkozzam hűtlenségemről, melylyel a Te utadról letértem. Csak azt az egyet
kérem Tőled én Istenem, ne szűnj meg az én
megjavulásomon munkálkodni! Engedd meg,
hogy a jócselekedetekben és jótettekben meg ne
lankadjak!«
Gyakran hasonlítják össze Beethoven éle
tét a nagy' lutheránus zenetitán Bach János Se
bestyén életével. Egyik német lap a ccntennárium alkalmából ezeket Írja róla: »Beethoven
róm. katholikusnak született és nevelkedett, nála
megtört az a hit, amely Bach J. S.-ben olyan
eleven erővel dolgozott és oly nagy mértékben
megvolt. Hogy csodálta ezért Beethoven Bachot!
Sokszor látták müvei fölé hajolva, mintha a
szentirásba mélyedne cl, hogy művészete örök
nagy titkát felfedezze.« Beethoven »lstenkcresp<
volt, aki azonban világfájdalmának megdicsőü
lését az evangéliumnak a Krisztusban megje
lent boldogító, megváltó és üdvözítő ereje áltai nem tudja megszentelni, habár lelke egész
melegével kereste a megváltottság állapotának
gyönyörűségét. Ezért tölti el és hatja át egész
valóját az a pesszimisztikus vonás, melyet igy
fejez ki: »Mint ahogy az őszi fának hulló leve
lei lehervadnak és elfonnyadnak, úgy fonnyadt
el az én reménységem is. Sót a büszke öntudat
is, mely sokszor boldogított életem nyarán, már
eltűnt. Óh gondviselés! Hadd süssön fel legalább
egyszer reám a tiszta, zavartalan örömök napja!«
Az bizonyos, hogyha Beethoven jobban ismerte
volna az evangéliumi hit igazságait, bizonyára,
legalább is letompult volna a műveiből is gyak
ran erősen kisugárzó, sok keserű realizmusa.
1827 március 26-án, nehéz haláltusa után,
hűtlenül elhagyva unokaöccsétöl, akit fiává fo
gadott és örökösévé tett, kiszenvedett a nagy
Mester s alámerült egy csodálatos lélek, ame
lyen nagy erővel dolgozott az isteni kinyilatkoz
tatásnak egy csodája, az ihlet. Beethoven sokak
nak számára hozott nagy lelki gyönyörűséget
aesthetikai és ethikai értéket, mert mindaz a
hatás, amely az ő zenéjének közvetlen átérzése
és átélése nyomán fakad, csak a legmagaszto-
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sabb gondolatokra és tettekre inspirálhatja az
embert. És ha az ő Missa Sollemnisében saját
emberi és művészi vívódásainak, gyötrődéseinek
a verejtékes küzdelme jut is kifejezésre, felmagasztosul ez a fájdalom és végre a diadal
mas megtisztulásnak, Isten megtalálásának és
a benne való örök megnyugvásnak a dokumen
tumát adja. Ezért áll az ő géniuszára az, amit
sajátkezüleg irt egyik autogrammjában .olva
sunk, amit az egyiptomi Neith Istennő templo
mának egyik feliratából vett: »Ich binn alles
was ist, was war, und was sein wird!« Beetho
ven süketté lett és nem hallotta többé a saját
zenéjét, de hallotta azokat a legtökéletesebb
hangokat, amelyeket költői lendülete, alkotó fan
táziája lelkének lobogó tüze mellett vetett pa
pírra, a transcendentális magasságokban zúgó
zenét, a szférák zenéjét. Hamvai most ott pi
hennek a bécsi Centralfriedhof ban; de müvei él
nek és hirdetik alkotójuk örök dicsőségét.
Fuchs János.

Im ádkozó élet.
»Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre,
úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, óh Isten!«
Az emberi léleknek örök vágyakozása Isten után
tiltakozás a tudományos materializmus ellen és
a megalkuvó racionalizmus ellen. Lelkünk nem
léphet életközösségbe olyan Istennel, aki mint
elfogyhatatlan energia a természetben benneél,
akinek nincsen személyisége. Az ilyen Istennek
nem mondhatjuk »Mi Atyánk«, Istent személyé
ben kell ismernünk. Olyannak, aki teremtmé
nyeinek körén túl és felül él. Van egy szellemi
világ, amelyet tudományos vagy filozófiai mé
termértékkel megmérni, amelybe teleszkóppal
vagy mikroszkóppá1 belelátni nem ’eine'. Amelybe
csak hit által juthatunk. Krisztus vallása a termé
szetfölöttiben van otthon, mert Isten, akit Krisz
tus jelentett ki nekünk, a természeten túl és kí
vül van, s őt az ember csak azzal a titokzatos,
csodás szemmel láthatja meg, amelyet hitnek
nevezünk.
Istent megismerhetjük a Szentirásban fog
lalt kijelentéséből. Ez az egyetlen megbízható
forrás, amelyből róla való ismereteinket merít
hetjük. Azonban hogy Istennek megismerése
üdvösségünkre váljék, közösségre kell lépnünk
vele és az imádság a közösségnek veleje. Az
ima az elrejtett és végtelen Istent vágyó lel
künk közelébe hozza. Az ima nem nyelvgyakor
lat. Az ima a léleknek Istent hivó kiáltása, mint
ahogyan a gyermek hivja édesanyját. Az ima
a legszentebb és legbensőbb közösségnek ki
fejezése. Amikor imádkozunk, akkor becsukjuk
leikünk ajtaját az érzékek világa előtt és belé
pünk a lelki világba, ahol magunkban lehetünk
Istennel és érezhetjük közelségét. Az ima Jákob
lajtorjája, amelyen a magasba emelkedünk. A

1927.

keresztyén ember lélekzetvétele. Nélküle meghal.
Az imádkozás az a mérték, amellyel az egy
ház életét mérnünk kell. Amelyik gyülekezet
nem imádkozik, az a gyülekezet halott. Az imád
kozásra vonatkozólag az emberek sokféle cere
móniákat állapíthatnak meg, mint egykor a fari
zeusok és mégis tudatlanságban lehetnék az
ima lényegét illetőleg. Ezért azután sokan arra
a következtetésre jutottak, hogy a formulák
használata a halál jele. Ámde a keresztyének
milliói ezt soha nem fogják akceptálni. Ki ne
tudná, hogy amikor az imádkozó élet sokkal
bensőbb és gyakoribb volt, mint ma, a kegyes
lelkek nagy haszonnal és örömmel forgatták
az imádságos könyvek lapjait? A családi élet
akkor egyszerűbb és természetesebb volt, mint
a mi modern, zaklatott, zilált életünkben. A Bib
liák és imakönyvek minden lapja mutatja, hogy
naponkénti használatban vannak. Manapság so
kat beszélnek és Írnak arról, hogy a keresztyé
nek között kiveszőben van az imaélet. Vannak
protestáns írók, akik a protestánsok ima nélküli
életét összehasonlitják a római katholikusok
imádkozó életével és erőteljesen buzdítanak arra,
hogy térjünk vissza a családi oltárhoz. Ezekkel
a protestáns írókkal nem értünk egyet abban,
hogy a római katholikus egyház sokféle tévely
géssel egybekötött imaéletét példaképppen tart
suk magunk elé; de készségesen elismerjük,
hogy az az imaélet nem merőben tévelygés. A
római katholikus egyház imádkozó egyház és
az imádkozó római katholikus tömegekben több
valódi áhitat és imádat nyilvánul meg, mint
egynémely protestáns gyülekezetben.
De minden összehasonlitástól eltekintve, mi
evangélikusok tartsuk kötelességünknek, hogy
egyházunk tagjaiban erősítsük, ápoljuk az imád
kozást. Amikor azt tapasztaljuk, hogy gyüleke
zeteink nagy részében az év nagyobbik felé
ben nincsenek hétköznapi istentiszteletek, s az
egyháztagok ezeknek hiányát nem érzik, s egy
általán a hétköznapi istentiszteleteket csak gyé
ren látogatják, akkor fontos feladatunk kell,
hogy legyen az imádkozás kötelességének han
goztatása. Nem mindenki lehet olyan imádkozó,
mint Pál apostol, Ágoston és Luther. De min
den keresztyént meg lehet tanítani imádkozni.
Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek képesnek
kell lennie nyilvánosan imádkozni, mert ez kü
lön kegyelmi adomány. Az imádkozás lelkét kell
felébreszteni népünkben. Meg kell híveinket ta
nítani arra, hogy az imádkozás vallásunknak ér
verése. Ha az érverés lomha, vagy lázas, mind
gyenge.
egyik esetben arra vall, hogy a
Az egyházi életnek minden fogyatékossága
végső elemzésben az imaélet elhanyagolására
vezethető vissza. Igazi keresztyén vallásosság
nincsen ott, ahol az emberek nem imádkoznak.
És igazi bensőséges vallásosság nélkül erős egy
házi élet, egészséges gyülekezeti élet nem fej
lődhetik ki. Úgy hisszük, Isten országának ügye
nagy lépésekkel haladna előre, ha minden egy
s z ív
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háztag imádkozó életet élne. Az imádság a
Szentlélek lehcllete. Bár lehelné mindegyikünkbe
az imádkozás lelkét! Bár maga a Szentlélek
imádkoznék mindegyikünkben!
Lutheran.

Az első evangélikus rádió Igehirdetés. *
Végre megértük ezt is, s nem kell tovább
restelkednünk elmaradottságunk miatt, s ismét
tanujelét adtuk annak, hogy az ág. hitv. evang.
egyházban még nem pusztult ki Luther bátor
szelleme.
Noha külföldön már évek óta igénybevette
minden keresztyén felekezet a rádión való ige
hirdetést, s noha minálunk is már másfél év óta
hallhattuk a református és a róm. kath. isten
tiszteleteket rádión, s végül, noha úgy az ev.
hívók nagy tábora, mint annak legtöbb egy
házi és világi vezetője, mind sürgetősebben kö
vetelte a technika eme korszakot alkotó vívmá
nyának az Igehirdetés szolgálatába való beállí
tását, — egyes egyházi körök mégis érthetetlen
idegenkedéssel viseltettek ezen eszmével szem
ben.
Az igazság azonban diadalmaskodott, — ma
már híveinek legélénkebb helyeslése mellett
Isten segedelmével elhangzott rádión az első
magyar evangélikus istentisztelet, s ezt a hívők
nek ezrei hal'gatták a trianoni határokon innen
és túl.
Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ág.
hitv. ev. egyházkerület felügyelőjének felkéré
sére, ki közismert áldozatkészségének újabb
tanujelét adva, sajátfából vállalta a rádió be
vezetésének költségeit, a budai ág. hitv. ev. egy
házközség, — a már 1926. év április havában
hozott s felettes egyházi hatóságával közölt köz
gyűlési határozatának végrehajtásaképen a leg
nagyobb készséggel engedte át a bécsi kapunál
levő templomát a dunáninneni egyházkerület fel
ügyelője által rendezendő rádiós Igehirdetés
céljaira.
A m. kir. posta- és távirda igazgatósága,
valamint a »Magyar Telefonhírmondó és Rádió
Rt.« igazgatósága ugyancsak a legnagyobb elő
zékenységgel fogadták az eszmét, s kiváló mér
nökeiknek és műszaki személyzetüknek sorom
póba állításával a legrövidebb idő alatt oly
tökéletességgel szerelték fel a felvevő készülé
ket, hogy tökéletesebb rádiós istentisztelet még
nem hangzott el Magyarországon.
Az első istentiszteletet Draskóczv Lajos ny.
theol. dékán végezte.
Pünkösd hétfőjén szorongásig megtelt a kis
budai templom, s az áhitatos közönség az »Erős
várunk« lélekemelő dallama után lelki gyönyö
rűséggel hallgatta az öszbeborult szónok hatal
mas lendülettel előadott pünkösdi szózatát, majd
könnybeboruló szemmel, s Istenbe vetett biza
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lommal emelkedett lélekben magasba a Hymnusz szent zsolozsmáinak hallatára.
Az.Igehirdetés végeztével a szónok dr. Var
sányi Mátyás budai lelkésszel együtt úrvacsorát
osztott.
Az előkelő közönség soraiban ott láttuk
lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi fel
ügyelőt családjával, Sándy Gyula m. kir. udvari
tanácsos műegyetemi tanárt, a budai egyház fel
ügyelőjét, dr. Baloghy György, ny. m. kir. igazságügyminisztert, s még sokakat.
Érdekes megemlíteni, hogy az ünnepi szó
nok a rádiós hallgatók táborából eddig 347 üd
vözlő és hálálkodó levelet kapott.
A következő rádiós igehirdetés junius hó
26-án, d. e. 11 órakor lesz.
Szeptember havában pedig az első rádiós
istentiszteletet Kapi Béla dunán'.u i egvházkerületi püspök fogja megtartani.
K. M.

Jegyzet.
Az amerikai lutheránusok lapjában olvasom
az alábbiakat: Bármilyen gyökeresen különböz
zünk is a római katholikus tanítóktól és papok
tól, néha-néha mondanak olyan dolgokat, ame
lyekre érdemes figyelnünk. Nemrégiben egy
nyilván jól képzett pap megjegyezte, hogy az
egyetlen egyház, amelytől a római katholikus
papság fél, a lutheránus egy ház. Jól tudja, hogy
Luther, aki iránt bizonyos csodálattal viselte
tik, nem akarta tövestől kigyomlálni mindazt,
amiért a római katholicizmus helytáll. Ez a pap
szószéki beszédében elismerte, hogy Luthernak
igaza volt, amikor sokféle visszaélés ellen tilta
kozott és ha ma Amerikában ugyanolyan vissza
élések előfordulnának, sokan akadnának a ró
mai katholikus egyházban, akik éppen úgy pro
testálnának, mint Luther. Azt mondta, hogy a
római katholikus egyházat a protestántizmusnak
egyetlen ága sem érti meg úgy, mint a luthe
ránus egyház. Továbbá, hogy a római katholi
kus egyház nem sokat törődik azokkal a rágal
makkal, amelyekkel különböző szekták elhalmoz
zák, de némileg tiszteli a lutheránus egyházat,
amely rágalmazás helyett érvekkel harcol.
Egy másik római katholikus pap ezt mondja:
»Volt idő, amikor a protestánsok hittek vala
mit és tanítottak valamit. Ez az idő elmúlt, el
tekintve a lutheránusoktól és egynéhány más
tól. A protestáns egyházak főleg szociális szer
vezetek, vajmi kevés szellemi Ízzel egy termé
szetieden istentiszte'et formájában. Az istentisz
telet-szive a zene, amelyhez járul a jóságra vagy
erkölcsös viselkedésre való buzdítás, valamely
szociális problémának vagy gazdasági helyzetnek
megvitatása prédikáció- alakjában. Mi az ered
mény? A protestánsok szellemileg elsorvadnak.
Száz közül kilencvenkilenc még a legelemibb hit
dolgokról sem tudja megmondani, hogy mi
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benne a protestáns. Tanítják őket mindenfélére
és akármire. Az eredmény az, hogy nem egy
vallásos meggyőződéshez, hanem egy szerve
zethez ragaszkodnak.«
Ez a pap egy kissé hizeleg ugyan a luthe
ránusoknak, de mi sokkal többre értékeljük éles
látását, amellyel felismerte a protestántizmus
gyengéjét. Látja, hogy sok gyülekezet arra igye
kezve, hogy templomába vonzzon olyan töme
geket, amelyek egyébiránt a vallás iránt közö
nyösek, olyan elemeket visznek bele istentiszte
letükbe, amelyek annak igazi szellemével nin
csenek összhangban. Azt is látja, hogy sok szó
székről a bünbánat és megváltás evangélioma
helyett szociális és ethikai evangéliomot prédi
kálnak. És felismeri, hogy sok protestáns ese
tében a szervezet iránti lojalitás erősebb, mint
a hithez való ragaszkodás. Ki tagadhatná, hogy
rátapintott a pszeudoprotestantizmus gyengé
jére?

resztül Bőnyrétalapra érkezett, ahol Mayer Osz
kár volt gyülekezeti felügyelőnél szállt meg, s
másnap, junius 12-én ment be Bőnyrétalap köz
ségbe, a Szekeres Sándor lelkész és Schrikker
Mihály felügyelő vezetése alatt álló szórvány
gyülekezet meglátogatására. Aznap délután uta
zott vissza Szombathelyre. A püspököt kísérték
ezen kőrútján Csemez István egyházmegyei fel
ügyelő, Németh Károly esperes, Ihász László
egyházmegyei jegyző, László Miklós püspöki
titkár, továbbá járásaik területén Polniczky
Ödön, dr. Csemez Béla, dr. Tóth Gyula, dr.
Lengerer István főszolgabirák. Hosszú kocsisor
és lovasbandériumok kisérték a püspököt egész
utján egyik gyülekezetből a másikba. Lébény
ben, Beziben és Bőnyben üdvözölték a római
katholikus hitközségek is, az előbbi két gyüle
kezetben a plébánosok személyesen. Bőnyben
üdvözölte a református testvéregyház lelkésze.
A bőnyi egyházlátogatáson résztvett dr. Kovács
Sándor egyetemi tanár, a Luther Társaság fő
titkára.

H Í R E K .

Uj egyházmegyei felügyelő. A nagyvelegi
gyülekezet uj felügyelőjét, dr. Traeger Ernő
miniszterelnökségi osztálytanácsos, gyorsirási
kormánybiztost pünkösd vasárnapján iktatta be
Görög Ernő lelkész. Szeretetet adunk, szeretetet várunk s egy krisztusi eszményektől áthatott
példás életet, — mondotta a beiktató lelkész.
Az uj felügyelő meghatottan mondott köszöne
tét az iránta megnyilvánult bizalomért. Nem be
szélni, hanem cselekedni akar. Erőssége eddig
is az édesapjától örökölt Biblia volt s most is
a hit, az imádság szárnyain tud a megszállott
területen levő özvegy édesanyjával találkozni,
ki most is ő érte imádkozik. A presbitérium
nevében Bödecs Sándor tanító, a község nevé
ben Stettner Mátyás jegyző, az egyházmegyei
tanító egylet nevében Karner Jenő tanító, a nőegylet nevében Görög Ernőné köszöntötte a
felügyelőt. Délután a tanítóknál és a presbité
rium összes tagjainál tett látogatást az uj fel
ügyelő. Isten áldása kisérje munkáját.

Kapi Béla püspök egyházlátogatásai a
győri egyházmegyében. Miként már hírül ad
tuk, Kapi Béla püspök junius hó 7—12. napjai
ban a győri egyházmegye hét egyházközségében
tartott egyházlátogatást. A főpásztort a gyüleke
zetek mindenütt a tiszteletnek, szeretetnek és
ragaszkodásnak jeleivel fogadták és halmozták
el. A püspököt a győri pályaudvaron dr. Né
meth Károly főispán és dr. Némethy Ödön al
ispán üdvözölték a vármegye, Csemez István
gazdasági főtanácsos, egyházmegyei felügyelő
az egyházmegye, Mikiás Mihály gyülekezeti fel
ügyelő a győri egyházközség! nevében. Az első
gyülekezet, amelyet a püspök ezen utján meg
látogatott, Lébény volt. A lébényi állomáson
Polniczky Lipót főszolgabíró és dr. Bertha Benő
gyülekezeti felügyelő fogadták; a község részé
ről itt is, mint mindegyik gyülekezetben, a köz
ség elöljárósága üdvözölte. Lébényben junius
8-án volt a hivatalos látogatás. Aznap délután
a püspök kíséretével Tárnokrétibe ment, ahol
Kovács Zsigmond lelkész és dr. Schmikli Gyula
üdvözölték. Junius 9-én délelőtt Tárnokrétiben,
délután pedig Rábcakapiban végezte el a püspök
az egyházlátogatást; az utóbbi gyülekezetben
Nagy Gyula lelkész és dr. Dorner Emil felügyelő
fogadták. Junius 10-én Bezit látogatta meg; e
gyülekezetnek lelkésze Nagy László, felügyelője
Purgly György; Beziből Mérgesbe menet a
püspököt a Bezivel társult Enese községben a
községi biró és Mészáros Sándor áll. tanító
üdvözölték. Mérgesben aznap végbement az
egyházlátogatás, Baráth József lelkész és Szabó
Imre felügyelő vezetése alatt álló gyülekezetben.
Mérgesből junius 11-én ment a püspök Kisbabotra; itt Ihász László lelkész és Purgly Ödön
felügyelő üdvözölték. Mérgesből Győrön ke

Lelkészértekezlet. A veszprémi egyház
megye lelkészi kara junius 8-án, Pápán tartotta
tavaszi értekezletét, Takács Elek esperes elnök
lete mellett. Az Úrvacsorát Somogyi Károly
somlószőHősi lelkész szolgáltatta ki szép be
széd kisérétében. Résztvett az Úrvacsorában az
egyházmegye felügyelője: Mihály Sándor is.
Elnöklő esperes tartalmas és igen szép meg
nyitó beszéd keretében kiterjeszkedett egyházi
életünk legfontosabb kérdéseire, a gyülekezetek
helyzetére, az egyházi sajtóügyre és az állam
segélyekre, majd beszéde végén üdvözölte elő
ször az értekezlet vendégeit: az egyházmegyei
felügyelőt, Hütter Lajos és Pulay Gábor ny.
lelkészeket, azután dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyi-i lelkészt, lelkészi működése 25-ik év
fordulója alkalmából, Pócza Ferenc sikátori lel
készt abból az alkalomból, hogy hívei meglepe-
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tésszerü ünneplésben részeltették le készi műkö
dése 20-ik évfordulóján és Nagy Kálmán gecsei
lelkészt súlyos betegségéből való felgyógyulása
alkalmából. Az értekezlet tárgyalta az államse
gélyek, az ev. sajtó, illetve nyomda kérdését,
azután a kongnia, családipótlék, korpótlék
ügyét, dr. Schlitt Gyula lajoskomáromi lelkész
az egyetemes uj nyugdijintézeti tervezetet és a
vele kapcsolatos kérdéseket, dr. Mohácsy Lajos
pedig a székesfehérvári konferencia idevonat
kozó határozatait ismertette. A kerületi lelkészegyesületi kérdőpontokról Hering János vesz
prémi lelkész tartott rövid, vázlatos előadást.
Tárgyalta az értekezlet azt a tervet, mely sze
rint a veszprémi és a győri egyházmegyéket az
összeülő zsinat átcsatolná a csonka dunáninneni
kerülethez, mely terv ellen a/ értekezlet a leg
határozottabban tiltakozott, elhatározta a/, érte
kezlet, hogy az egyházmegye egyik falusi gyü
lekezetében, a belmiss/iói egyesület révén egy
nagyobbszabásu belmissziói napot tart, melyen
több lelkész beszélne a híveket egészen közel
ről érdeklő kérdésekről, s melyre a környékbeli
gyülekezetek is meghívandók volnának, elhatá
rozta az értekezlet esperes indítványára, hogy
az őszi értekezletet a lelkészek és felügyelők
közös értekezletévé fogja kibővíteni. Több ki
sebb ügy tárgyalása után az őszi értekezlet he
lyéül Pápa tűzetett ki.
A M agyar P rotestáns Nők O rszágos Szö
vetsége folyó évi junius 10-én tartotta évi ren
des- es tisztújító közgyűlését. Ezen alkalommal
választotta meg védnökül Bethlen Istvánné gróf
nőt, ki e tisztet szeretetreméltó kegyességgel
vállalta. Ezt az alkalmat használta a Protestáns
Nöszövetség arra, hogy feledhetetlen alapító el
nökéről, özv. Szilassy Aladárnéról méltóképen
megemlékezzék. — Az emlékbeszédet Pálmay
Lenke tanitónőképezdei kir. főigazgató tartotta,
az ő magasszinvonalu gondolatmenetével és ki
váló előadásában. A múlt évben elhunyt Perczelné Kozma Flóra társelnök a kiváló és finomlelkű írónő érdemeit Gregersen Lujza méltatta
kegyeletes szavakkal. Az ünnepélyes keretek kö
zött lefolyt impozáns közgyűlésről részletesebb
tudósítást lapunk jövő heti számában közlünk.
A győri egyházmegye lelkészi, felügyelői
és tanítói kara junius 21-én Győrben közös ér
tekezletet tart. Az Úrvacsorát liturgikus kere
tekben Pálmai Lajos tb. esperes szolgáltatja ki.
Ugyanaznap tartják üléseiket a különböző egy
házmegyei bizottságok, továbbá az egyházme
gyei lelkészi és tanítói egyletek.
A kem enesaljai egyházmegye idei közgyű
lését junius 29-én tartja Ostffyasszonyfán. —
Abból az alkalomból, hogy az ostffyasszonyfai
gyülekezet az idén ünnepli újjáalakulásának,
templomépitésének és lelkészhivásának tízéves
jubileumát, 28-án az egyházmegyei lelkészegye
sület is ott tartja értekezletét, vallásos estéllyel
kapcsolatban. A lelkészértekezleten Molitorisz
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János, Nagy István, Weisz Vilmos, Kovács Ist
ván, Szabó István, Schrantz Zoltán tartanak elő
adásokat az Úrvacsorával való élés után. A val
lásos estélyen M<xl Aladár tart irásmagyarázatot, Nagy Miklós előadást; Kutas Kálmán ver
seket olvas fel, Tompa Mihály mondja a záró
imát. Lesznek karénekek is.
A P rotestáns O rszágos „Brocskó Lajos“
Árvaszövetség III. évi rendes közgyűlését folyó
évi junius hó 19-én(vasárnáp) d. u. 4 órakor
tartja meg VII., Szegényhaz-tér 1. sz. alatt,
melyre a mélyen tisztelt tagokat és az érdek
lődőket szeretettel meghívja az Elnökség.
Franciaországban 10.000 római katholikus
paróchiának nincsen lelkésze. Hogy az ürese
désben levő plébániák számát csökkentsék, 3291
vikariátusi állást megszüntettek. A lelkészhiány
okát a francia törvényekben, a háborúban és a
népesség csökkenésében látják.
Az V. európai keresztyén szövetségi kon
ferencia előkészületei az utolsó hetekben nagy
lépéssel haladtak előre. A konferencia fóvédőségét a kormányzó ur óföméltósága vállalta,
védöségét gr. Bethlen István miniszterelnök, dr.
Hegedűs Lóránt ny. miniszter, dr. Petri Pál,
dr. Sztranvavszky Sándor államtitkárok, dr. Némethy Károly vbtt., ny. államtitkár, dr. Sipőez
Jenő polgármester és Ke’ety Dénes államvasuti
elnökigazgató. A konferencia tiszteletbe i elnök>ségét összes protestáns püspökeink kegyesek
voltak elfogadni. A konferencia helyi előkészítőbizottságának elnöke dr. br. Podinaniczky Pál,
alelnökei Fiers Elek és dr. Victor János, fő
titkára dr. Csia Sándor, titkáiai Czmorek Jenő
és Szabó Mária, pénztárosa Lindtner Attila. Az
egyes albizottságok elnökei: dr. br. Podmaniczky
Pál (tárgysorozat), Kemény “Lajos és Szabó
Imre (istentiszteletek), id. Victor János (ének
és zeneügy), Abaffy Gyula (teremrendezés),—
Lehoczky György (díszítés), Szalay Lajos (könyv
és képárusitás), Ferenczy Jenő (kiállítás), Fi
scher Károly (jelentkezés), Ivanyos Lajos (pénz
ügy), Gráf József (hirdetés), Pócs Lajos (kül
döncszolgálat). A konferenciai iroda cime: Buda
pest, VIII., Gyulai Pál-u. 9. A konferencia p:>statakarékpénztári csekkszámlájának száma 55660
(dr. br. Podmaniczky Pál nevén). Elkészültek
a konferencia angol-német francia nyelvű hang
jegyes énekeskönyvei, melyeket a rendezőség
még magyar szövegekkel is kiegészít. Készül a
konferencia jelvénye, melyet a magyar koronán
kívül az ország és Budapest címere is diszit.
A konferencia különböző gyűléseinek helye a
pesti Vigadó, a Zeneművészeti Főiskola nagy
hangversenyterme, a Városi Színház (Népopera)
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a régi képviselőház és más nagy termek. A
konferencia külföldi vezetői közül 30-at a fő
város lát vendégül egyik előkelő szállodában,
hol külön tanácskozó terem is áll rendelkezé
sükre, azonkívül egy estélyen megvendégeli az
összes nem magyar nyelvű külföldieket, bemu
tatva előttük a magyar éneket és zenét is. A
kormány biztosította a külföldi résztvevőknek az
ingyen vízumot, a külföldi vízumok tekintetében
is kedvezmények kieszközlésén fáradozik. Az öszszes magyar vasúti és hajózási vállalatok a kon
ferenciai résztvevőknek 50o/0 kedvezményt biz
tosítottak. A konferenciával kapcsolatos keresz
tyén szövetségi kiállításra egyedül a németek
több hatalmas teremre való anyagot hoznak ma
gukkal igen ötletes összeállitásban s anyagi ál
dozatot egyáltalán nem kiméivé. E kiállításon
egyébként a hazai rokonmozgalmak, magyar
protestáns könyvkiadók, karitatív munkák és
egyházi intézmények kiállítását is örömmel veszi
a rendezőség; lesz háziipari és idegenforgalmi
kiállítás is. A konferencián nagyobb küldöttség
fogja képviselni Németországot, Nagybritanniát
és Írországot, Ausztriát, Lengyelországot, többen-kevesebben jönnek azonban a többi euró
pai országokból is. A konferencia részletes pros
pektusa, mely nemcsak a teljes programmot, ha
nem a szükséges tudnivalókat (jelentkezési fel
tételek, költségek, stb.) is tartalmazzák, junius
közepén jelenik meg. A konferencia rendező
sége (cim fentebb) mindenkinek készséggel, díj
talanul és bérmentve megküldi.
Makó. A csanád-csongrádi egyházmegye
lelkészei junius 7-én a makói egyház tanácster
mében értekezletet tartottak. Saguly János espe
res megnyitó szavai után Brózik Károly tiszaföldvári lelkész, főjegyző előadást tartott a reverzális-kérdésről. Többek hozzászólása után az
értekezlet azt az álláspontot fogadta el, hogy
ezt a kényes és nehéz kérdést csak a reverzálistörvény eltörlése és a lelkipásztori körültekin
tés és tapintat oldhatja meg. Szigorú intézkedé
sek inkább árthatnak, semmint segitenek. Egy
dologban természetes a kizárás, azaz a reverzálist-adó egyházi tisztséget nem viselhet. Tát
rai Károly, a csépai missziói egyház lelkésze,
az ifjúság gondozásáról tartott előadást, fejte
getvén a családi nevelés, a vasárnapi iskola, if
júsági szövetségek jelentőségét. Gyűlés után az
egyházmegye lelkészei Purgly Emil főispán, egy
házmegyei felügyelő előtt tisztelegtek, akit Sa
guly János esperes üdvözölt, kérve őt felügyelői
tisztségének további megtartására. A közbiza
lomnak engedve, Purgly Emil főispán a fel
ügyelői tisztséget továbbra is vállalta és az es
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peressel egyetértőleg az egyházmegyei közgyű
lés idejét junius 26-ikában állapította meg Tiszaföldváron.
Evangélikus leányinternátus. Sok gondot
okoz a szülőknek házonkivül tanuló leányaik
nak megbizható helyre való elhelyezése. Jó,
hogy az aszódi és kőszegi leánynevelő intéze
teink mellett van olyan internátusunk is, melybe
a más vidéken tanuló leányokat is el tudjuk
helyezni. A g y ő r i ev. S z e r e t e t h á z b a n
diakonisszák által vezetett leányinternátus havi
80 P teljes ellátási dij mellett vesznek fel növen
dékeket, kik valamelyik győri iskolába járnak.
Prospektust küld a Szeretetház igazgatósága,
Győr.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
MEGHÍ VÓ.
Az »Újpest Árpád-uti mozgószinház vállalat«
félsz, alatt budapesti bej. cég 1025. évi és 1926.
évi rendes közgyűlését 1927. évi julius hó 11.
napján d. u. 6 órakor tartja a Budapesti Lipót
városi Takarékpénztár Rt. helyiségében Buda
pesten, V., Vilmos császárait 36. sz. alatt a
következő tárgyosorozattal: 1. Az igazgatóság
és felügy előbizottság jelentése; 2. Az 1925. évi
mérleg megállapítása és határozat a tiszta nye
reség felosztása iránt. 3. Határozat az igazgató
ságnak és felügyelőbizottságnak adandó felmen
tés tárgyában. 4. A zárómérleg megállapitása.
5. A felszámolás befejezésének megállapitása.
6. A felszámolóknak adandó felmentvény tárgyá
ban határozat. — I. M é r l e g s z á m l a 1925
december 31. V a g y o n : Pénzintézeteknél el
helyezve 2,367.000 K, összesen 2,367.000 K. —
T e h e r : Részvénytőke 200.000 K, Tőketartalék
600.000 K, Fel nem vett osztalék 60.000 K,
Hitelezők 1,000.000 K, Nyereség 507.000 K,
összesen 2,367.000 K. — N y e r e s é g - és v e s z 
t e s é g s z á m l a 1925. dec. 31. V e s z t e s é g :
Különféle költségek 25.400 K, Házbér 8,253.535
K, Nyereség 507.000 K, összesen 10,023.935 tK,
N y e r e s é g . Áthozat az 1924. évről 601.558 K.
Haszonrészesedés 9,295.719 K. Kamat 126.658
K, összesen 10,023.935 K. — II. M é r l e g 
s z á m l a 1926. december 31. V a g y o n : Pénz
intézeteknél elhelyezve 4,270.000 K, összesen
4.270.000 K. T e h e r : Részvénytőke 200.000 K,
Tőketartalék 600.000 K, Fel nem vett osztalék
60.000 K, Hitelezők 3,000.000 K, Nyereség
410.000 K, összesen 4,270.000 K. — N y e r é s égv e s z t e s é g s z á m l a 1926 december 31. —V e s z t e s é g : Különféle költségek 4026.391 K,
Nyereség 410.000 K, összesen 4,436.391 K. —
N y e r e s é g : Áthozat 1925. évről 507.000 K,
Haszonrészesedés 3,805.000 K, Kamat 124.391 K,
összesen '4,436.391 K.
A felszámoló bizottság.
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Egyházi b e s z é d .
Az első magyar evangélikus
rádió Ige-hirdetés napján 1927.
junius 6-án, P(inkö6d második ün
nepén elmondta .Draskóczv La
jos nyug. theologiai dékán.
A la p ig e : János 14, 16, 19.

Buzgó Gyülekezet! Kedves Hallgatóim!
A lélek áramlatának ünnepén Ésaiás pró
féta vallomása csendül ajkamon: »örvendezvén,
örvendezek az Urban, örül az én lelkem, az
én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöz
tetett fel és az igazság palástjával vett engem
körük (Esa. 61, 10.) amidőn, ma, engem állí
tott ide az Ur, hogy az ö Szent lelkének tol
mácsa legyek! Megvallom Testvéreim, hogy e
meggondolásra ezer sebtől vérző szivemben, az
üdvösség boldogító ereje honol, és rajtam ez
az egyszerű fekete palást, az igazság bibor
palástjává magasztosul, amikor én, a gyarló em
ber, a Jézus szavait vehetem ajkamra: »Én nem
magamtól szólok, hanem az Atya, aki ideküldött
engem, ö parancsolja nékem, hogy mit mond
jak és mit beszéljek. Amiket azért én beszélek:
úgy beszélem« (János 12, 40.) amint az Atya
parancsolja. . . amint azt a kettős tüzes nyel
vek mondják, amint a pünkösdi Szentlélek en
ged e magasztos pillanatokban szólani. Jól je
gyezzétek meg tehát Testvéreim, hogy én nem
magamtól szóok, hanem az Atya parancsából a
Lélek indításából:
Üdvözöllek téged budai vártemplom hit
buzgó népe! Üdvözöllek téged te sziklatalapza
ton, minden viharban mindig szilárdan á.ló
»Hegyen épült város!« Üdvözölek téged abban
a bizonyos tudatban, hogy teljes egész él
tedben, hitet erősítő, egyházat épitö alkotásaid
ban: soha nagyobb szolgálatot nem tettél az
Isten országának és benne imádott hazánknak a
vallás, az erkölcs, a magyar nemzeti Ethosz
magasztos ügyének, mint amilyen ádásaiban
fölmérhetetlen,
hatásaiban
kiszámiihata lan
drága ajándékot adtál ma nemcsak evangélikus
Sionunk elepedett népének, hanem minden te
remtett léleknek, akinek értéktáblázatán az Is
tennek ■Igéje az első helyet foglalja le a mai
züllő világban is! Nem magamtól, hanem az
Atya parancsára, Isten Lelkének indításából:
Üdvözöllek téged is te lánglelkü vezér, a

magyar nemzeti művelődés európai hirü csarno
kának (Műegyetem) nagynevű tanítómestere, e
templom népének pedig világi vezére, aki a mi
zörgetésünkre megnyitottad szivednek áfáját és
forrón szeretett evangélikus Sionunk, egyetemes
egyházunk érdekében elnöktársaddal egyetértve,
a vezetésed alatt álló hívók már régen, egy
öntetűen megnyilatkozott akaratának végrehaj
tásaképpen készséggel adtá.ok át templomotok
nak kulcsát: a dunáninneni egyházkerület fel
ügyelőjének: aki magas óráiló helyén esküjéhez
híven, népe szivének ütőerén tartja szünie en
kormányzó jobbkezét. Aki meghal otta most is,
és szivébe fogadta a vallásos lelkületű tanitványi nőknek az egyházukat szerető, jeles, ki
váló, hitbuzgó fértiaknak evangélikus sajtónk
ban napfényre került buzdító, sürgető, a pasztaságban szétszórt, a betegágyakon szenvedő,
a tölünk elszakított evang. testvérek forró óha
ját tolmácsoló, kérő szózatát! Ak.nek szive meg
esett »a pásztor vesztett nyájon«, (Máté 9, 36.)
Aki azután kormányzati bölcsességével, s a j á t
f e l e l ő s s é g é n e k élénk érzetében, a
Rádió és Telefonhírmondó Vezérigazgat sága
és a in. kir. Posta Igazgatóság együttes, m.nden technikai akadá yt legyőző seg.tségével: ki
tudta eszközölni, hogy el.oglalhissuk végrevalahára mi: evangélikusok is, a minket joggal
megillető helyet a református és római katholikus Anyaszentegyházak me Isit és keresztyén
testvéreink sorában a jó pé dát köve.ve a mai
naptól kezdve minden harmadik vasárnapon: rá
dió utján hirdessük mi is a Krisztus evangé iumát, mely Istennek hata’ma, minden híveknek
üdvösségére! (Róm. 1, 16.) Aki egyéniségének
vonzó erejével ki tudta eszközölni ezt a nagy
jótéteményt: amikor összetcbo.zotta a rá iá ut
ján való Igehirdetés eszméjének le.kes kis csa
patát és meg tudta nyerni a szent cél szolgá
latára vendéglátó hajlékul ez ősi templomot!
Buzgó Gyülekezet! Hiszem, hogy szived dobo
gásának visszhangja szavam, amikor azt mon
dom: e nagy jótéteményért dicsőség Istennek,
aki az ő hűséges szo gáját a jó munkában meg
segítette! A jó Munkásnak pedig fény nevére,
és ezrek és ezrek nevében mondom: áldás éle
tére!
És most, a Lélek indításából üdvözlöm azt
a nagy pünkösdi Gyülekezetei, amelynek min
den egyes tagjáról hiszem, hogy e szent falakon
belől, vagy e templomon kivül bárhol e vilá
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gon Pünkösd ünnepén Isten Igéjének nemcsak
hallgatója, hanem megtartója lesz!
Kérlek azért titeket Atyámfiái, akik ma a
felolvasott szent leckében a vigasztaló Szent
lélek szavát halljátok, »meg ne keményítsétek a
ti sziveteket« (Zsid. 4, 7.), hanem »szakasszátok
el magatokat e gonosz nemzetségtől« (Csel. 2,
40.) és a jóknak jobbjaival együtt egy szívvel,
lélekkel esdjünk az égre fel: Óh pünkösdi tűz!
pünkösdi Lélek! Jöjj! O s z l a s d a világ tudat
lanságát, mely nem fogadhatja be az igazság
nak Le két. M u t a s d m e g az igazságot a lelki
tudatlanság honná yában elvakult szemeknek! És
t a n i t s m e g arra minden népeket, hogy ezer
halálból is feltámad újra a Lélek igazsága!
Ünneplő Gyülekezet! Meg vagyok arról
győződve, hogy a pünkösdi tűz ragyogó fé
nyében minél mélyebben hatolunk a felolvasott
Igék szellemébe, annál világosabban látjuk a ra
gyogó pompájában is züllő világ bonradózó ké
pét, mely azt mutatja, hogy mint az ősidők
ben, úgy a föld most is »Vak éjszakában és
bálványok rabságában« forog annyi bűn, szenny
keserű levében! De viszont__ lehetetlen, hogy
a lelki tudatlanság e vak éjszakáját ne oszlatná
a Jézus szavaiból előtörő fény: »Én kérem az
Atyát és más Vigasztalót ad néktek az igaz
ságnak Lelkét, akit a világ be nem fogadhat,
mert nem látja őt, és nem ismeri őt!«
Ez az Testvéreim !... Itt van, fiemcsak sze
gény hazánkat, hanem az egész vi ágot e boritó
züllés sötét kutforrása! Ez a világ sem itt...
sem semmiféle határokon beLl nem fogadhatja
be az igazságnak Lelkét, mert nem látja, — de
nem is akarja látni, mert lelki tudatlanságában
is sejti, hogyha leszállana most az igazságnak
Lelke, ide, miközzénk, vagy bármelyik nép bár
mely fórumára a magán és közéletben, akkor
az a pünkösdi Lélek nagyon sok égetni, per
zselni, tisztítani, büntetni valót találna ebben
a világban, amelyben a népet vezetők, a kirá
lyok és alattvalók, még mindig nem »tudják be
venni a Lélek igazságát, mely szerint, jól értsé
tek meg Atyámfiái! hogy a kigunyolt, a megcsufolt, isteni vagy emberi igazságból: a gyön
gébbeket fojtogató rabbi.incseket kovácsolni, az
Isten keze által egybekötött évezredes bérceket,
völgyeket emberkézzel szanaszét szaggatni bün
tetlenül nem lehet sehol a világon! Jer hát én
evangélikus Népem! Esedezzünk a pünkösdi Lé
lek világosságáért, hogy ez égi szövétnek birto
kában mint egyszerű, becsületes po gárok, mint
szorgalmas munkások, napszámosok, iparosok,
kereskedők, mint hűséges bányászok, a gyűlöl
ködés, a züllés, sötét tárnáiban is, az emberi
durva, önző kőszivekben is, meg tudjuk t a 
l ál ni , és ki t u d j u k t e r m e l n i az igazság
rejtett szinaranyát, amivel csakugyan gazdaggá
tehetjük e koldus világot, de — csak egy fel
tétel alatt, és pedig csak úgy, ha a Lélek igaz
ságával rá tudunk tanítani minden népeket arra,
hogy amint a természeti világban a tövis szőllőt, a bojtorján fügét nem teremhet, éppen úgy,
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a népek erkölcsi világában is: hatalmi őrjöngé
sekből fékevesztett chauvinizniusból, hivalkodó
nemzeti büszkeségből, — nihilista, kommunista,
vagy bármilyen Istent tagadó világnézet izzó
kohójából kirobbanó forradalmakból, orgyilkos
ságokból, gyűlölködésekből, határrab ásókból
soha nem születhetik igazi népjólét, emelkedés,
előhaladás, nemzeti nagyság, egyéni boldogság:
hanem csak mind egyre mélyebben és mélyeb
ben örvénylő züllés származhatik abból, amely
nek vége minden vonalon, a — megsemmisülés!
Már pedig Testvéreim azt nem hi hetem, hogy
nekünk vigasztalás volna az, hogy velünk együtt
mások is elvesznek!
Hogy ezt a véget elkerülhessük, jövel óh
pünkösdi Lélek! Mutasd meg az emberiségnek,
az igazságot, amelyért a Jézus meg tudott halni
a kinos keresztfán! Mutasd meg a tétlen semmit
tevőknek, a közönyösséggel hivalkodóknak, a
haszonleső embereknek, a megelégedett alkalmazkodóknak az igazságot, mely szerint nin
csen nyomorúságosabb látvány az ilyen egy
kedvű, zárkózott, közönyös, se hideg se meleg
embernél, aki a magán vagy közéletben nagyon
sokszor látja, hogy az éhező, szenvedő betegek
szájából kufárkodó üzérek lopják ki a betevő
falatot, — látja, hogy a drága szent közvagyon
nagyon sokszor címeres tolvajok közprédája
lesz, látja, hogy a béke templomára tüzcsóvákat dobálnak, — látja, hogy a te hátad megett
becsületedet, boldogságodat akarja megrabolni,
— de látja és nézi mindezt valóságos fakir
nyugalommal, mert hisz mindez nem az övé!
Egyetlen szava megmenthetné talán az igaz
ügyet a dicstelen bukástól, — hazát az áruló
Ephialteszektől, — a békesség templomát á
Herostráteséktől, — az ártatlant a becstelen bör
töntől ... de éppen azt az egy szót nem ejti ki
az ilyen hüllővérü magánfilozófus, mert a má
sok ügyébe avatkozni ő szerinte hebehurgya
dolog, mert a mások baja nem tartozik reá.
Kedves Hallgatóm! Bármilyen valásu le
gyél is, bármilyen nemzetiséghez tartozzál is, kér
dem: mered-e tagadni, hogy ilyen gerinctelen
emberpuhányok mindenütt taláhaók a föld ke
rekségén? És igy kérdem: nem járnak-e körü
lötted is százan és ezeren a legbünösebb önzés
nek és közönynek emez alacsony embertípusai?
Kedves Felebarátom! Ha ezt a romlottságot bár
hol is látod, jöjj Testvérem! Kérjük az Atyát:
Bűnt büntető Isten! Szentlelked tüzébőli fonj
lángostort az ilyen pénzváltók és kufárok szá
mára ... korbácsoljad ki őket a mi összeomlott
Jeruzsálemünk falain kívülre, hogy idebent he
lyet engedjenek azoknak, akik az eke szarva
mellett is, az építő verejtékes munka, a kenyér
szerző gondok közepette is, szegénységükben
is, önzetlenül készek síkra szállani, de nem fegy
verrel, nem ágyúval, nem a népeket fojtogató
vérontással, hanem a Szent'élek csodás erejével
készek sikra szállani a dicső cél érdekében, hogy
a mai bábeli zűrzavarban, a rég elhanyatlott
családi élet boldogságát, — a vallás hatalmát
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— a közélet tisztaságát, - visszaállítsák arra a
fundamentumra, mely csak egyszer vetetett,
mely nem más, mint a Krisztus! Akinek orszá
gában irgalmasság és hűség, összetalálkoznak:
igazság és béke csókolgatják egymást!
Mindenható Isten! Ruházz fel minket menynyei erővel, hogy e z t az Országot Behemótnak
minden szörnyeitől visszavivhassuk! Hogy pe
dig e nemes harcot megharcolhassuk, jer Buzgó
Gyülekezet! a pünkösdi Lélek tűzkeresztségében
újjászületve, kiáltsuk oda a bűn szörnyeinek, az
igazság letipróinak, a sátán pokolbeli minden
fajzatának, igaz legyőztetek, igaz, letiportatok,
igaz, hogy minden hűség és igazság, női becsü
let, férfi jellem, szinte teljesen eltűnt már a
földről, — de az is igaz, hogy a ti győzelme
tek kérész életű, mert az Isten hű, és nem csufoltatik meg! Mert az igazságot arad lehet verni.
Az igazságot Golgotára lehet hurcolni. Az igaz
ságot meg lehet feszíteni, — de ezer halálból
is feltámad újra a Lélek igazsága és vele együtt
a mi igazságunk!
Irgalomnak Atyja! Ennek az igazságnak
Lelkét add minekünk pünkösdi szent ajándé
kul a sivár, elziillött világban! Engedd, hogy
mint a virág kelyhe, napod sugárinál, úgy nyíl
jék meg keblünk a mi Vigasztalónk előtt, akit
mi ismerünk — aki nálunk lakik, — aki ben
nünk marad, — aki eljön mi hozzánk, — és
nem hagy minket árván, soha, sehol a vi'ágon!
És akkor boldog lesz a mi pünkösdi ünne
pünk, mert abban a boldogító tudatban távoz
hatunk el a Te Színed elől, hogy nincs többé
kétség utainkon, mert tudjuk immár, hogy a
tudatlanság éje nem örök, — az önző közöny
bűne hozzánk nem tapad és minden ellenségünk
megszégyenül, mert az Isten — >szemmeltartja
a föld hűségeseit, elveszti a földnek latrait, és
kigyomlál az Urnák városából minden gonosz
tevőt« (Zsolt. 101, 6., 8.) .. . »de aki féli az
Urat, hős lesz annak magva, gazdagság és bő
ség lesz házában, igazsága mindvégig megma
rad«, (Zsolt. 112, 1., 3.), még a halál sem tud
neki ártani, mert a Krisztus mondja: »én élek,
ti is élni fogtok! Ámen.«

Miért vagyok protestáns?
Magyarországon a protestantizmust vesze
delmek fenyegetik. A kelrikalizmus teljes fegy
verzettel do’gozik azon, hogy hazánkat a római
pápa lábaihoz vigye. Ez a klerikális munka terv
szerű és messzire látó. Eredményei évtizedek
múlva fognak csak a maguk teljességükben mu
tatkozni. Ezzel szemben, be kell vallanunk, a
protestantizmus védekező álláspontra kénysze
redett és ezt az álláspontot is sok helyen és
vonatkozásban gyengén és szánalmasan kép
viseli.
Tény, hogy a klerikalizmus egy olyan ha
talmas nemzetközi szervezetre támaszkodhatik,
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amely fegyelmezettség és öntudatosság tekinte
tében egyedül áll a világon. Az is tény, hogy
Magyarországon a klerikálizmusnak
óriási
anyagi erők állanak rendelkezésére, s ezzel
együtt jár mindaz az előny, amit korunkban a
Mammon élvez. Másrészt azonban az sem von
ható kétségbe, hogy a papizmus a reformáció
eszközeit: szószéket, iskolát, sajtót a maga szol
gálatába szerződtette és sokat tanult a pro
testánsoktól. Olt, ahol az ország lakossága ve
gyes, egészen máskép dolgoz k, mint ahol tisz
tára katholikus. Türelmetlensége, fanatizmusa
lépést tart azzal a hatalommal, amelyre az ál
lami életben szert tett.
A protestánsok egy részében hiányzik az
öntudat. Ha azt kérdeznénk: miért vagy volta
képpen protestáns? sokan nem tudnának rá fe
lelni. Azt még a felvilágosodottabb ka holikusok
is elismerik, hogy négyszáz év előtt a nyugati
keresztyénség reászorult a reformációra. De a
protestánsok között is vannak olyanok, akik
nem tudnák megmondani, hogy miért van szük
ség ma a Protestant zmusra. Ide sorolom m ndazokat. akik azt állítják, és hiszik, hogy mind
egy, akár protestáns valaki, akár katholikus.
Mert ha ez mindegy, akkor igen sok érv szól
amellett, hogy legyünk római katholikusok és
ismerjük el a pápa uralmát és csak nagyon
gyenge érv szól amellett, hogy bár mindegy,
mégis maradiunk meg protestáns knak.
De nem mindegy, hogy valaki katho'ikus e,
vagy protestáns. Aminthogy a római egyház
tudja legjobban, hogy a római keresztyénség
nem ugyanaz, mint a protestáns keresztyénség,
s ugyanezt tapasztalja meg mindenki, aki mint
protestáns ember élt tisz ára katholikus ország
ban, vagy mint katholikus ember élt tisztára
protestáns országban. Kisebb mértékben ugyan
ezt ta p a s z ta ltju k , ha mint protestánsok é ünk
tisztára ka ho'ikus községben, vagy m'nt k .tliolikusok élünk tisztára protes'áns községben. —
A keresztyénségnek ezen két.'éle típusa annyira
különböző egymástól, hogy a közelogásban a
társadalmi berendezkedésben, az embereknek
egymáshoz való viszonyában szembetűnő kü
lönbségeket hoz létre. A különbséget csak ott
nem lehet észrevenni, ahol hitbeli közöny lett
úrrá az embereken.
A római katholikus egyház büszkélkedhet k
azzal, hogy nem változik meg. Mindig ugyanaz
marad. Ideiglenesen, a viszonyok nyomása alatt
alkalmazkodik, de mihelyt a nyomás megszű
nik, kimutatja ábrázatát: a római pápa, mint
Krisztus helytartója, mindennek ura. Tudjuk,
hogy a középkori római egyház annyira hatal
mas volt és annyira zsarnokian kezelte ezt a
hatalmat minden téren, hogy őseink a szabad
ság és igazság érdekében érezték magukat in
díttatva az iga lerázására. És amennyire két
ségtelen az, hogy az emberi lélek a szabadság
és igazság elnyomásába, a zsarnokságba bele
nyugodni soha nem tud, mert hiszen szabad
ságra és igazságra van teremtve; s megérzi azt,
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hogy leikéért semmiféle váltságot nem adhat,
lelki méltóságának lealacsonyitásáért semmiféle
kárpótlást nem nyerhet, éppen olyan kétségtelenül bizonyos az is, hogy a római katholikus egyház a léleknek legmagasabb igényeit ki
elégíteni nem képes. Ép lélek nem érezheti ma
gát jól emberek szolgálatában, bármilyen címek
kel legyenek is azok az emberek felruházva.
Időszakonként léphetnek fel zsarnokok, a köz
szabadságok elnyomói, akik támaszt keresnek a
római egyház tekintélykultuszában, de a népek
jóléte, v.rulása, szellemi fejlődése csak a protes
tantizmus atmoszférádban nyerhet biztosítéko
kat és találhat kedvező talajt.
Ha jelenleg a római egyház úgy találja,
hogy Európában megnövekedtek az esé'yei, ak
kor elég Európa jelenlegi helyzetét szemügyre
venni a különböző vonatkozásokban, hogy meg
lássuk és ke lően értékeljük azokat a viszonyo
kat, amelyek a klerikálizmusnak kedveznek, s
rájövünk arra, hogy ezek a népeknek, az embe
riségnek nem kedveznek, valamint a szabadság
nak és az igazságnak sem kedveznek. Európa a
lezüllés, a dekadencia állapotában van és tehe
tetlenségi momentumánál fogva ebben az álla
potban szeretne megmaradni. A k!erikálizrnusban persze van konzerváló erő, a kérdés csak
az, hogy amit konzervál, érdemes-e arra, hogy
konzerváltassék.
Mindez lehet a politikai meggyőződésnek
és felfogásnak dolga. Mindez lehet a ku túrá
nak értékelése szerint eltérő megítélés alá eső
kérdés. Lehet valakinek ideálja a népszabadság
és a nemzetek önrendelkezési joga, de lehet esz
ménye az abs/o'ut egyeduralom és a népjogok
elnyomása is. Bennünket itt elsősorban nem
ezek a szempontok vezérelhetnek. Anrkor a keresztyénségnek ezt a két nagy típusát, a protes
tantizmust és a római katho icizmusí hasonltjuk
össze egymással, akkor a döntő szó nem a politikiai érdeket, nem a kulturális előnyt, hanem
a vallást illeti meg. És a klerikális mozgalom
is ezen a ponton támad a legszélsőségesebben,
kimondván, hogy a protestantizmus nemcsak,
hogy nem igaz vallás, hanem torzvallás. A klerikáiizmus szerint a protestanbzmus negativumok^bóí áll, vagyis ereje az, hogy tagad; nincsenek
tanai, vagyis mindenki azt hisz, amit akar; nin
csen erkölcse, mert az egyéni lelkiismeretet teszi
meg döntőbírónak. Ügyesen kihasználja e célra
a protestánsok »liberalizmusát«, amely minden
vallásban elismeri azt, ami bennük jó és ebben
a tekintetben sokszor a legvégső határig kész
elmenni. Mert világos és érthető a kler.'kálizmusnak az az érvelése, hogy maguk a protestánsok
sem tagadják, hogy a római katholicizmusban
is van jó, miért ne legyen tehát akkor min
denki római kathoUkus. Ennek a világos és ért
hető érvelésnek fogyatékosságál nem m ndenki
látja meg.
A kérdés tehát az, hogy a protestántizmus
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mint vallás, mint keresztyénség fölötte áll-e a
római katholicizmusnak, vagy nem. Ez elől a
kérdés elől nem szabad semmi körülmények
között kitérni. És minden más körülményre való
tekintet nélkül azon válasz dönti el állásfoglalá
sunkat, amelyet erre a kérdésre adunk.
Már most akárhogyan határozzuk meg a
vallást, akár azt mondjuk, hogy a vallás az
Istenben való élet, vagy az Istennel való belső
közösség, akár azt, hogy a vallás Istennek lélek
ben és igazságban való imádása, mindenfélekép
pen, mindegyik meghatározás alapján úgy lát
juk, hogy a vallás az embernek annyira benső,
lelki ügye, hogy legtisztább formája nem lehet
az, amely az embert akár valamely hely, akár
valamely idő, akár valamely szervezet, akár vala
mely ember révén tudja csak Isten elé állítani.
A legtisztább formája a válásnak csak az lehet,
ahol a Lélek által vitetik Isten színe elé, min
den mankó és állványozás nélkül. És én a
protestantizmusban látom a keresztyénségnek
azt a típusát, amelynek célja az, hogy az em
bert Isten iránti hűségre vezérelje, a római ka
tholicizmusban pedig azt a típust, amelynek
célja az, hogy az embert a római katholikus egy
házba elvezesse. Itt az egyház garantálja tagjai
nak az üdvösséget és megvonja az üdvösséget
mindazoktól, akik annak az egyháznak1nem tag
jai. A protestantizmusban pedig egyedül az
istenhez való viszony az, amely életünk sorsát,
lelkünk üdvösségét eldönti.
Amikor nem vonjuk kétségbe azt, hogy
ilyen igaz hívők a római katholikus egyház
kebelében is lehetnek és vannak, ezzel a fel
fogásunkkal a polémiában sebezhető pontot
nyújtunk. Azonban a keresztyénség megfeled
keznék magasztos rendeltetéséről, az emberek
nek Krisztushoz vezérléséről, ha polemikus elő
nyök kedvéért, saját sebezhetetlensége érdeké
ben olyan páncélzatot öltene magára, amely
megölné a lelket és a prófétá'ást. A keresz'yénség Krisztus követésében nyugodtan és biza
lommal viselheti Urának sebeit. Mi is elfogad
hatjuk, hogy Krisztus anyaszentegyházán kívül
nincs üdvösség. De a Krisztus anyaszentegyháza
nagyobb, mint a római katholikus egyház. Ez
az egyház ott van, ahol az Isten igéjét tisztán
és igazán hirdetik, s a szentségeket helyesen,
Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki. Az
Ágostai Hitvallásnak ezen tanítása az igazi ke
resztyén katho’icizmus, az egyetemes, oikonomikus keresztyénség.
Meg vagyunk győződve arról, hogy a pro
testáns keresz'yénségben megt?láható Is'ennek
igaz imádása, anélkül, hogy kénytelenek volnánk
embereknek szolgálni Isten helyett; azért va
gyunk protestánsok. Nem akarjuk lekötelezni
magunkat a szolgaság igájával, hanem megál
lunk abban a szabadságban, amelyre Krisztus
minket megszabadított.
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I vegyes házasságokról.
Hányszor volt alkalmam hallani »Ha tud
tam volna!« olyan evangélikusok szájából, akik
más vallásu egyénnel kötöttek házasságot! Még
gyakoribb az az eset, amikor titokban omlanak
a könnyek és szállnak a sóhajok, amelyeket
csak Isten lát és hall.
Vannak olyan vejpesházasságok, amelyek
ben a házastársak békés egyetértésben éínek
egymással, de ezeknek a száma nagyon csekély.
Vannak vegyes házasságok, amelyek legalább a
külszin után ítélve, zavartalanok, de csak azért
mert mindegyik fél lemondott a házaséletnek
legnagyobb áldásáról, a hitbeli közösségről. —
Mindkét részen közöny található, ainelv foko
zatosan a szellemi életnek teljes elsorvadását
idézi elő. A legtöbb vegyes házasság nem te
rem igazi boldogságot. A belső összhangtalanság, amely a felszín alatt lappang, lerombolja
a házastársi egyetértést.
A fiatalok a szerelem elragadtatásában
könnyen félvállról veszik a komoly szemponto
kat és aggodalmakat. Az öröm serlegéből isz
nak, felhőkön járnak és azt gondolják, hogy ez
az elragadtatás örökké tart. De a kiábrándu
lás napja eljön. És akkor kitör a panasz: Ha
tudtam volna, soha, soha nem tettem volna
meg ezt a lépést:
Az a figyelmeztetés, amelyet az egyház ád
tagjainak, hogy megóvja őket a késő bánattól
és a pótolhatatlan veszteségtől, komoly megszivlelésre méltó.
Tudod-e, hogy mit cselekszel, amikor ve
gyes házasságot kötsz?
A római katho’.ikus egyház legelőször is a
következő ígéreteket teteti meg veled ünne
pélyes nyilatkozat formájában:
1. A házasságot katholikus pap előtt kötöd
meg.
2. Gyermekeidet a katholikus vallásban ne
veled fel.
3. Ha a katholikus vallásu házasfél elhal, az
életben maradó evangélikus fél a gyermekeket
továbbra is a katholikus hitben neveli.
4. A katholikus házasfél kötelezve van arra,
hogy evangélikus férjét, illetve evangélikus fele
ségét megtanítsa a katholikus hit tiszteletére.
A katholikus fél megigéri, hogy minden meg
engedhető eszközzel odahat, hogy a protestáns
fél áttérjen a katholikus hitre.
1918. május 5. óta a római katholikus egy
háznak a vej^yes házasságok körüli eljárása még
szigorúbb lett a pápa azon rendelkezése által,
hogy az olyan házasság, amely nem katholikus
pap előtt köttetik meg, nem-keresztyén és ér
vénytelen és ugyanúgy tekintendő, mint az
ágyasságok és vadházasságok és az ilyen együtt
élésből származó gyermekek törvényteleneknek
veendők.
L. H.
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Je g y z e te k .
Egy amerikai lap ezt Írja: »Az európai
egyetemekben és theológiai iskolákban mind
egyre kevesebbet hall az ember arról a keresz
tyén vallásról, amely a tudományos elméletnek
és a pogány filozófiának a keveréke itt-ott a
keresztyen ethikának beleapritott falatjaival. —
A háború előtt ez volt a divat. Azonban az
ember nyomorúsága Istennek alkalmatossága
(man’s extremity God’s opportunity) és most
megvan a hajlandóság arra, hogy szemeinket a
hegyekre emelve intel.ktuális po'.yvánál valami
jobbat keressünk. A lutheránus egyházban ha
tározott visszatérés mutatkozik az egyszerű
evangéliomi hithez, i (The Lutheran. 1927. ápri
lis 28.)
Egy angol lapban pedig ezt olvasom: »Pál
apostol leveleinek authenticitását illetőleg a
theológiai fe’fogásban beállott vá tozások képe
zik a tárgyát Professor von Harnack kiváló né
met tudós érdekes megjegyzéseinek, amelyeket
az Evangile et Liberte legújabb száma közöl.
Ezelőtt ötven esztendővel, mikor theológiai ta
nulmányaimat megkezdtem, Írja Harnack tanár,
általánosan az volt a felfogás, hogy csak azok
a megbízható kritikusok, akik Pál apostol leve
lei közül csak négyet ismertek el eredetinek.
Azóta a do'gok megváltoztak. A két korinthusi,
a galáciai és a római leveleken kívül authentikusnak fogadják e! a Thessalonikabeliekhez irt
első, a kolosscbeliekhez, a filippibe’iekhez és a
Filemonhoz irt leveleket. A második thessalonikabeliekhcz és az efezusiakhoz irt levél még
vita tárgyát képezi. Nem vonom kétségbe azt a
tényt, hogy a levelek kérdése bizonyos nehézsé
geket tár fel, különösen ami az efezusbeliekhez.
irt levelet illeti, de ezek a nehézségek vélemé
nyem szerint nem legyőzhetetlenek. Mi több,
a gyűjtemény olyan régi, hogy a levelek vala
melyikét hamisító munkájának tételezve fel, ko
moly ellenvetésekre bukkanunk. Vájjon fel le
het-e tételezni, hogy a thessalonikai gyüleke
zet a 90-ik év körül Korinthusból Pál apostol
leveleinek egy gyűjteményében olyan levelet ka
pott, amelyről annak előtte nem volt tudomása,
vagy fel lehet-e tételezni azt, hogy maga a
thessalonikai gyülekezet hozott forgalomba kö
rülbelül ugyanazon időtájban egy ilyen leve
let? Abban a gyülekezetben akkor még többen
éltek olyanok, akik ismerték az apostolt és an
nak a gyülekezethez való viszonyát. Ennélfogva
több mint valószínű, hogy a tiz levélből álló
ősi gyűjteményben csak eredeti írásművek fog
laltatnak.« (The Christia World, 1927. junius
16.)
*
Végül a Pastoralblátter júniusi számában a
folyóirat kiadója, Lie. Erich Stange ir figyelemre
méltó dolgokat theológiai fejlődésünk tempójá
ról. E szerint a Nyugat kulturális fejlődése szá-
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/adunkban őrült tempóba csapott át. A múlt
század közepe táján az, aki ifjúkorában azt vélte,
hogy egy uj korszak élén marsiroz, agg korá
ban azt volt kénytelen konstatálni, hogy el
maradt. A huszadik században pedig egy-egy
uj sfüusforma már évtizedek alatt kimerül. —
Ugyanez áll a theológiai és egyházi fejlődésre
is. Stange szerint a láthatáron már mutatkoznak
az előjelei egy uj, mélyreható változásnak, amely
talán az orthodoxiának feléledését hozza a ver
bális inspirációval és tartozékaival. Ha pedig
az egyház célkitűzéseit és az egyházi gyakor
lati munkát tekintjük, akkor az ember a pro
gram inok temetőjében érezheti magát. A felve
tett kérdések mélyen szántanak, hanem a szel
lemi áramlatok tempója egészen megdöbbentő.
És itt azután a következő szavakban jellemzi
Stange a németországi helyzetet: »Hogy mindez
mit jelent a népegyház talaján, arról fölösleges
bővebben szlóni. Egy pillantás lelkészeinkre elég
ijesztő illusztrációt nyújt. Nem mintha híjában
volnánk céltudatos munkálkodásnak és jellegze
tes pozícióknak! De mekkora fejetlenség és zűr
zavar a célirányokban! Mekkora zavarása a gyü
lekezeteknek! Mennyire lehetetlen az egészet
teljesen összefoglalni egynéhány egységes célba!
És még mindig nem látni, hogyan fog mindez
végződni! Mert abban a mértékben, amint az
uj korszak prófétájának martiromsága úgyszól
ván teljesen megszűnt, sőt az ellenkezőjére vál
tozott, növekedett a kisértés ereje, hogy a jel
szavak és programmok tárát még újakkal gazda
gítsuk.« A következtetést így vonja le: »Vélemé
nyünk szerint a theo’góiai fejlődésnek ilyen vi
haros, sőt chaotikus idején ajánlatos, hogy rá
eszméljünk az egyházi szolgálatnak maradandó
feladataira, s hogy az egyházi Esztségben levő
nagyobb lemondást tanúsítson theológiai ked
vencvéleményei irányában, ha nem akarjuk,
hogy a legbecsesebb, a gyülekezet, szenvedjen
kárt.«
*
Ezekből a szemem elé vetődött nyilatkoza
tokból mindenesetre örömmel kell konstatálnunk
azt az egyet, hogy a német theológia, amelynek
érdemei egyébként kétségbevonhatatlanok, de
amely az egyházi élet terén igen sok bonyodal
mat okozott, újabban a pozitív keresztyénség
felé fejlődik. Tudjuk, hogy a pozitív irányzat
nak mindig voltak kiváló képviselői a német
theológiai tudományban és a németországi egy
házi életben is. Sajnos, volt azonban nálunk is
idő, amikor ifjú thimoteusaink csak azokat tar’ották tudósoknak, akik, mint Harnack mondja,
Pál apostol levelei közül csak négyet ismertek
el eredetinek, s ehhez képest takarították csű
reikbe Istennek hegyeiről a polyvát és szecskát
s aprították a tudományos elmélet és pogány
filozófia rántottlevesébe a keresztyén ethika fa
latjait. Csak örülhetünk annak, ha ezek a tudó
sok, akik néhány évtizeddel ezelőtt a martiromság veszedelme nélkül haladhattak a negativ kri
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tika frontharcosaival, ma már, talán maguk mit
sem tudva róla, túlélték magukat s frontharco
sokból hinterlandiisták lettek.
Jól ismerjük a programmok temetőjét mi is.
A süppedő sírkövek egyikénél másikánál látunk
gyászolókat, akik még mindig hullatják könynyeiket. De az élet tovább robog. És a sok
féle programm, rögeszme, kedvenc elmélet ki
dőltével már látjuk, hogy diadalmasan emelke
dik ki az egyház és a gyülekezet, a Krisztus
egyháza, a hívők társasága. Szép napja lesz éle
temnek, amikor egyházunk alkotmányának az a
sarkalatos tétele, hogy minden hatalom az egy
házközségből ered, kiépítést nyer abban az
irányban is, hogy az ágostai hitvallású evangé
likus egyházban minden élet az egyházközség
ből ered, amikor felismerjük azt, hogy nekünk
legdrágább kincsünk — Stangeval szólva — a
gyülekezet, s mi valamennyien, theológusok és
papok, tanítók és presbiterek, felügyelők és
kurátorok, erre hi vattattunk és rendeltettünk:
a Krisztus testének, az anyaszentegyháznak épí
tésére, a gyülekezetek gondozására, a hitnek
megerősítésére.

II keresztyén nevelés céljai.
Az amerikai Egyesült Államok lutheránusai
a keresztyén nevelés alapkérdéséi ügyében Chi
cagóban konferenciát tartottak. A konferencián
résztvettek az Augustana Synode, a lova Synod,
az ohioi Joint Synod, a lutheránus szabadegy
ház, a norvég lutheránus egyház, az egyesült
lutheránus egyház és az egyesült dán egyház
hivatalos kiküldöttei. A konferencia az alábbi
határozatokat fogadta el:
1. Minden keresztyén hitoktatás alapja a
Szenti rás.
2. Jóllehet elismerjük azokat a kiváló szol
gálatokat, amelyeket a modern lélektan és mo
dern neveléstan a tanítás terén tett, mégis saj
náljuk azt a mostani irányzatot, amely a Bibliá
nak, mint Isten igéjének tekintélyét és alapvető
fontosságát és a Szentléleknek az oktatási rend
szerben való helyét aláértékeli.
3. Midőn a gyermek oktatásának alapját a
Szentirásban látjuk, egyúttal elismerjük az egy
ház istentiszteletének, hymnologiájának, az egy
háztörténetnek, a misszióknak és hasonló rokon
tárgyaknak nevelő és szellemi értékét.
4. A keresztyén nevelésnek céljai elsősorban
az Istennel való rokonság tudatának felébresz
tése és a keresztyén életre nevelés; továbbá
ránevelése a tanulónak arra, hogy az egyház
életében tevékenyen résztvegyen; harmadszor
a tanulót ráneveini arra, hogy helyesen értse
meg másokhoz való helyes viszonyát és maga
tartását és mint keresztyén tegyen eleget tár
sadalmi kötelességeinek.
5. Újból hangsúlyozzuk, hogy az egészsé
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reggel 8 órakor báró Kaas Albert egyhm. fel
ügyelő hatalmas beszéddel (melynek külön ki
adását a közgyűlés elrendelte) nyitotta meg a/
évi rendes közgyűlést. A föesperes évi jelentése
után napirend előtt szót kért dr. Kirchknopf,
az Országos Luther Szövetség egyh. elnöke,
erős, önérzetes beszéd kíséretében beterjesz
tette egy megszervezendő és rendezendő »Szö
vetségi nap«-ra vonatkozó határozati javaslatát,
melyet az egyhm. közgyűlés magáévá tett és
ennek va'amennyi egyházmegyének történő
megküldését határozatilag kimondotta. Tizenegy
órakor kezdetét vette a templomi istentisztelet,
mikor is Bakay Péter alesperes János ev. XXL
15- 17-ből kiindulva, beiktatta az uj lelkészt,
Kemény Gábort, aki ezt követőleg a 119. Zsolt.
105. és 106. alapján tartotta székfoglaló bekö
szöntő beszédét. A zsúfolásig megtelt tem póm 
ban megjelentek: Baja tvh. város főispánja, pol
H Í R E K .
gármestere, a vármegye, a térparancsnokság, a
ref. és izr. lelkész, törvényszék, hivatalok és
R ádió-istentisztelet. Junius 26-án d. e. II
órakor a magyar rádió Irányi Kamill székes- egyesületek képviselői, stb. Mindkét istentiszte
fehérvári lelkész prédikációját adja le a budai let alkalmával elhangzott és szépen felépített be
ev. templomból.
szédek mélyen bevésődtek a hallgatók szivébe.
Általános elismerést aiattak. Valami különös és
Az egyetemes nyugdijintézeti bizottság
junius 16-an ülést tartott br. Radvánszky Albert jóleső jelenet volt, mikor az istentisztelet végez
tárgysorozaton kívül — a főispántól
egyetemes felügyelő és üeduly Lajos püspök tével
kezdve
az
összes notabilitások egymásután meg
elnöklete alatt. A bizottság nem fejezte be az
uj nyugdíjintézet alaps/abálytervezetét. Tárgya jelentek a papiakon melegen üdvözölve úgy a
beiktatott uj lelkészt, valamint az egyházmegye
lásait junius 24-én folytatja.
képviselőit Szintúgy jóleső érzési és szivbdi
D r. Szelényi Ödönt a kultuszminiszter sa örömöt váltott ki az összes fent emiltett notaját kérelmére az V. fizetési osztálynak meg bilitásoknak, az apálplébánosnak, a zirczi rend
felelő illetményekkel és jelleggel nyugalomba igazgatójának, az egyéb állami tanintézetek igaz
helyezte. A Veres Pálné intézetnél tovább is gatóinak a déli 1 órai közebéden történt meg
működni fog.
jelenése. Ezt különösen kell hangsúlyoznom a/
E speres-beiktatás. Farkas Elemér büki lel oknál fogva, mert ez volt az első eset, hogy
készt. a soproni á só egyházmegye újonnan a kicsiny, 400 lelket számláló bajai evang. gyü
választott esperesét junius hó 21-én iktatta hi lekezet által rendezett ünnepélyen megjelent a
vatalába Hérints Lajos, az egyházmegye volt város és vármegye előkelősége. A szeretetvenesperese.
dégség fehér asztala mellett elhangzott, evangéEvangélikus megmozdulás Baján. Junius liomi szeretettől és erőteljes magyar hazafias
hó 15. és 16. napjain megható szép ünnepély érzéstől hevített felköszöntők bensőségessé és
folyt le Baja városában, mikor is a pesti alsó kedvessé tették az összetalálkozást és a megevangélikus egyházmegye az újonnan tatarozott megismerkedést. Most pedig magáról a bajai kis
templom felavatásának és Kemény Gábor meg evang. gyülekezetről is kell egyetmást elmon
hívott lelkész beiktatásának egybekapcsolásával danom, nyilvánosságra hoznom, az uj életrekelés
tartotta meg rendes évi közgyűlését. Az egy egy-két tükördarabjának a bemutatásával. Dr.
házmegye elnöksége a gyülekezetek kiküldöttjei Makray László felügyelő, Lelbach Oszkár mánek a kíséretében 15-én d. u. fél négy órai vo sodíelügyelő, Hellermann Fülöp gondnok, Jóos
nattal érkezett, a sajnos most határszéli vá István érd. felügyelő vezetése alatt álló presbyrosba. Szives fogadtatás után a vendégek az térium és egyháztagok, az áldozatkészségben
evang. testvéreknél elkészített szállásaikra kísér felülmúlták önmagukat. Nevezetesen: dr. Mak
tettek, majd félöt órakor megkezdődtek a hol ray László, Lelbach Oszkár, özv. dr. Lelbach
napi közgyűlést előkészítő bizottsági ülések, me Laszlóné, Lelbach László 20 millió korona költ
lyeknek végeztével kezdetét vette a templomi séggel teljesen átalakították és rendbehozták a
vallásos est. Dr. Raffay Sándor püspök ur meg paplakot és bevezettették a villanyvilágítást. —
bízásából Kruttschnitt Antal főesperes I. Tim. Lelbach Oszkár 6,500.000 kor. költséggel beve
IV. 5. alapján avatta fel és adta át rendeltetésé zettette a templomba a villanyvilágítást, mire a
nek a szépén restaurált templomot, tolmácsol hívek közadakozásból 10,600.000 kor. árban egy
ván a főpásztor üdvözletét es áldás kivánatát, gyönyörű csillárt szereztek be a templom ré
ezt követte dr. Kirchknopf Gusztáv Máté XVI. szére. Ezenfelül külsőleg tatarozták s belül ki
13—19. alapján tartott előadása. Másnap, 16 án festették a templomot 7 millió kor. költséggel.

ges pedagógia megköveteli a keresztyén iroda
lom felépített elveinek tekintetbe vételét.
6. Azt tartjuk, hogy a káténak a tananyag
bibliai anyagának megállapításánál megfeleld
helyet kell juttatni, és a kátétanitást korán meg
kell kezdeni olyan módon, hogy az anyag a
tanuló korához és szellemi fejlettségéhez mér
ten állapittatik meg.
7. Azt tartjuk, hogy sürgetően szükséges a
káté, a Szentirás, a szövegek és az énekek
könyv nélkül vak) tanításának hangsúlyozása.
8. Arra való tekintettel, hogy’ a vasárnapon
ként rendelkezésre álló idő nagyon kevés, tanitószemélyzetünk gyakran nem elegendő és a
felszerelés nem megfelelő, ajánljuk a hétköz
napi vallásos iskolák felállítását es fejlesztését.
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A bajai hívek szeretettel látták el az érkezett
vendégeket. A 150 teritékü ünnepi közebéden
résztvett vendégek valamennyien kivétel nélkül
Lelbach Oszkár vendégei valának, aki ismét e
célra 9 millió koronát áldozott. íme ezek a szá
mok külön magyarázatot nem igényelnek. A hit
ből és hiterőből fakadó áldozatkészségnek éke
sen szóló bizonyságtevői ezek. A bajai kis evang.
gyülekezet életében uj forduló pontot jelentenek.
A jóságos Isten áldó, segítő keze vezesse a kis
gyülekezetét egy boldog jövőnek elébe. A bajaiaknak mindenekért hála és köszönet, a jósá
gos Istennek dicséret és dicsőség.
Találkozó. Szarvason, 1922-ben képesítő
zött osztálytársaim közöljék velem azonnal cí
müket: Andrékovicsné, Ruzsinszky Mária, Kon
doros.
Közgyűlések. A tiszavidéki egyházmegye
junius 29-én tartja rendes közgyűlését dr. Dóm
ján Elek és dr. Haendel Vilmos egyet, tanár,
egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt Nyíregy
házán. — A tiszai egyházkerület augusztus 23—
24-én tartja évi közgyűlését Miskolcon Oeduly
Henrik püspök és dr. Zelenka Lajos kúriai biró,
kér. felügyelő elnöklésével.
Az Európai Keresztyén Szövetségi Unió
1927. augusztus 8—14-ig Budapesten, Magyarország fővárosában tartja V. nagy nemzetközi
konferenciáját. Ez alkalommal a gyönyörű fek
véséről, monumentális palotáiról, hatalmas du
nai hidjairól világszerte hires milliós városban
a hatalmas gyűlések, ünnepélyek, keresztyén
hangversenyek egész sorozata fog lezajlani. Az
előadók között az európai nemzeti mozgalmak
vezető emberei közül a legkiválóbbak szerepel
nek. Lesz a konferenciával kapcsolatosan egy
gazdag, változatos és érdekes kiállítás is, mely
nek keretében a C. E. mozgalmak bemutatják
módszereiket, szervezetüket, történetüket, to
vábbá eddig elért eredményeiket. A konferen
cia utolsó napján Budapest széles útvonalai egy
Krisztus királysága mellett tüntető hatalmas
menet fog végigvonulni zenekarokkal, zászlók
kal és feliratos táblák százaival. A mozgalom
európavezetősége reméli, hogy a konferencia ál
dásos eredményeképpen Isten országának ügye
Délkelet-Európában nagy lépéssel halad előre s
éppen ezért a konferenciának minél tömege
sebb látogatására és támogatására felkéri az
összes európai keresztyéneket. A konferencia
vezetőségének sikerült olyan vizűm és utazási
kedvezményeket biztosítani, mint még eddig
egy nemzetközi konferencián sem. Úgy a rész
letes programmról, mint a részvételi feltételek
ről és költségekről teljesen kimerítő prospektust
küld minden érdeklődőnek az előkészitőbizottság (Budapest, VIII., Gyulai Pál-u. 9.). Nem
csak a C. E. mozgalom tagjait, hanem más
rokonmozgalmakhoz tartozókat s általában min
den érdeklődőt szívesen lát a rendezőség. A je
lentkezések a rendezőség által a prospektussal
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együtt szétküldött blankettákon lehetőleg junius
30-ig, de legkésőbben juíius 15 ig beküldendők.
Pályázat állami ösztöndíjas helyekre és
állami ösztöndíjakra tanulmányaikat külföl
dön folytatni szándékozó főiskolai hallgatók
számára. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter 8934/1927/III./b. szám alatt pályázati
hirdetményeket tett közzé. Ezen hirdetmények
szerint a bécsi Collegium Hungáriáimban az
1927/28. iskolai évre 30 állami ösztöndíjas és
22 fizetéses hely, a berlini Collegium Hungariciumban 30 állami ösztöndíjas és 5 fizetéses
hely szerveztetett, Franciaországban végzendő
tanulmányokra 20 állami ösztöndíj, Genfben
végzendő tanulmányokra 4 állami ösztöndíj, —
Angolországban végzendő tanulmányokra 15 ál
lami ösztöndij van kiírva. Protestáns theológusok, akik valamely hazai egyetemen, vagy hazai
protestáns theológiai akadémián végbizonyít
ványt nyertek, vagy esetleg doktorátust is sze
reztek, a berlini Collegium Hungáriáim helyeire
és a genfi ösztöndijakra pályázhatnak. A dé
káni hivatalban rendelkezésre álló űrlapon két
példányban kiállítandó, a nagymélt. vallás- és
közoktatásügyi miniszter úrhoz címzett kérvé
nyeket az illetékes dekanátusokhoz kell beadni.
Hitelesített másolatban mellékelendő: 1. szüle
tési bizonyítvány, 2. érettségi bizonyítvány hi
teles német vagy latin fordításba, 3. főiskolai
tanulmányokat, illetve végzettséget igazoló ok
mányok, köztük indexmásolat, 4. hatósági or
vosi bizonyítvány a pályázó teljes testi egész
ségéről, 5. Bécsbe és Berlinbe a német, Fran
ciaországba és Genfbe a francia, Angolországba
az angol nyelvtudást igazoló egyetemi bizonyít
vány arról, hogy a pályázó az illető nyelvet
szóban és írásban annyira bírja, hogy szaktanulmányait sikerrel folytathatja. A többi fa
kultások hallgatói számára általánosságban
ugyanezen szabályok érvényesek.
Az egyetemes liturgiái bizottság fontos
ülést tartott a liturgia egységesitésének a kér
désében. Részletesen foglalkozott a liturgiának
a keresztyén egyházban való kialakulásával,
majd a reformáció, főleg a Luther liturg ájával,
majd a jelenlegi liturgikus formákkal éz ezt
megújítani kívánó mozgalmakkal. Végül gya
korlati bemutatásra került hazai egyházunk
kebelében kialakult legáltalánosabban elterjedt
típusok menete. Az egy teljes napot igénybe
vevő tanácskozások eredményeként a bizottság
abban állapodott meg, hogy javasolni fogja az
egyet, közgyűlésnek uj, egységes, általánosan
kötelező érvényű énekes könyv kiadását s az
ennek alapját képező egyetemlegesen kötelező,
egységes partitura összeáLitását, továbbá a kü
lönböző liturgiái típusokat, istentiszteleti formá
kat magábafoglaló, kötelező uj agenda elkészí
tését. Mindkét bizottsági ülésen Geduly Henrik
püspök végezte az elnöklés fárasztó munkáját.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
■---------
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II megváltás útja.
„Arról ismertük dick a szüre
teiét, hogy ő az életét« dta éret
tünk."
I. Jón. 3. l(i.

A keresztyén vallásnak és hitéletnek közép
pontja és örök forrása Jézus Krisztus, aki Isten
dicsőségének visszatükröződése, valóságának
képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. isteni személye a legtökéletesebb ki
jelentése az Atyának. Őbenne lett nyilvánvalóvá
az, ami elrejtetett volt a világ teremtésétől
fogva, de aki nélkül nem állott elő semmi, ami
előállott. Az evangéliomok bizonyságot tesznek
róla, hogy' Jézusban nagy hatalom volt és ki
apadhatatlan erőforrások állottak rendelkezé
sére. Hatalma volt úgy az anyagi, mint a szel
lemi erők felett. Ezt bizonyítják csodatételei,
ezt bizonyítják tanításai, ö maga is nem egy
helyen rámutat arra, hogy erői felülmúlhatat
lanok.
Meggyógyította a betegeket, a vakoknak
visszaadta szemük világát, feltámasztotta a ha
lottakat, parancsolt a viharnak, borrá változtatta
a vizet, megszaporitotta a kenyeret, megvigasz
talta a szoinorkodókat, bátrakká tette a rettegöket, áldozatkészekké a fösvényeket, bűnbánókká
a gonoszokat. Kétségtelen, hogy nagy hatalma
volt.
Önmagáról szóié) kijelentései ugyanezt
mondják: »Mindent nékem adott át az én
Atyám.« »Nálam nélkül semmit sem cselekedhet
tek.« »Nekem adatott minden hatalom a menynyen és a földön.« »Nem kérhetném most az
én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizen
két sereg angyalnál?« »Én vagyok a feltámadás
és az élet.« »Az én beszédem élet és igazság.«
Az apostolok sok helyen tesznek bizony
ságot Jé?us emberfölötti hatalmáról. Ugyanígy
a keresztyén egyház is.
A Jézus Krisztusban történt tökéletes isteni
kijelentésnek, Isten helyes ismeretének egyik
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lontos alkotó eleme az a mód, ahogyan Jézus
az önagy isteni hatalmát földi életében igénybevette és használta. Ez a mód nem kevésbbé
csodálatos, mint maga a hatalom. Nem értették
meg a tanítványok: »Mindnyájan rnegbotránkoztok én bennem.« Nem értették meg ellenségei
sem: Ha istennek fia vagy, szállj le a kereszt
ről.« »Másokat megtartott, magát nem birja
megtartani.« Keresztfája a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság. Nem értették
meg és ma sem értik meg, hogy valaki, aki
nek olyan hatalom adatott, mint Jézusnak, úgy
éljen, szenvedjen és haljon meg, mint Jézus.
Ennek a titoknak megértéséhez egy kulcs
van: a szeretet. »Arról ismertük meg a szeretetet, hogy O az ó eletet adta érettünk.« Jézus
ban Istennek üdvözitö kegyelme jelent meg
hatalommal és szeretettel.
Mit csinálnék én, mit csinálnál te, ha akkora
hatalmad volna, mint Krisztusnak? Ha rendel
kezésünkre állanának a teremtésnek erői és az
angyaloknak légiói? Ha parancsolni tudnánk a
gonosz lelkeknek? Ha ki tudnánk hatalommal
erőszakolni az igazság győzelmét és sarkunk
kal összetiporhatnánk a kígyónak fejét? Krisz
tus életét adta érettünk. Mindazt a hatalmat
nem tekintette zsákmánynak, hanem ellenkező
leg, azzal keresett és eszközölt engesztelödést
a bűnökért, hogy áldozatul adta magát egész
életében és meghozta a legnagyobb, legtökéle
tesebb áldozatot a keresztfa oltárán.
Az evangcliomokban bámulatos példáit ta
láljuk annak, hogy Jézus Krisztus hatalmát min
denkor a szeretet szellemében használta fel s
mindig arra, hogy szolgáljon.
Az egyik fentebb idézett mondása igy hang
zik: »Mindent nekem adott át az én Atyám.«
Mi következik e kijelentés után: »Jöjjetek én
hozzám ... tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd
és alázatos szivii vagyok.« (Máté 11, 27—30.)
Krisztus ugyanakkor, amikor nagy hatalmára
hivatkozik, szelíd és alázatos. Szelíden és alá
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zatosan kér, hívogat és nyugodalmat ígér a
megfáradtaknak és megterhelteknek. Csodála
tos ez, és merő ellentéte annak, amit egyéb
ként a hatalmasok szoktak cselekedni, akik a
hatalom egy töredékének birtokába jutottak.
Merő ellentéte annak, amit az ember tenne,
aki hatalom után szomjuhozik.
Egy másik helyen ezt olvasom: »Tudván
Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott
néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez
megy, felkele a vacsorától, leveté felső ruháját;
és egy kendőt vévén, körülköté magát, azután
vizet töite a medencébe, és kezdé mosni a tanít
ványok lábait.« (Ján. 13, 3—5.) Tehát annak
tudatában, hogy minden hatalmába adatott, szol
gai munkát végez Jézus. Mit művelnél te, ha
minden hatalom néked adatott volna?
És vájjon a Jézusban történt kijelentése az
isteni szeretelnek csak azért töri ént-e, hogy mi
csodálkozzunk Jézus hatalmán és azon a módon,
ahogyan ő ezt a hatalmát felhasználta? Nem.
Tanuljuk meg belőle mindnyájan, hogy habár
nekünk nem is adatott akkora hatalom, mint
Megváltónknak, de gyenge erőinket úgy hasz
náljuk, miként Jézus. Szolgáljunk szeretetben
embertársainknak és Isten országának. Isten Fia
nem arra használta hatalmát, hogy az embereket
elnyomja, hanem hogy megmutassa szeretedét.
A mi életünk is mutassa a szeretetrnunkára
odaszentelt erőnek példáját.

Lelkészi fegyelem .
Amikor kételkedem valamiben, mindig az
ember legnagyobb tanitómesteréhez, a termé
szethez fordulok és tőle kérek tanácsot. Bár
jól ismerem a fegyelem hatását és erejét min
den katonai vonatkozásában; ismerem szerepét
az érzés és gondolkodás világában, vagyis az
egyéniség megrendszabályozásában; tisztában
vagyok az alkotások körüli tevékenységével:
mégis bizonyos elfogultsággal nyúlok a lelkészi
fegyelem kérdéséhez, mert az egy tiszteletre
méltó testület tagjait érinti közelről.
,
Kezdem a természeten; a nagy mindenségben megnyilvánuló fegyelmen, a teremtmények
és földi lényeknek a Mindenható akarata előtti
meghajlásán, az élet halálán és a halál életén,
t. i. azon a nagy titokzatos körforgáson, mely
nek két gyújtó pontja az élet és a halál. Ezt a
két problémát isteni törvények szabályozzák. —
A véges emberi ész csodálkozva bámulja azokat
a jelenségeket és változásokat, melyeket ama
kipuhatolhatatlan körforgás, a végzet útja tár
szemük elé. Kutat — kutat, bizonyos eredménye
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ket el is ér, melyek az emberi tudás hatalmá
val hozzáférhetők, azonban e tudás korlátolt méí étéin túl összerogy, megalázza magát a Min
denható bölcsessége előtt és csak hinni, bízni
és remélni tud.
Nem gondoljátok, hogy eme jelenségekben
az isteni igazság mindent lenyűgöző, de egy
szersmind kibékítő és megelevenitő ereje is meg
nyilvánul? igazság tehát, mely ellen ha az ked
vezőtlen, azt emberi ésszel fel nem fogva, csak
zúgolódni tudunk. Az isteni igazság ilyen meg
nem ismerésén, vagy félreismerésén alapszik a
pesszimista világnézet az önzésből kiinduló ma
kacsságával, elégedetlenségeivel, erőszakosságai
vá', igazságtalanságaival, végeredményben tehát
fegyelmetlenségeivel.
A fegyelem tehát semmi egyéb, mint az
igazság elismerése és annak további építésére,
fejlesztésére irányuló közös együttműködés, kö
zös engedelmesség. A fegyelemnél minden az
igazság körül forog, melyet azonban felismerni,
legtöbbször igen nehéz, különösen pedig akkor,
ha az ellenünk nyilatkozik meg. Az igazságot
elsősorban nem egyéni szempontokból kell mér
legelni, hanem magasabb érdekekből, melyek
az összesség tevékenységét szabják meg. Az
egyéni érdeknek a közös érdek alá vetése tehát
az a magas szempont, melyet a fegyelem gya
korlásánál először kell figyelembe vennünk. Ez
pedig az önfegyelmezés és önf egy elunezettség
kérdését veti fel előttünk. Mennél jobban tudom
önmagam fegyelmezni, annál többre vagyok
képes e téren másokkal szemben. Az önfegyel
mezés mindig előfeltétele mások fegyelmezni tu
dásának.
Hogyan áll a lelkész az önfegyelmezéssel
szemben?
Ez az önfegyelmezés a lelkész alázatosságá
ban nyilvánuljon meg. Ennek az erénynek a
gyakorlása nálunk a mi nemzeti bűneinknél
fogva, igen nehéz. Széchenyi a »századokon át
buján burjánzó« nemzeti bűneinket négy cso
portba osztotta. Az elsőhöz számította a hiúsá
got és rokonát, az önhittséget, önáltatást,* ön
csalást; másodikhoz a szalmatüzszerü lelkese
dést; harmadikhoz a közrestséget; negyedikhez
végül az irigységet és szülötteit, a pártviszályt
és ura'omvágyat. Ilyen nemzeti bűnök pergő
tüzében alázatosnak lenni, majdnem egyenlő a
gyengeség beismerésével. Éppen ezért nálunk
óriási önküzdelemre, jellemerőre van szükség,
hogy nemzeti bűneinkkel főként a hiúság, ön
hittség és irigységgel szemben az alázatossággal szilárdan helytáiljunk. Ebben rejlik a lel
késznek hivatásához tartozó nehéz feladata,
melynél annál nagyobb tisztelet és dicsőség illeti
meg, mennél nehezebb a nemzeti bűnökkel
szemben folytatott küzdelme. Más kérdés, hogy
az alázatosságért vívott sikeres küzdelme sok
szor bizony kellő méltánylásra nem talál. Nem
zeti bűneink sokszor eltorlaszolják tehát az igaz
ság érvényesülésének útját, az alázatos
pes z ív
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dig végeredményben a küzdelemben kifárad s
a Tétért vívott harcában az eszközökben is kevésbbé válogatós lesz.
De hogy áll a lelkész a közös, nagy érdek
elismerésével szemben? Mi lehet ez a nagy ér
dek más, mint az Anyaszentegvház és a Haza?
A lelkésznek egyéni érdekeit mindenben ezeknek
kell alárendelni tudnia. Az önfegyelmezettséggel
párosult önzetlenség erénye követeli ezt igy a
tekintélytisztelet elvén. Az összes-ég érdekeinek
megsértése súlyosabb következményekkel jár
hat, mint az egyéni érdek elejtése.
Az egyház és a haza érdekeinek ez a fel
sőbbrendűsége az egyesekre kétségtelenül bizo
nyos összetartó hatással van, melynek a közös
együttműködésben, a közös engedelmességben,
vagyis a fegyelemben kell megnyilvánulni. Mi
vel pedig a fegyelem összetartó hatásának nagy
sága egyenes arányban áll avval a tisztelettel,
melyet minden erömegnyilvánulással szemben
önkénytelenül is érzünk, ebből következik, hogy
az egyház és Haza iránti tiszteletünk annál erövelteíjesebb lesz, mennél egyöntetűbben, fegyel
mezettebben nyilatkozik az meg. Ennek a főként
az egyház iránti t :szteletnek elsősorban a lelké
szek a képviselői. Ha a hívek azt látják, hogy
ez az összetartó fegyelmezett szellem bennük
elevenen él, egész bizonyos, hogy az a szellem
reájuk is hatalmas lendítő hatással lesz. Te
kintve azonban, hogy az összességet elsősorban
mindig a magasabb rangban, illetőleg állásban
levő méltóság képviseli, mely már ezen az ala
pon is a tekintélynek bizonyos magas fokát vi
seli magán: szükséges, hogy ennek elismerése
képpen éppen olyan fokú tisztelet is adassék
meg neki. Az igazság azt követeli ilyenkor,
hogy minden személyi érdek háttérbe szoruljon
és csak a közös nagy érdek szempontjai legye
nek irányadók. Az önfegyelmezés igazi értéke,
itt tűnik ki az öngyőzelem magas és helyes ér
telmezése szerint. Azt pedig senki sem gondolja,
hogy az ilyen öngyőzelem bárkinek is a személyi
értékét kisebbíteni fogja.
Mindebből csak azt látjuk, hogy miként a
természetben, azonképpen minden emberi intéz
mény létesítésénél és vezetésénél is a természeti
és isteni igazságok magas szempontjainak a
szigorú fegyelem elvei szerint kell érvényesül
niük, ba az intézmény élni és fejlődni akar.
Ez pedig annál jobban sikerül, mennél fegyel
mezettebb gondolkodásúak az illető intézmény
képviselői, mennél jobban tudnak azok maguktartásával amaz elveknek tiszteletet és tekintélyt
szerezni, melyek jegyében munkálkodnak.
A fegyelem mustár magját már a lelkész
nevelő intézetben (theológián) kell a fogékony
ifjú lélekben elvetnünk. Csak rendszeres neve
lés utján fejlődhetik az olyan fokra, melyen az
Anyaszentegyház és a Haza javára kivívott tisz
telet és tekintély révén áldasthozóan tud gyü
mölcsözni.
vitéz Raics Károly altábornagy.
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Bz uj egyetemes nyugdíjintézet.
A tavalyi egyetemes közgyűlés által kibő
vített nyugdijintézeti bizottság D. Raffay Sán
dor püspök és dr. Zelenka Lajos tiszai egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt junius 24 én
illést tartott, amelynek határozatai után most
már szinte bizonyos, hogy az uj nyugdíjintézet
1928. január hó 1-én életbe lép Ez az ülés
végleges megál’apodásra jutott a pénzügyi kér
désekben, az alapszabálvtervezet kidolgozására
pedig dr. Mikler Károly elnöklete alatt kiküldött
egy bizottságot, amelynek tagjai az elnökön kí
vül Paulik János, Kuthv De/sö, Wágner Ádám
és Kirchner Rezső. Ez a szükebb bizottság ju
nius 24-én már megkezdte működését.
Az uj nyugdíjintézet mathematikai és pénz
ügyi részét Lorge Róbert, áll. elism. szakmate
matikus, a Gazd. Bizt. Szöv. math, osztályfő
nöke dolgozta ki. Tervezetét az alábbiakban is
mertetjük:
1. A t a g o k n a k b i z t o s í t o t t n y u g d í j
mérve:
a) Lelkészek ötévi várakozási idő után bar
mikor beálló munkaképtelenség cselén a követ
kező nyugdíjra tarthatnak igényt. Az egyénen
ként megállapított, általában véve a korábbi
megállapítással azonos 100°o-ban betudott fi
zetésük után, amely az >nban lakbérrel együtt
minimálisan 3.ÖU0 pengő: ötödik év után annak
30%-ára és minden évvel későbben beálló mun
kaképtelenség esetén százalékigény 2°o-VaI nö
vekszik, úgy, hogy negyven évi szolgálat esetén
eléri a százszázalékot. Ezen felül az igény hoszszabb szolgálat után sem emelkedik.
b) özvegyek azonnali kezdettel igényjogo
sultak férjük halála esetén egy élethossziglani
járulékra, amelynek évi összege felét teszi ki
a férjeik nyugdíjba számított teljes százszázalé
kos fizetésnek. Vagyis bármikor hal el a férj,
az özvegy minimálisan 1800 pengő nyugdijat
kap. Ezen kivid kapnak az özvegyek elhalt fér
jük után 300 pengős betegségi segélyt.
c) Az árvák 20 éves korig fejenkint évi
150 pengőt, teljes árvák fejenkint évi 30Í) pen
gőt.
2. J ö v e d e l m i f o r r á s o k :
a)
Vagyon: az uj nyugdíjintézetnek 1928.
január l-ével a következő vagyoni állaga lesz:
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1. Készpénz, tagidijak, államsegély stb. 1927.
január 1-én 95.000 P, 2. Tagdijak 1927. évben
40.000 P, 3. Államsegély 1927-ben 60.000 P,
4. »Hangya«-kamat 400 P, 5. Fenntartók 15
o/o-os belépési dija 194.893 P 50 f., 6. Tagok W
o/o-os belépési dija 191.113 P 50 f. Összesen in
duló vagyon 582.407 P.
b) A tagok hozzájárulásai: 1. Belépési dij
cimén úgy a tagok, mint a fenntartók egyszersmindenkorra per 1928. január 1. a betudott
osszfizetés 15—T5o/o-át tartoznak befizetni. —
2. Tagjárulék cimén a fenntartók évenkint a be
tudott fizetés 4o/o-át, a tagok pedig progreszsziv százalékokat. Itt megjegyzem, hogy a mathematikai szakértő tervezete 308 taggal szá
mol, akiknek zöme, szám szerint 213, 3600
pengő nyugdíjigénnyel bír. A fentiek szerint
egy olyan fenntartó, tehát az a gyülekezet,
amelynek lelkésze 3600 pengő teljes nyugdíjra
jogosult, fizetne belépési dij cimén egyszersmindenkorra 540 pengőt, tagjárulék cimén pe
dig évente 144 pengőt; a lelkész fizetne belé
pési dij cimén és tagjárulék cimén ugyananynyit, mint a gyülekezet. A tagok nyugdíjigénye
a betudott fizetés szerint 5400 pengőig emel
kedik. A fenntartó gyülekezet mindegyik foko
zaton 4o/o-ot fizet tagjárulék cimén. A tag,
vagyis a lelkész azonban a 3600 pengőt meg
haladó minden 200 pengő után még egynegyed
százalékot, vagyis 3800 pengő után 4.25o/o-ot
stb., 5400 pengő után 6.25o/o-ot. Vagyis ha pél
dául a tag nyugdíjigénye 5200 pengő, akkor
belépési dij cimén fizet úgy a gyülekezet, mint
a lelkész 15o/o-ot, 780—78Q pengőt, évi tagjárulék cimén a gyülekezet 4o/o-ot, 208 pengőt,
a ielkész 6o/o-ot, 312 pengőt. A püspökök leLkészi nyugdijukon kivül egyenként 10.000 pengő
püspöki nyugdíjra bírnak igénnyel. Megjegy
zendő még, hogy a tagok hozzájárulásaikat ha
lálukig, illetve esetleges korábbi munkaképte
lenség folytán beálló nyugdi;azta+ásukig fizetik,
tehát megszűnik a régi nyugdíj intézet azon határozmánya, hogy a tagok 40 évi szolgálat után
nem fizetnek járulékot.
c) Egyéb, évenként ismétlődő jövedelmek:
1. Államsegély évi 100.000 pengő, 2. In
duló vagyon 5o/o-os kamata 29.120 P 35 f.,
3. Hangya-alap'tvány kamata 320 P, 4. Köz
igazgatási segély 10.000 P, 5. Közalapi segély
10.000 P, 6. Offertóriumok és adományok.
Az elfogadott mathematikai tervezet sze
rint az ö s s z t a r t a l é k s z ü k s é g ! l e t 3,242.695
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P, amelyre van fedezet az induló vagyonban
582.407 P, fedezendő tehát 2,660.288 P, amely
fedezhető évenkénti 106.411 P 52 filléres örö
kös járadékkal. Az évi örökös járadék körül
belül fedezetet nyer a c) pont alatt említett
államsegélyben. A mathematikai számítások sze
rint az örökös járadék körülbelül huszonhat év
alatt kiadja a szükséges tartalékot, vagyis nor
mális körülmények közt arra az időre a szük
séges tartalék együtt lesz.
A számítások alapján a nyugdíjintézet m é r 
l e g e a következőképpen alakul: a) B e v é t e l :
1. Tagdíjak 62.051 P 50 f., 2. Fenntartók 1,299
290 Pengő után 4 o/o-os járulék 51.971 P 60 1,
3. Államsegély 100000 P, 4. Hangya-kamat 320
P, 5. Induló vagyon 5o/o-os kamata 29.120 P,
35 f., 6. Közigazgatási segély 10.000 P, 6. Köz
alapi segély 10.000 P. Összes bevétel 263.463
P 45 f. b) K i a d á s : 1. Férfiak 1,274.090 Pből 4.710/0 60.009 P 64 f., 2. Nők 637.045 bői
14.1741 o/o 90.295 P 40 f., 3. Árvák 5.302 P 06
i , 4. Temetkezési kiadás évi 1.289 P 70 f.,
5. Tartaléktörlesztés mint örökjáradék 106.411
P 52 f., 6. Betegsegélyző-alapba 155 P 13 f.
(összes kiadás 263.463 P 45 f.
Az uj nyugdíjintézet, mint már említettem,
1928. január hó 1-én lépne életbe. Akik annak
életbelépése után azonnal, mondjuk január hó
2-án nyugdijaztatnának, feltéve, hogy öt szol
gálati évük már van, összes szolgálati éveik
beszámításával a fenti nyugdijakra tarthatnak
igényt; kötelesek azonban befizetni a belépési
dijat és az 1928. évi tagsági járulékot. Azok a
lelkészek, özvegyek és árvák, akik az uj nyug
díjintézet életbeléptetése előtt mentek nyugdíjba,
illetve kapnak özvegyi nyugdijat, vagy árvasági
ellátást, az uj nyugdíjintézettel szemben semmi
féle igénnyel nem bírnak; mindazáltal a nyugdijintézeti bizottság azzal a javaslattal fog az
egyetemes közgyűléshez fordulni, hogy őket a
lehető legmesszebbmenő támogatásban és se
gélyben részesítse.
Végül megjegyzem, hogy azok a tagok, akik
jóllehet nyugdíjba beszámított fizetésük alapján
3600 pengőnél magasabb nyugdíjra volnának jo
gosultak, de a progresszív tagsági járulék miatt
a magasabb nyugdíjra igényt nem formálnak,
feljogosittatnak arra, hogy 3600 pengő nyug
díjigényt válasszanak, mely esetben az annak
megfelelő járulékokat fizetik. Viszont bármely
későbbi időpontban is bejelenthetik magasabb
igénylésüket, s akkor az elmaradt járulékaikat
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utólag befizetik. A magasabb nyugdíjigény te
hát fakultatív. A fenntartókra nézve ez nem áll.
A 15°o-os belépési dijat illetőleg szintén ked
vező fizetési módozat fog megáüapittatni.
N.

H Í R E K .
A harm adik negyedév elején kérjük ol
vasóinkat, hogy hátralékaikat törlesszék le,
előfizetésüket újítsák meg. A kiadóhivatal.
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vetkező rádióközvetités julius hó 17-én, dél
előtt II órakor lesz. Ez alkalommal dr. Csen
gőd)' Lajos salgótarjáni lelkész fogja hirdetni
az Igét.
K. M.
Kapi Béla püspök junius 23-án beszédet
tartott a felsőházban a költségvetés tárgyalása
folyamán. Beszédében főleg a kormány kulturprogrammjával fogla’ko/ott: a 'egnagvobb elis
meréssel szólt a kultuszminiszter kulturmunkájáról, amely jóakaratuan támogatja az evangé
likus egyház törekvéseit is. A felekezeti béke
tekintetében még sok a kívánnivaló. Kívánta az.
1848: XX. t.-c. teljes mértékben való végrehaj
tását.

A második rádiós nap az evangélikus
Az egyetem es felügyelő a rádiós ige
egyházban. Hogy mennyire hódit a rádió esz
hirdetésről.
Báró Radvánszkv Albert egyete
méje az evangélikus anyaszentegyházban, unnak
mes
felügyelő
Láudori Dr. Ké!er Zoltán egy
fényes bizonyságát láttuk és hallottuk Szt. Há
házkerületi
felügyelőhöz
alábbi levelet intézte:
romság után való második vasárnapon. E szent
ünnepen nemcsak egy helyütt, hanem egymás Budapest, 1927. junius 21. 327 1927. Méltósáután két különböző helyről hangzott el az Ige gos Egyházkerületi Felügyelő Ur! önömmel ér
hirdetése, két arra kiválóan hivatott egyházi tesülvén arról, hogy a mi egyházunk részéről is
szónok ajkairól. Délelőtt 9 órakor kezdődött a megindult a rádió utján való igehirdetés, öröm
Szt. Margit-szigeten a vitézi avatás lélekemelő mel olvasom az erről szóló egyházi lapjaink
ünnepélye, amely alkalommal az evangélikus ban megjelent híradásból, bogy az ügyet Mél
egyház nevében dr. Ráffay Sándor, a bányake tóságod rendezte és ismert áldozatkészségével
rület nagynevű püspöke mondott szivbemarkoló a rádió bevezetésének költségeit vállalta. A ma
izzó hazafisággal telitett, magasszárnyalásu. a gam részéről a rádiót olyan eszköznek tekin
vitézeket: anyaszenteg)házunk nevében megáldó tem, amely kiválóan alkalmas beteg és szór
beszédet, melyet a rádió hullámai szerte vittek ványokban élő híveink lelki gondozására, nem
az egész világba! Ezt követően délelőtt 11 óra csak, de az evangéliomi igazságoknak szélesebb
kor a bécsi kapunál levő templomban Irányi körben való megismertetésére is, miért is őszinte
Kamill, Székesfehérvár aranyszáju lelkésze, Máté megbecsüléssel Méltóságodnak ez irányban ki
XI. 27-28. verse alapján mondott gyönyörű be fejtett fáradozásai és meghozott á'do/ataival
szédében, a keresztviselésról és a babiloni vi szemben, nem mulaszthatom el Méltóságodnak
zek mellett kesergő hontalanok siralmairól elismerésem, hálám és köszönetem kifejezését
szólva: nyújtott hitet, önbizalmat és reményt tolmácsolni. Fogadja stb. Báró Radvánszky,
hangozhatva, hogy mipden Igazság Nagypénte egyetemes felügyelő.
kének Husvétja lesz! Azok közül, akik könnyes
A soproni ev. líceum öregdiákjaiból ala
szemekkel ültek a padokban, mindenki érezte és kult Diákszövetség minap tartott választmányi
áldotta a'rádiónak azt a csodás erejét, mellyel ülésében betöltötte a dr. Wrchovszky Károly el
összekapcsolta az áhitatos templomi hallgatósá halálozásával megüresedett elnöki s a Hetvényi
Lajos halálával megüresedett főtitkári ál'ást. —
got azokkal, akik messze távolban is, mint az Elnökké megválasztották dr. Töpler Kálmánt,
anya testéről leszakított árva gyermekek még Sopron ny. polgármesterét, főrendiházi tagot,
mindig lelki' közösségben élhetnek velünk. — főtitkárrá Németh Sámuel lie. h. igazgatót, tit
A lélekemelő istentisztelet hatását emelte a vár- kárrá Magassv Sándor lie. vallástanárt.
templom vegyeskarának Mikus Csák István, a
Követésre m éltó példa. Győry Istvánné
közismert nagytehetségü karnagy művészi ve bpcsti lakos szép tanujelét adtaatállyal egyház
zetése alatt előadott karéneke, melynek úgy a iránti szeretetének és ragaszkodásának. A tállyai
jelenlevőkre, mint hitünk szerint, különösen el templomnak egy gyönyörű oltárteritőt adomá
szakított testvéreinkre gyakorolt mélységes ha nyozott. Ezzel kapcsolatban a mádi hivek a szó
tása, nemcsak a vezető művésznek, hanem a székre, a helybeliek »Kossuth-kcresztelési me
dencédére ajánlottak fel egy-egy iparművészi
budai egyházközség női és férfi tagjainak hit- térítőt. Isten gazdag áldása legyen az ősökhöz
buzgóságát és egyházszeretetét dicséri. A kö méltó és áldozni tudó hiveken.
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Harangavatás. A galgagyörki gyülekezet
két uj harangját avatta fel Liptay Lajos fő
esperes. Az egyik harangot Tahi István kama
rás, a másikat a község földbirtokosai adomá
nyozták.
Esperességi gyűlés Levélen. Jun. 22-én
foiyt le nagy és élénk részvét mellett a mosoni
esperesség ez évi közgyűlése. A lelkészeken kí
vül megjelent dr. Stelczer esp. felügyelő, Rumpeltesz főbíró, Lepossa táblabró és szokatlanul
számosán a gyülekezetekből. Dr. Stelczer nyi
totta meg meleg üdvözlő szavakkal a gyűlést.
Utána Wenk esperes olvasta fel évi jelentését,
melyet az izzóvá lett hangulat folytán és élénk
helyeslés miatt többször meg kellett szakítani.
Sajnos egyházunk mindenképen nehéz helyzet
ben van. Vagyona legnagyobbrészt irreálissá
lett. Terheket egyszerűen ránk diktálnak. S amit
az állam adott — kinek adta? Egyházunk vihar
vert hajója 330 lelkészt hordoz magával, csa
ládostul, nyugdíjintézet nélkül. Az állam ezt
látva, nem zárkózhatott el. Egy évvel ezelőtt
2000 kát. hold földet adott — sajnos kötött
marsruttával. A négy kerület között osztotta
fel. Ha az állam ezt a birtokkomplexumot a
nyugdíjintézet megalapozására csak néhány évig
gyümölcsöztette volna s azután adta volna át
püspökeinknek — még mindig elég korán —
akkor egész lelkészi karunk, házanépével együtt
ismét szilárd talajon állna, a nyugdíjintézet meg
volna — támasza az aggoknak és gyülekeze
teknek! így azonban mi történt? Ha egy hajó
veszedelembe jut, először a nőket és gyerme
keket mentik, a kapitány utoljára marad. —
A rosszul »főtanácsnokolt« állam megmentette a
négy hajóskapitányt s a hajó ott hányódik aszszonnyal, gyermekkel, özvegyeivel, árváival a
vizeken. — Csak semmi félremagyarázás! Nem
vagyunk hálátlanok az állam iránt. Ö segített és
segít hathatósan. Nem kisebbítjük kiváló püspö
keink érdemét. De a mentési akció tótágast tör
ténik. Püspökeink nem követelték maguknak a
kapitányi sorsot és t'sztséget. Nemcsak feje te
tejére állított mentési akcióról van szó, hanem
maga az evangélium léket kapott. Nem primus
inter pares többé — nem testvéries egyház
többé, hanem: egyik megmentve — más’k: se
gítség nélkül. Önző kerületek, nincstelen espe
resség ek, vegetáló gyülekezetek. Ezek az utak
nem Wittenberg felé vezetnek! Ez egy kis idézet.
A hozzászólások megmutatták, hogy egyháziak
s világiak egyenesen meg vannak döbbenve a
dolgok menetén. Valamivel vigasztalóbb és fel-
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emelőbb volt hallgatni az egyes gyülekezetek
életmozzanatairól szóló jelentést. Bár itt sem
hiányzanak éppen az elszomorító jelenségek. —
A szokásos, különböző jelentések meghallgatása
és elfogadása után egyes tisztségek betöltésére
került a sor. Az iskolaügyek teljesen Zimmer
mann alesperesre bízattak, esp. jegyző és pénz
táros Schrödl levéli lelkész lett. A gyámintézeti
gyűjtés szabad rendelkezési összegét (75 P) a
soproni Theol. Otthon kapta. A lelkészözvegyek
temetési költségére is nagyobb összeget sza
vaztak meg.
Az olasz kormány a protestáns egyházak
nak megtiltotta fiuk és leányok esti iskolákba
való tanítását. A tilalom okadatolása az, hogy
Olaszország vallása római katholikus és a pro
testáns felekezet csupán »megtűrt« vallás.
Kőszeg. Nagy ünnepélyek közt lett dr. Be
yer János nyugalmazott ezredes orvos a kő
szegi egyház felügyelői hivatalába junius hó
19-én beiktatva. A zsúfolásig megtelt templom
ban felhangzott a nagy ünnepi liturgia és a fő
ének után Zongor Béla esperes lépett az ol
tár elé és átgondolt, finoman csiszolt beszédben
fejtegette a felügyelő papi hivatását. Fogadalom
és eskü után a templomi vegyeskar adta elő
Kapi örökszép zsoltárát: Te vagy reményim
sziklaszála. Ima, áldás és kimenő énekkel feje
ződött be az istentisztelet. Az egész gyüleke
zet jelenlétében nyílott meg azután az üdvözlő
konvent. Elsőnek az esperes üdvözölte a fel
ügyelőt az egyházmegye nevében, majd sorban
következtek a többi szónokok. Szólott dr.Tirtsch
Gergelyné a Nőegylet megbízásából, dr. Szovják Hugó a gyülekezet közönsége nevében, Kar
ner Frigyes mint elemi iskolai igazgató, Arató
István, mint leánygimnáziumi igazgató, Wein
berger Gusztáv az Ifjúsági Egyesület nevében
és Kappel Tódor a gazdák részéről. Végül a
felügyelő reflektált minden egyes üdvözlésre és
belépőként 500 pengőt ajánlott fel a gyüleke
zetnek, 400 a toronyépítésre és 100 pengőt a
Nőegyletnek. Dr. Beyer János oly fe ügyelőnek
indul, aki egyházát szereti, ezért dolgozni és
áldozni tud.
A budapesti fasori evang. gimnázium az
idei tanulmányi versenyen első helyet vívott ki
magának. Az 1923—27. években megtartott öt
országos középiskolai tanulmányi verseny ed
digi összesített eredményei: 1. Budapesti ev.
gimnázium, 51 pont; 2. Budapesti áll. Verbőczy
reálgimnázium 47 pont; 3. Piarista gimnázium
45. pont.
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A „Fébé“ Evangélikus Diakonissza Nő
egylet junius 15— 17. napjain tartotta e / évi
konferenciáját az egyesület tagjai számára. —
Mintegy 300-an jöttek össze az ország külön
böző helyeiről, a kedves klotildligeti Béthelbe.
A konferencia szeretetvendégséggeí kezdődött,
melyet Pauer Irma diakonissza-fönöknő, mint
az egyesület elnöke nyitott meg, II. Krónika
15. rész, 12, 14, 15. versei alapján. A konfe
renciai előadások az eddigi konferenciák foly
tatása képen: »A keresztyén ember önismerete*,
»A keresztyén ember vallásos élete«, »A keresz
tyén ember szabadsága«, »A keresztyén emb:r
határozottsága cimen folytak le. A konferen
cia középső napjának délutánján evangelizáló
ünnepély volt: »Jöjj Jézushoz!« »Még ma!« ci
men két előadással. Az evangelizáló ünnepélyre
Budapestről és környékéről sokan kijöttek s a
résztvevők száma 500 körül volt. A konferen
cián a főtárgyak előadói voltak: Pauer Irma,
Vargha Gyuláné, Borsos Mihály, Gáncs Ala
dár, Mohr Henrik, Németajkuak részére több
párhuzamos német előadás volt. A konferencia
közös úrvacsora vétellel és beszámolókban gaz
dag hálaadó összejövetellel végződött.
O kleveles tanítónők és óvónők jelen t
kezzenek felvételre a győri ev. diakonisszaképző intézetbe. Ideálisan szép élethivatást és
nyugodt jövőt biztosíthatnak maguknak. Köze
lebbi felvilágosítást a Szeretetház igazgatósága
ad.
Mezőtúr. A 3 évvel ezelőtt önállósult me
zőtúri missziói egyházközség, miután még a
múlt év végén a város és a hívek áldozatkész
ségéből felépítette templomát és paplakját és
az OFB-tól kapott 50 kath. hold föld által a
lelkészi állást biztosította, az egyházi felsőbb
hatóság jóváhagyásával átalakult rendes anya
egyházközséggé és junius 19 én egyhangú lel
kesedéssel megválasztotta első rendes lelkészéül
Wikkcrt Lajos missziói lelkészt. Az anyásitással
kapcsolatban az egyházközség a többi tisztvi
selőit is megválasztotta, még pedig felügyelőnek
Zsilinszky Mihály földbirtokost, másodfelügye
lőnek Németh Ferenc bankigazgatót, gondnok
nak Borbély Gyula könyvkereskedőt, kántornak
Kosnár Lajos áll. tanitót, jegyzőnek Rohács Kál
mán magánzót.
Czipott Géza: A szeretet vallása. Leg
szükségesebb tudnivalók evangélikus keresztyé
nek számára. Harangszó-Könyvtár 8. szám. —
Ára 30 fillér. — Az 52 oldalas füzet az Apos
toli Hitvallás és a Tízparancsolat alapján szól
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a keresztyén hitről és erkölcsről, ismerteti egy
házunkat, buzdít ennek szeretetére, tárgyalja a
szentségeket, az egyházi alkotmány néhány fon
tosabb cikkét közli. Igen jó szolgálatot tehet ez
az érdemes kiadvány különösen a szórványok
ban. Ára olyan csekély, hogy az egyházmegyék
minden nagyobb megerőltetés nélkül beszerez
hetik és osztogathatják.
A nógrádi lelkészi kar junius hó 14-én
jött össze Balassagyarmaton lelkészértekezletre,
amelyen Králik Ervin irásmagyarázatában ele
ve nedett a lelkésztestvérek ele hivatásuknak il
lúzióktól mentes, nagy komolysága. Majd Mihalovits Samu fóesperes üdvözlő szavai vezették
be a továbbiakat, aki tudomására hozta a lelkészértekezlctnek, hogy eddigi elnökünk, Huszágh Gyula szécsényi lelkész, bejelentette el
maradását és az elnökségről való visszavonhatat
lan lemondását. A nagy sajnálattal hallott hír
adást kénytelen volt az értekezlet tudomásul
venni, de egyúttal jegyzőkönyvi köszönetét
mondott Htiszágh Gyulának az eddig kifejteit
szép tevékenységéért. Ezután hosszas tanácsko
zások után az uj elnök megválasztására került
a sor, akit dr. Csengódy Lajos salgótarjáni lel
kész személyében talált meg az értekezlet, ki is
elfoglalván az elnöki széket, felkérte a papnék
konferenciájáról szók) értekezésének megtartá
sára Révész Alfréd sziráki lelkészt. A mélyenszántó és az elmélyedő megfigyelésekben gaz
dag felolvasás után *A megváltás és a modern
ember eszméje« dinen értekezett dr. Csengódy
Lajos, rámutatván arra, hogy a legmodernebb
megismerés eredményeivel is szép összhang
ban áll ev. egyházunknak erről szóló tanítása.
Majd a lelkészi nyugdijintézeti tervezetet is
mertette Dedinszky Aladár és Mihalovits Samu,
aminek kapcsán a lelkészértekezlet megkeresi az
egyházhatóságokat, hogy a közigazgatási költ
ségekből áldozzon a nyugdíjintézet céljára. —
Ezután több kisebb jelentőségű tárgy elintézése
után az elnök imájával ért véget az értekezlet.
Az „Isten Igéje“ cirnü igen keresett, be
cses s ma már nem kapható irásmagyarázatu
folyóiratból, melyet dr. Masznyik Endre theol.
igazgató és Izsák Aladár ref. lelkész szerkesz
tettek, véletlenül néhány diszkötésü és fűzött
példány jutott kezünkhöz s azokat felajánljuk
az érdeklődőknek. A diszkötésü példány ára:
b pengő, fűzött ára: 4 pengő. Megrendelhető:
dr. Masznyik Endre, Budapest, V., Sziget-u. 24.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Hirdetések.
A Veres Pálné ev. internátusba felvehe
tők még ev. leányiskoláink növendékei, tehát
a leánykollégium I. és V. osztályába járók, to
vábbá a Deák-téri polgári iskola tanulói is,
amire hitsorsosaink figyelmét külön is felhív-
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juk, mivel e polg. elvégzése különbözeti vizsga
nélkül jogosít majd a kollégium felső tagozatára.
Felvehetők a t o v á b b k é p z ő k é t é v e s t a n 
f o l y a m a i n a k tanulói is, melyeken modern
nyelvek, irodalmi- és művészeti tárgyak tanul
hatók; ezt melegen ajánljuk a négy középisko
lát végzett, oklevélre nem törekvő, műveltsé
get kereső lányok figyelmébe. Jelentkezni le
het IV., Deák-tér 4., vagy IV. Veres Pálné-u 36.
Esperességi segédlelkészt keresek, aki a
tót nyelvet is bírja. A feltételeket a jelentke
zőkkel levélben közlöm. Bér, u. p. Szí rák, 1927.
jun. 21. Mihaiovics Samu, nógrádi esperes.

Felvétel a kőszegi leányneveltt-intézetbe l
A kőszegi leánynevelőintézet igazgatósága
felhívja mindazokat, akik leányaikat a jövő is
kolai évre az intézetbe kívánják adni, hogy fel
vételi folyamodásukat már most nyújtsák be.
Tartásdij évi 1000 P, kedvezményes helyeken
600 és 900 P. Kedvezményes helyeket elsősor
ban ev. és ref. lelkészek, tanárok, tanítók, to
vábbá közalkalmazottak gyermekei kapnak. —
Bővebb felvilágosítást az igazgatóság nyújt.

Pályázati hirdetés.
A kőszegi ág. h. ev. leánynevelőintézet pá
lyázatot hirdet egy német-farncia-szakos tanári,
egy mennyiségtan-természettan-szakos tanári és
egy—egy tanár-nevelőnői állásra. Pályázat ha
tárideje julius 25. A részletes feltételek az igaz
gatóságnál megtudhatók.

Vasúti menetrend.
Jelek magyarázata: * Gyorsvonat. ** Győr—Komá
rom közt motorvonat, Komárom—Budapest gyorsvonat,
t Csak munkanapon közlekedik, f f Vasárnap
nem közlekedik. § Gyors motorvonat. §§ Csak va
sárnap és ünnepnap közlekedik.
Győrből Wienbe átszállással két személyvonat
van. Az egyik 8 óra 10 perckor indul és H egyesha
lomban való átszállás után Wienbe 11 ói?a 49 perc
kor érkezik, a másik 16 órakor indui és szintén
hegyeshalom i átszállás után W ienbe 21 óra 58 perc
kor érkezik, vissza W ienből 11 óra 20 perckor in
dul, Hegyeshalomban való átszállás után 17 óra
40 perckor ér Győrbe, a második vonat 15 óra 45
perckor indul és átszállás után 18 óra 45 perckor
hagyja el Hegyeshalmot. Győrbe ér 20 ó. 13 p.-kor.
Hegyeshalomról átszállással csatlakozás van Orosz
vár és Pozsonyligetfalu felé a Győrből 2 *óra 30
perc, 8 óra 10 perc, és 19 óra 03 perckor induló
személyvonathoz és a Győrből 9 óra 38 perckor
induló gyorsvonathoz. A "Győrből 19 óra 03 perc
kor induló szem élyvonathoz csatlakozó vonat azon
ban csak Oroszvárig megy. Vasár- és ünnepnapo
kon Tatatóváros és Budapest kpu. között egy ki
ránduló vonatpár közlekedik. A vasár- és ünnepnap
Győrből 18 óra 30 perckor induló Felsőgalláig köz
lekedő személyvonathoz csatlakozás van Tatatóváros
állomáson a fenti kiránduló vonathoz, m ely Buda
pest kpu.-ra 23 óra 10 perckor érkezik
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Az egyház természete.
— D. R allay S án d o r püspöknek a Faith and Order
lausannei világgvUlésén 1927 aug. 5-én tartandó
előadása. —

Miként az egyes ember, úgy a/ emberek
minden egyes társulása is élő szervezet, mely
nek természetét születése és élete jelenségeiből
ismerhetjük meg.
1. Az egyhazat az apostoli hitvallás a s/entek, vagyis a hivők közösségének mondja. Az
első hivők Krisztus ama tanítványai voitak, akik
hozzá állhatatosan ragaszkodtak és akik közül
apostolait is kiválasztotta. Az egyház ma is
azoknak közössége, akik a Krisztushoz ragasz
kodnak és após tói kodásra is készek.
2. Az egyház az Urnák ama parancsolatára
indult el az élet útjára: Tanúbizonyságaim lesz
tek nekem a földnek végső határáig. (Acta 1, 8.).
Az egyház természete a bizonyságtevés. Ebben
meg van adva úgy a külső, mint a belső miszszió kötelezése. De mert nem beszédben áll az
Isten országa, hanem erőben (I. Kor. 4, 20.),
a bizonyságtevés nem merülhet ki az igehirde
tésben, hanem azoknak a lelki erőknek a/ érvé
nyesítése a fődolog, melyek az emberek életét
irányítani és átalakítani képesek. Mert a keresztyénség uj. teremtés. (II. Kor. 5, 17 ). Ez a
bizonyságtevö lelki erő munkálkodik az igehir
detésben, az erkölcsösségben és az élet meg
szentelésében (Ef. 4, 20—32.).
3. Az egyház természete a lelkiség. Jézus
mondja: Veszitek majd a rátok leszálló Szent
lélek erejét (Acta 1, 8.). Ez a Szentlélek hatott
az apostolokban hitből hitté (Róm. 1, 17.), hogy
a hitetleneket hívőkké tegye. Az egyház termé
szetével minden külső erőszak és kényszerítés
ellenkezik. A királyi lakomáról szóló példázat
e kitétele is: Kényszeritsétek őket (Luk. 14, 23.)
csak a rábeszélésre, a lelki kényszerre vonatko
zik. Az egyház természetéhez tartozik, hogy
lelkeket gyűjt a Megváltóhoz. A megtért lélek
a testet már maga viszi a megtisztulásra.
4. Az egyház bizonyságtevő hivatásából és
lelki természetéből következik, hogy a formák
kal és a tantételekkel ugyanolyan viszonyban
van, mint az ember a köntösével és a beszéd
jével. A tetszetős és szép köntös illőbb, a tisz
tes és megnyerő beszéd méltóbb az emberhez,
de hivatásának értékét és kötelezéseit sem az
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öltözék, sem a beszéd nem változtatja meg.
Az egyház a formákat, melyekkel és, a tantéte
leket, melyekben igazságát kifejezi, a történelmi
élet szükségleteinek megfelelően átalakíthatja
anélkül, hojp' természete, hivatása és igazsága
megváltoznék. Ezt az egyháznak csaknem két
ezer éves élete eléggé igazolja. Jézus is azt
mondja: Nem értékesebb e a test, mint az öltö
zet ? (Máté 6, 25.).
5. Az egyház természete olyan, mint a tü
köré: akármilyen sima, tiszta és ragyogó, mégis
rárakódik a világ pora. A világnak ezt a po
rát legjobban láthatjuk a formák és a tantéte
lek alakulásaiban. Ezt a port azonban meg kell
látni és le kell tisztogatni: Ne szabjátok maga
tokat e világhoz, hanem változzatok el a ti el
méteknek megújulása által, hogy megvizsgáljá
tok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes aka
rata. (Róm, 12, 2.) Az isteni lélek szakadatlan
portörlö munkája a reformáció. A reformációt
csak a rövidlátás Ítélheti el, mert az egyház
természete a szakadatlan reformációt egyene
sen megköveteli.
6. Az egyházban, mint élő szervezetben,
meg is van a fejlődés törvénye. Az élet nem
puszta létezés, hanem aktivitás, tehát a hala
dás és fejlődés lehetősége és kötelezése. A ter
mészeti világban műkfkio centrifugális és centripetális erők az egyházban is működnek. A ter
mészeti világban ezt a két ellentétes erőt a
nehézkedés törvénye tartja egyensúlyban. Az
egyház életében a centrifugális, vagyis a fele
kezeteket alakító liberális es haladó erő és a
centripetális, vagyis a megmerevedésre hajló
orthodox erő egyensulyozója az Isten igéjéhez
való hűség. Az egyház természete megköveteli
és nélkülözhetetlenné teszi az Igéhez, y j ' i-. /
gaszkodásí, mert az örökké változata..
<
az egyház életének egyetlen megbízható a la p ^ 0
irányítója, fékezóje és zsinórmértéke (G al/\c,Ve
6—8.). Mert más fundamentomot senki s e n k it hét azon kívül, mely vettetett, mely a Krisztus!
(I. Kor. 3, 11.)
7. Az egyház természete szerint a Krisztus
híveinek összegyűjtője és összetartója. Az egy
ház tehát nem öncél, hanem csak eszköz és
keret. Az egyház Krisztus teste, melyben az ő
lelke lakozik (Ef. 2, 20—22.). A test tagokból áll
(I. Kor. 12, 12 s köv.). Egy tag sem Tehet azo
nos magával az egésszel, egy tag sem mondhatja
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a másikat értéktelennek vagy fölöslegesnek,
mert minden egyes tag más-más munkával tölti
be hivatását. Különbözők a kegyadományok, de
ugyanaz a Lélek. (I. Kor. 12, 4 s köv). Az egy
ház természete nem tűri meg az egymás felett
való itélettartást: Ne Ítélj, hogy ne Ítéltessél!
(Mt. 7, 1.). Nem tűri az eretnekitést sem: Te
kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgá
ját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik! (Róm.
14, 4.) Aki ugyanis engem megítél, az Ur az!
(I. Kor. 4, 14.).
8. Az egyház természete szerint a hívők
egymással szemben s maga az egyház a hívők
kel szemben az óvásra és a vigyázásra vannak
kötelezve. Tudjuk, hogy akiben nincs meg Krisz
tusnak a lelke, az nem az övé (Róm. 8, 9.).
Krisztus lelke hozta létre, irányította és tartotta
fenn az egyházat. Ha lélek által élünk, lélek
szerint is járjunk. (Gál. 5. 25.) Ennek a köve
telménynek a megtartása nemcsak a bűnt zárja
ki, hanem azt a veszedelmet is, hogy idegen
lélek furakodjék be és rontsa meg vagy szorítsa
ki a Krisztusnak a lelkét a tulajdon egyházából.
A történelem igazolja, hogy az egyház mindig
akkor volt hóditó, erős és diadalmas, mikor az
őt életrehivó krisztusi lelket tartotta és mindig
akkor hanyatlott el, mikor idegen lélekkel kacér
kodott, vagy társult.
9. Az egyház" isteni megbízatás végzője s
igy természete a szolgálat. Az egyházban ma
gában is mindenki szolga és senki sem ur,
még kevésbbé lehet fejedelem. Mert az egy
háznak egyetlen ura, fejede’me és kormányzója
maga a Krisztus, aki abban igéjével naponként
rendelkezik. A hívők mind azonos értékű és
azonos hivatásu szöllővesszők az egyetlen szöllőtőn, a Jézus Krisztuson (Ján. 15 5—6). Isten
előtt nincs különbségtétel (Róm. 3, 22. Ácta 10,
34—35.) Isten egyházában a klérusnak sem lét
alapja, sem jogosultsága nincsen, mert egy a
ti Mesteretek, egy a ti Atyátok, , egy a ti
Doktorotok, hanem aki a nagyobb közületek, legyen a ti szolgátok (Máté 23, 8—
11.). A hívők közösségében csak a meg
bízatás és a szolgá’at különbözősége választja
egymástól a testvéreket, akik va amennyien Is
ten gyermekei (Róm. 8, 15—16); Az egyház ter
mészete azonban eltűri, sőt meg is kívánja a
fölvioyázókat, tehát az episkoposokat, hogy hé
berek o r ?~->-v*erősebb szöllővessző hivatását, mely
a gyengébbet hordozza és a Krisztusból kiáradó
éltető erővel megtartja. Mindnyájan felelősek
vagyunk nemcsak önmagunkért, ama lélek miatt,
melyet kaptunk, hanem a testvérekért is, ak’ket
megtartani az erősebbeknek kötelessége. (Gál.
6, 1. Róm. 14, 1.)
10. Az egyház természete szerint az Istent
keresőknek és az Istent szeretőknek segítője,
hogy Istenhez eljussanak és ná'a megmaradja
nak. Szerepe azonban nem az omnibuszé, ha
nem az útjelzőé. Híven és becsületesen mutatja
az utat, mely a célhoz vezet, de azt az utat
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mindenkinek magának kell megtennie. A célhoz
jutást garantálni nem lehet. Az egyház termé
szetével úgy a közbenjárók, mint az engesztelések gondolata össze nem egyeztethető. Jé
zus maga mondja: A te hited megtart tégedet
(Act. 9, 22.). Aki végig állhatatos marad, üdvözüí (Act. 24, 13.). Légy hű mindhalálig és ne
ked adom az élet koronáját. (Jel. 2, 10.)
11. Az egyház természetéhez tartozik, hogy
a benne működő isteni lélek nem egyazonos
módon nyilatkozik meg. Az egyház a történe
lem folyamán többféle alakulatot vett tel. A fe
lekezetekre való szakadás azonban az egyház
egységét nem bontja meg. Egy tőn is fakadhat
több virág, egy ember le ke is átplánfálódíhatik
több testbe. A fő a lélek egysége. A felekeze
tekre való oszlás csak az egyházban való egyéni
elhelyezkedésre nyújt Isten által is megenge
dett, sőt lelki törvényben megadott alkalmat.
Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köz
ietek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legye
nek ti közöttetek. (I. Kor. 11, 19.) Az egyház
azonban, mint a hívők közössége, a hívőket,
bármelyik történelmileg alakult közösségbe tar
tozzék is, mind egyesíti. Ez a láthatatlan egy
ház az igazán egyetemes, tehát kathoükus és
igy egyedül üdvözítő egyház, melynek három
nagy történelmi alakulata: az orthodox, a római
és az evangéliomi kathoücizmus.
12. Mindezekből következik, hogy az apos
toli leszármazás (successiv apostoíica) nem a
kézfeltevésnek, nem is valamely másféle szer
tartásnak, nem is valamely hitva’lásnak, hanem
egyedül csak a Szentiéleknek és a hivatásnak
azonosságán fordul meg. Ezért a mi konferen
ciánk ama törekvése, hogy a hitvallást és a
szervezetet egységesítse: helyes, jogos és meg
valósítható, Isten előtt pedig bizonyára kedves.
Amit a történelmi élet a helyes mederből ki
térített, azt a történelmi élet ugyanoda vissza
is térítheti. De erős hit kell hozzá, meg az
igazi krisztusi lélek.

A lelkészi korpótlék.
A lelkészek részére az 1913. évi 38. t.-c.
alapján járó korpótlék az 1927/28. évi költségvetésben 50°/o erejéig valorizált értékben irá
nyozhattak elő. Ezen összegek a 17.000-es szor
zószám, illetve az 1 a. k. = 1 P 36 f. átszá
mítási kulcs alkalmazásával a következőképpen
állapíttattak meg:
I. korpótlék 5 évi szolgálat után évi 200
a. k.
I—II. korpótlék 10 évi szolgálat után évi
400 a. k.
I—III. korpótlék 15. évi szolgá’at után évi
500 a. k.
I—IV. korpótlék 20 évi szolgálat után évi
600 a. k.
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I—V. koqDÓtlék 25 évi szolgádat után évi
700 a. k.
A hivatkozott 1913. évi 38. t.-c. 3. §. sze
rint "a korpótlékra igénvt adó lelkészi szolgálat
a magasabb lelkészi képesítés fennforgásának
feltétele mellett a lelkészség (helyi káplánság)
elfoglalása napjától kezdve számit. A magasabb
képesítés birtokában segédlelkészi vagy hitok
tatói minőségben töltött idő 5 éven felüli ré
szének fél tartama a korpótlék szempontjából
beszámítandó.«
A fent megirt ezen teljes összegű korpót
lékban azonban csak kongruás, illetve az 1.000
aranykoronát meg nem haladó tiszta jövede
lemmel biró lelkészek korpótlék címén a követ
kező járandóságokat kaphatják:
I. korpótlékképpen a tiszta jövedelmüket
2.000 a. k.-ra kiegészítő korpótlék államsegély
50°o-át.
I—II. korpótlékképpen a tiszta jövedelmü
ket 2.4(H) a. k.-ra kiegészítő korpótlék állam
segély 50^0-át.
I—III. korpótlékképpen a tiszta jövedelmü
ket 2.000 a. k.-ra kiegészítő korpótlék állam
segély 50%-át.
1—IV. korpótlékképpen a tiszta jövedelmü
ket 2.800 a. k.-ra kiegészítő korpótlék állam
segély 50o0-át.
I—V. korpótlékképpcn a tiszta jövedelmü
ket 3.000 a. k.-ra kiegészítő korpótlék állam
segély 50%-át.
A hivatkozott törvénycikk 4. §-ának első be
kezdése második felében erre vonatkozólag azt
mondja: »az a lelkész, akinek jövedelme évi 16(H)
K-t meghalad, korpótlék címén mindenkor csakis
oly összegre tarthat igényt, amennyi a korpót
lékkal együtt őt megillető évi összjövedelemből
hiányzik.« Ha az évi összjövedelem a 3000 K-t
eléri, a lelkész korpótlékra nem jogosult.
A törvénycikk 10. §-a szerint az 1913. évi
január hó 1-et megelőző szolgálati időből leg
feljebb 10 évet lehet korpótlék szempontjából
beszámítani. E szerint az V. korpótlék, amely
25 évi szolgálat után esedékes, csak 1928. évi
január hó 1-től kezdődőleg lép életbe. Ennél
fogva a folyó évi julius-december hónapokra a
25, vagy annál több évi korpótlékra igényt adó
szolgálattal biró lelkészek részére is csak az
I—-IV. korpótlék folyósítható.
A korpótlékösszegek havonként a posta
takarékpénztár utján utalványoztatnak. A julius
havi utalványozás már megtörtént. A korpót
lékra igényjogosultként bejelentett lelkészek korpótlékjárandóságainak személyenkénti megálla
pítása, illetve a megállapítás közelebbi adatai
munkálatban vannak a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumban. Mihelyt a m unkáitok befeje
zést nyernek, rendelkezésre bocsáttatnak. Addig
tehát minden esetleges rekrimináció időelőtti
volna.
N.
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M egvallom Önnek: a legprimitivebb életszükségletemet sem tudom fedezni.«
így olvasható ez a »Magyarság« napilap ju
nius 19-i, vasárnapi számában. S akit a lap egy
interjú révén igy megszólaltat, az Masznyik
Endre dr., az Uj-Testámentum magyarra, ért
hető, ékes magyar nyelvre átültetője! Egy 70
éves aggastyán, aki régebben egyaránt erélye
sen szállt szembe a Felvidéken úgy a pánszlá
vizmussal, mint a pángermánizmussa1, aki szivvel-lélekkel terjesztette a magyar kultúrát s aki
értékes művek tekintélyes számával gyarapí
totta a magyar irodalmat, ismert szerénységé
ben igy szólal meg a nagy nyilvánosság előtt:
mily nagy lehet az ó szegénysége! S mily nagy
lehet, — joggal - keserűsége, hogy éppen ó
ily vallomásra volt képes. S ez még nem is
minden. Van e feljajdulásnak még folytatása is.
Nem kevésbbé keserű a bevezetéskép bemuta
tottnál.
Társadalmi életet nem tudok élni nagy
szegénységemben, tudományos lapokat sem já
rathatok, pedig mennyire életszükséglet volt ez
nekem mindig. Hogy egy klasszikus színházi
előadásra sem telik, az ezek után csak termé
szetes.
Hol vagytok hát szeretett hittestvéreim az
Evangéliumban, kiket az isteni kegyelem, —
ah, hisz Isten utjai kifürkészhetetlenek —, jó
javadalomhoz, vagyonhoz juttatott? Halljátok
meg ezt a keserű panaszt, mely egyúttal ke
mény vád is! Ti, kik, hála az isteni gondviselés
nek, nem tudjátok azt, hogy mi az, egv kulturembernek, mikor 'legprimitívebb életszükségle
tét« sem tudja kielégíteni. Segítsetek! S halljá
tok meg. hogy dr. Masznyik Endre életének
vagy 35 évét szentelte az Evangélium lefordításá
nak. Oly rengeteg előtanulmányt kellett vé
geznie, inig kezünkbe adhatta érthető, zengzetes magyar nyelven a »Könyvek-Könyvét«. Se
gítsetek egv értékes emberünk alkonyát elvisel
hetőbbé tenni, kinek megtakarított pénzecskéje,
mint oly sok másé, elúszott az á'lam által »ga
rantált« hadikötvényeken.
Hisz van még hál Istennek e csonka Ha
zában is még jó néhány j ó m ó d ú evangélikus.
Bátorítsuk és segítsük hozzá dr. Masznyik End
rét az általa szomjuhozott tudományos folyóira
tokhoz s egyéb életörömhöz. Jól tudom, hogy
készül egy Masznyik jubileumi ünnepély. De
ne várjunk addigra. Az idő eljár s a nélkülöző
nek kétszerte hosszúak a napok.
Dr. Masznyik Endre nem kér. Dehogy is
kérne. De mi ne hagyjuk ezt a vádat némán
elhangzani. Segítsünk! Segítsünk, még hozzá az
ügyhöz méltóan: n é v t e l e n ü l . Ne várjunk kö
szönetét senkitől. Legkevésbbé dr. Masznyik
Endrétől, mert ő már rég mcgszo’gálta, mikor
az igazán első m a g y a r Bibliát adta kezünkbe.
Marió Kornél.
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Evangélikus egyetemi ifjúságunk.
Irta: Dr. P atak y Ernő, az „E. L. Sz.‘ volt alelnöke.

Bizom benne, hogty e szerény cikk átolva
sása a közömböseket felfigyelésre, a hallgatás
érdektelenségébe vonultakat megszólalásra s az
ugyanezen gondolatok hordozóit cselekvésre
készteti. Mert bizonyára belenyilall olykor so
kaknak, az illetékeseknek széleskörű gondolatvilágába az az »atra cura«, hogy hol van a
mai kor tekintélyes evangélikus közéletét egy
két évtized, vagy év múlva felváltó, evangélikus
szellemben és célokért kiképzett »Hinterland«.
Mert ilyen — közösséggé formálva — nincs,
pedig, hogy égetően kellene, nem vár bizonyí
tást, hanem megoldást.
Lesznek ugyan, akik kézlegyintéssel jelen
téktelenné fokozzák le az ügyet, mások Csathó
Ladányijaként »nincs itt semmi baj« felkiáltás
sal önbizakodnak s lesznek, akik úgy érzik, hogy
már Ucalegon is ég. Az előbbiekhez szeretnénk
a következőket mondani, Fichte vei igazolva ma
gunkat: »Das Übel wird durch die Unbekannt
schaft nicht kleiner, noch durch die Erkenntniss grösser, es wird nur heilbar durch die
letztere; die Schuld aber soll hier gar nicht
vorgerückt werden.«
* A gyógyítandó visszásság ez: Az Egyetemi
Luther Szövetség foglalta magában az evangé
likus egyetemi és főiskolai hallgatókat, amig
fennállott. Helyiségei, tagjai nincsenek; pénzt,
vezetést nem kap, nem is csodálható, ha már
megszűnt. Pedig létezése nem kulturfényüzés,
hanem eszmei, társadalmi és vallási szükséglet.
A világnézet kialakulásakor, az egyetemi évek
alatt kell kimozdithatatlanul megrögziíeni az if
júságban ev. vezetőink és ev. szellemiségünk
világszemléletét. Ez időben kell jövő társadalmi
viszonyának alapjait lerakni s ez időben kell
hitbeli felfogását az »auf naturwissenschaftlicher
Grundlage« etikák ellen vértezni..
Ezt azonban az eddig kísérletezett módsze
rekkel elérni nem lehet.
Az E. L. Sz. amint nem lehet tudományos,
vagy társadalmi egylet, úgy nem merülhet ki
vallásos estélyek rendezésében sem. Az egyete
mista pszichéje — nem mondom, hogy mást,
de mást is kíván. Az Emeri can a tagjait társa
ságba viszi, szellemüket szórakoztatja s e
mellé behelyezi a hit mélyítését. Az E. L. Sz.
a múltban kegyes pártfogóinak pénzbeli injek
cióival éldegélt, jóindulatot is kapott, de törő
dést keveset. Ki érne rá azzal vesződni, hogy a
vidékről feltódult minden rendű és rangú fiu
kat a társasági, a szellemi és a hitélet üde im
presszióival megmentse a sivár vegetálástól.—
Pedig az E. L. Sz. ezt önmagában kiépíteni
képtelen. E körül, megváltjuk, maga a Szövet
ség, annak vezetőségei is követtek el hibákat,
mulasztásokat. De talán nem csodálható, mert
sokszor tapasztalatlanokból, kezdőkből tevődött
össze, már azért is, mivel az egyesületi élet
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szinvonalatlansága, tekintélytelensége folytán a
szellemi és születési ev. előkelőségek egyete
mista fiaikat elirányitják a Szövetségtől, vagy
ha ők mégis benne voltak, elkedvetlenedtek.
A gimnázistát vezeti a tanárja, az egyetemistát
az egyesülete — kellene, hogy támogassa. Az
egyesületet pedig, akik az evangélikus társa
dalmi élet élén vannak.
Az E. L. Sz. nem kap súlyának, jövő kifejlődési lehetőségeinek megfelelő figyelemreméltatást. Elismerjük, hogy a nőegyletek, ifjú
sági és egyéb egyletek az evangélikus hittudat
nak fontos emanáló fókuszai, de céljuk, műkö
dési és hódítási terük nem olyan egyetemes,
mint az E. L. Sz.-é. Mig az előbbiek — bár
elismerésre méltóan — kisebb-nagyobb körök
hitbeli és szociális érzékét emelik ki a hétköznapiságból, az E. L. Sz. a jövő evangélikus tár
sadalom fényképét hordozza magában. Ha az
ev. ifjúság szellemileg, társadalmilag lemarad,
az erőteljes restauráció által beidegzett katoli
kus elfogultságon és képességeken megtörik
minden igyekvése. Az Evangélikusok Lapja Írja
egyik legutóbbi számában: »A klerikális munka
tervszerű és messzeható. Eredményei évtizedek
múlva fognak csak a maguk teljességükben mu
tatkozni.«
Ne áltassuk magunkat azzal, ha itt-ott di
csérnek. For love of the nurse many kiss the
child — mondja az angol. Ne felejtsük el, hogy
a verseny folyik s ha a már elindultak elfelej
tik a várakozóknak a stafétát vá'tani, az ő erő
kifejtésük is hiábavaló. Sok gond, nagy elfog
laltság terheli vezetőinket, de az E. L. Sz. azok
között — úgy gondoljuk — nyomasztó s ezért
megoldandó. Bízunk benne, hogy az ő sokszor
tapasztalt jóindulatuk és bölcsességük megta
lálja a módját, az eszközét az E. L. Sz. gyors
és sikeres talpraállitásának. De ez a munka csak
úgy lehet teljes és sikeres, ha ahhoz a magyar
evangélikus társadalom hozzájárul. Nem okvet
len pénzzel, csak törődéssel és szeretettel. Erre
az Egyetemi Luther Szövetség a magyar s első
sorban a budapesti evangélikus társadalmat tisz
telettel felkéri.

A svéd reformáció 400 éves jubileuma.
1927 junius 21-én nagy ünnepre virradt
Gusztáv Adolf népe: az evangélikus Svédország
400. születésnapja köszöntött be. Az ünnep szín
helye az ősi püspöki város, Vasterós volt, ahol
1527. júniusában az országgyűlés Wasa Gusz
táv király uralkodása alatt utat nyitott az evangéliomnak a svéd nemzet leikéhez. »Isten igéje
az egész országban tisztán hirdettessék« mondja
a vásterósi országgyűlés határozata és ebben
az egy mondatban benne van a svédországi re 
formáció jelleme. Nincs szó az egyes visszaélé
sekről, amelyek az egyház életében kiküszöbö
lésre szorultak, hanem a pozitívumot adja meg.
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így lett a svéd reformáció erejévé a keresztyén
hitnek a / a szent hősiessége és boldogító bizo
nyossága, amellyel az apostolok után az a sze
gény szerzetes ajándékozta meg újra az Egy
házat.
A lutheri reformáció drága kincséért, az
Isten kegyelméért adott ma hálát a svédországi
egyház, az evangélikus Svédország.
A király és az upsalai érsek megérkezése
után kezdődött meg d. e. 10 órakor az ünnep
ség Wasa Gusztáv szobránál, ahol már jóval
előbb sok ezer ember szorongott. A megyefőnök emlékbes/éde után a szobor megkoszo
rúzása következett. Először V. Gusztáv király
helyezte el koszorúját a szobor tövébe, nyomá
ban jött a svéd prímás, Scklerblom érsek, ezek
kel a szavakkal: »Az Ige kószáiként megáll.«
Koszorút hozott többek között Gummerus finn
országi püspök is.
Az ünnepi istentisztelet 11 órakor volt a
700 éves, öthajós dómban. Az országos méltó
ságok, hatóságok, vendégek, papság és püspö
kök már a templomban voltak, amikor harang
zúgás közben megérkezett a király és Vásteros
püspöke, dr. Billing Eimar, az ünnepély szó
noka. Az ősi katedrális boltivei alatt magaszto
san zengett a svéd liturgia, a Lélek erejével
szárnyalt a gyülekezet éneke. A püspök prédi
kációja (Róm. 1, 16—17. Márk 4, 26—29.) való
ban a lelkeket ragadta meg, mintha az első
pünkösd és Petri O., az első svéd reformátor
igehirdetése együtt elevenedett volna meg ezen
a szószéken.
Az istentisztelethez csatlakozott közvet’enül
egy kantate előadása és a lundi egyetem egy
háztörténeti tanárának, Holmquist Hj.-nak be
széde. Már elmúlt 1 óra, mire vége lett a temp
lomi ünnepnek.
Délután 3 órakor a szabadban volt ünne
pély, körülbelül 20.000 ember jelenlétében. Söderblom érsek beszéde után egy történeti ün
nepi játék előadása következett, amelyben a
400 év előtti mozgalmas júniusi napok esemé
nyei elevenedtek meg. Este 10 órakor (ilyenkor
idefenn még csaknem nappali világosság van)
a dómban ünnepi vecsernyével végződött a nagy'
nap. Ez alkalommal G u m m e r u s finnországi
püspök prédikált.
___
Kimondhatatlanul bo’dog ezeknek a sorok
nak az Írója, hogy ezen a napon együtt örülhe
tett az örvendezőkkel, hiszen bár idegenben, de
testvérek között volt. Azonban meg kell val
lania, talán még soha életében olyan erősen
nem élt lelkében a magyar egyháztörténelem
évszázados kálváriajárása és a megpróbáltatásos jelen gyásza, mint ezen a feledhetetlen na
pon. De éppen ezért volt különösen olyan jó
Vasterósban lenni, az erősebb testvérrel együtt
ünnepelni.
A vásterósi hálaünnepben, amely a svéd
nemzetnek, a svédországi Egyháznak újabb elkötelezést jelent Krisztus szolgálatában, a gyen
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gék, a megfosztottak számára is van biztatás
és erősítés: »Ne csüggedj el kicsiny sereg.«
»Az Ige kószáiként megáll!«
Vásterós, 1927 junius 21-én.
Ifj. Jánossy Lajos.

H Í R E K .
h átra lék o s előfizetőinknek külön nevükre
szóló felszólítást küldtünk csekklappal, kérve,
hogy fizessék meg tartozásaikat. Itt is megis
mételjük kérésünket. Azoknak, kiknek előfize
tése most járt le, mai számunkhoz mellékelünk
csekklapot s kérjük újítsák meg előfizetésüket.
A k i a d ó h i vatal.
A győri egyházmegye Németh Károly es
peres és Csemez István egyházmegyei felügyelő
elnöklete alatt junius 29-én tartotta meg évi
rendes közgyűlését Győrben. A közgyűlést meg
előzőleg gyámintézeti istentisztelet volt, amikor
Ihász László egyházmegyei jegyző prédikált. —
Csemez István elnöki megnyitója után az. espe
res terjesztette elő évi jelentését. A gyülekeze
tek bevétele 1926-ban 269.801 P 21 f., kiadása
263.065 P 02 f. volt. önkéntes adományok cí
mén befolyt 14.437 P 04 f. Építkezésekre és
beszerzésekre (hősök emléktáblája, harang, or
gona) a gyülekezetek 87.039 P 57 fillért fordí
tottak. A számvevőszék világi elnökévé Mikiás
Mihályt, a véleményező bizottság elnökévé Sza
lag Mihályt, törvényszéki bíróvá Kovács Istvánt
választotta a közgyűlés. Kovács Zsigmond egy
házmegyei tanfelügyelő ezen a g \ü ‘ésen terjesz
tette be első tanügyi jelentését, amely szerint
általában véve az egyházmegyei iskolák nagyon
szép eredményt mutattak fel. A gyámintézet
Virtsologi Ruppiecht Olivérre adta szavazatát az
egyházkerületi gyámintézeti világi elnöki tiszt
betöltésénél. Esperes ismertette az uj nyugdíj
intézet pénzügyi részének a nyugdíjintézett bi
zottság által elfogadott tervezetét, amelyet a
közgyűlés tudomásul vett. A hiványok készpénz
tételeinek átszámítási kulcsát úgy állapította meg
a közgyűlés, hogy minden hiványbeli korona 116
fillérben számítandó. A közgyűlés már eleve
tiltakozását fejezte ki azon terv el’en, amelynek
értelmében az. egyházmegyét más egyházkerü
lethez szeretnék elcsatolni, s tiltakozásra hívta
fel az egyházmegye gyülekezeteit is.
A protestáns diákmenza nagybizottsága
junius 20-án ülést tartott. Ráday üedeonné
grófné elnöki megnyitója után Ravasz László
imádkozott, majd Szalay Hedvig titkár, Bodolay
István igazgató és Gregersen Lujza ügyvezető
terjesztették elő jelentéseiket. A jelentések sze
rint a menzán négyszázhatvanhét egyetemi hall
gatót étkeztettek. Az ülés kegye'ettel emlékezett
meg Szilassy Aladámé és Darányi Ignác halá
láról.
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A dunántúli egyházkerület közgyűlése.
A dunántúli egyházkerület Kapi Béla püspök
és dr. Mesterházy Ernő felügyelő elnöklete
alatt szeptember hó 22-én tartja idei közgyűlé
sét Nagykanizsán. A lelkész- és tanítóegyesü
let, és a bizottságok szeptember 20 án és 21-én
üléseznek. Mindazok, kik vasúti igazolványra
igényt tartanak, kiinduló állomásuk, útirányuk
és a vasúttársaság megjelölésével legkésőbb
j u 1i us hó 1 5 - i g j e l e n t k e z z e n e k az il
l e t é k e s e s p e r e s i h i v a t a Inál . Később je
lentkezők nem vehetők figyelembe.
Egyetemes közgyűlés. Az egyetemes egy
ház báró Radvánszky Albert egyetemes egy
házi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik
püspök elnöklete alatt október hó 27-én tartja
idei közgyűlését Budapesten.
Gyóni Géza em léktáblájának leleplezése.
A Petőfi-Társaság égisze alatt junius 26-án lep
lezték le a világháború legnagyobb magyar köl
tőjének, a gyóni papiakban fe’neve-kedett Gyóni
Gézának emléktábláját szülőfalujában. A szép
ünnepség megrendezése körül kiváló érdemei
vannak Krón Ferenc gyóni lelkésznek. Az ün
nepi istentiszteleten Törtely Lajos ceglédi lel
kész, Gyóni Géza pozsonyi theológus társa pré
dikált. istentisztelet után a papiak falában el
helyezett emléktáblát Lampérth Géza, a PetőfiTársaság főtitkára leplezte le. Az agg Rákosi
Jenő megragadó beszéde után az ifjúsági ének
kar Gyóni dalokat énekelt, Lampérth Géza
Gyóni Géza szelleméhez« c. költeményét olvasta
fel, dr. Kovács Sándor egyetemi tanár értékes,
hosszabb beszédet mondott az egyetemes egy
ház, a bányai kerület, a Prot. Irodalmi Társ.
és a Luther-Társaság nevében. A kultuszminisz
tert Marjay Ödön csztá'ytanácsos képviselte,
Pest vármegyét dr. Halász Bálint. Az irodalmi
társulatok közül a Petőfi-Társaságon kívül meg
jelentek a Gárdonyi-Társ., az Auróra-Kör, a
kecskeméti Katona József-Kör, a nagykőrösi
Arany János-Kör. A Magyar Tanárok Nemzeti
Szövetsége nevében Szőts Gyula beszélt.
A vasi közép ev. egyházmegye közgyű
lése Szentgotthárdon. A vasi közép ev. egy
házmegye egyházi és világi kiküldötteinek lel
kes részvételével folyó évi rendes közgyűlését
Zongor Béla esperes és dr. Schneller Aurél egy
házmegyei másodfelügyelő elnöklésével junius
29-én Szentgotthárdon tartotta. A közgyűlést
megelőző napon az egyházmegyei tanítóegyesü
let tartotta közgyűlését Karner Frigyes kőszegi
igazgató-tanitó elnöklésével, ki megnyitó beszé
dében Pestalozzi emlékének á'dozott. Kühn Já
nos »Az egyházi zené«-ről tartott érdekes elő
adást. Délután a különböző bizottságok ülésez
tek, majd este 7 órakor gyámintézeti ünnep
ség volt a templomban. Az oltári szolgálatot
Tarján István répcelaki lelkész végezte, a világ
nézeti előadást »Krisztus és az ember« címen
dr. Ajkay István tartotta. Papp Zoltán hegedű
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művész Beethovennek és Haendelnek egy egy
darabját játszotta Somogyi Béla igazgató-tanitó
kíséretében. Lang Mária és Timár János egyegy szólót énekeltek, Sokoray Vilma Erdélyi
Zoltán »Földönjáró angyalok« c. költeményét
szavalta. A záróimát Czipott Géza gyámintézeti
elnök mondotta. Az ünnepség a vegyeskar ének
lésével kezdődött és nyert befejezést*. Offerto
rium címén 116 P folyt be. A másnapi köz
gyűlést néh. László Ká’mán felügyelő emlékére
gyászistentisztelet vezette be, amelyen az ünnepi
beszédet Rónai B. Gyula uraiujfalui lelkész tar
totta. Ugyancsak László Kálmán emlékének ál
dozott elnöki megnyitójában Zongor Béla espe
res is. A közgyűlés tagjai nagy megilletődéssel
hallgatták meg az elhunyt felügyelőnek ezidei
közgyűlésre elkészített megnyitóját. Az uj fel
ügyelőre a szavazások határidejét augusztus hó
30-ban állapították meg. A közgyűlést Szentgotthárd részéről Sokoray Elek főjegyző és Blazsevátz Józsefné nőegyleti elnöknő üdvözölték. —
Az esperesi jelentés során örömmel vette tudo
másul a közgyűlés, hogy a hitélet, az evangé
liumi öntudat, az áldozatkészség az egész egy
házmegyében emelkedőben van. Készséggel adta
meg az engedélyt Kőszegnek egiy 800 milliós to
rony építkezésére. A felekezetközi sérelmeket
sajnálattal vette tudomásul. Tiltakozott isten
tiszteleteinknek, egyházi szertartásainknak min
dennemű lefokozása ellen, a vegyes-házasságkö
tések alkalmából gyakran tapasztalt erőszakos
kodások ellen a reverzálisokat illetőleg. Varga
József egyházmegyei pénztáros helyébe Suhajda
Lajos kőszegi tanárt választotta meg. Az üre
sedésben lévő egyházmegyei bírói állásra dr.
Zimmermann Antal körmendi közjegyzőt válasz
totta meg. Nagy lelkesedéssel tette magáévá Jánossy Gábor nemzetgyűlési képviselőnek, szom
bathelyi felügyelőnek ama indítványát, hogy az
egyházmegye az egyházkerület utján nyomaté
kosan és tisztelettel kérje fel egyetemes gyűlést,
hogy az országos ev. nagygyűlésnek ez évben
Budapesten, minden következő esztendőben pe
dig felváltva vidéki nagyobb gyülekezetünkben
való megtartását rendelje el. Ennek az evangé
likus nagygyűlésnek célja volna az evangélikus
öntudat és közvéleménynek bátor, önérzetes
megnyilatkozása, elszakított testvéreinkkel való
együttérzésünk és összetarto7andóságunk manifesztálása. — Az egyházmegyei Gyámintézet,
mely Czipott Géza egyházi és Ajkay Elemér
világi elnök elnöklésével tartotta ülését, az üre
sedésben lévő egyházkerületi gyámintézeti vi
lági elnöki á lásra szavazatát egyhangúlag virtsologi Rupprecht Olivér sopronmegyei földbir
tokosra adta, majd a Gyámintézetnek régi mos
tani elnevezése mellett foglalt állást. Gyáminté
zeti célokra a vasi közép ev. egyházmegyében
390.51 P-t gyűjtöttek.
Ki volna hajlandó budapesti evangélikus
testvéreink közül minden hét szerdáján, vagy
péntekjén, esetleg mind a két napon d. e. 9—
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12-ig és d. u. i/j4—1/26 ig a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Nemzeti Szövetsége Evangélikus
Agának az irodai munkák elvégzésében szives
készséggel ingyen segítségére lenni. Szives
ajánlkozók tudassák hajlandóságukat, a rendel
kezésünkre bocsátható időt s gép- és gyor-irás
beli jártasságukat az országos titkár címére:
Abaffy (jyula egyetemes missziói ev. lelkész,
a K. I. E. N. Sz. ev. országos titkára Budapest:
IX., Üllói-ut 29., II. ein. 18. Személyes jelent
kezők julius hó 15-én, 2 0 -án, 2 2 -én szívesked
jenek ugyanoda felfáradni.
A zalai egyházmegye folyó évi közgyű
lése junius hó 23 án volt Mencshelyen. Délelőtt
9 órakor a harangok zúgása és a leventék sor
fala között vonult be a szépen renovált és ez
alkalomra feldíszített templomba az egyház
megye papsága Nagy Lajos esperessel az élén,
akiket követtek a világ: kiküldöttek nagy számmal dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő
vezetésével. A Jövel szent Lélek . . elének lése
után Novák Elek egyházmegyei főjegyző mon
dott oltári imát, majd Menyhár István keszt
helyi lelkész tartott gyámintézeti alkalmi be
szédet Jelenések 3. 1 —6 . alapján. Az Istentisz
telet után közvetlenül kezdetét vette a közgyű
lés, melyet dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei
felügyelő tartalmas bevezető beszéddel nyitott
meg. — A közgyűlés megalakulása után Nagy
Lajos esperes olvasta fel évi esperes! jelenté
sét, mely gondos összeáThasával, nagyszerű ki
dolgozásával méltán érdemelte meg a feszült
figyelmet, mellyel a közgyűlés mindvégig hall
gatta és jegyzőkönyvi köszönetét mondott érte.
Az esperesi jelentés arról tesz tanúságot, hogy
a kis egyházmegye területén serény munka fo
lyik, melynek középpontjában mindenütt a fá
radhatatlan esperes áll. A közgyűlés megszakí
tásával d. e. 11 órakor kegyeletes Zsédenyiünnepély volt a temp'omban, mivel a mencshelyi temetőben lévő sírját a nagy gályarab lel
késznek még nem sikerült fe'fedezni. Az »Erős
várunk. . .« után Fenyves Ede tb. esperes mon
dott ünnepi beszédet, majd Ziermann Lajos kő
vágóörsi kántor szóló éneke után az egyház
megye, minden egyes gyülekezet külön külön és
a tanítóegyesület helyezték el szép koszorúikat
az oltárra Zsédenyi István emlékére kegyele
tes emlékszavak kíséretében. A Hiszekegye eléneklése után folytatódott a közgyűlés. A külön
böző bizottságok tették meg jelentéseiket, me
lyeket több hozzászólás követett. Az esperes
imájával délután 2 órakor ért véget a gyűlés.
A gyűléssel párhuzamosan az egyházmegye papnéi, a buzgó esperesné, Nagy Lajosné vezeté
sével megbeszéléseket folytattak a gyülekezetik
nőegyleti munkáiról. A közgyűlést követőleg
közebéd volt a résztvevők számára. A nap szép
megrendezése Fenyves Ede tb. esperes, Ódor
Pál gyülekezeti felügyelő és a mencshelyi buzgó
gyülekezet érdeme.
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Tizenhat résztvevő megy a Keresztyén If
júsági Egyesületek németországi tanulmányutjára, melynek főcélja a német belmissziói munka
tanulmányozása. A résztvevők a következőkép
oszlanak meg: 1 főtanácsos, 2 orvos, 2 tanár,
1 főszolgabíró, 3 ref. lelkész, 2 ev. lelkész, 1
szerkesztő, 1 ügyvéd, 1 rendőrtisztviselő, 2
egyetemi hallgató. — Mint már olvasóinknak
jeleztük, 43 stuttgarti látogatta meg a magy arországi ifjúsági mozgalmat, két na|X>t Buda
pesten, egv napot a Balatonnál töltöttek, meg
ismerve az itteni munkát, hallgatva két előadást
a magyar protestantizmus múltjáról és jelené
ről, tiszteletükre jólsikerült estélyt is rendeztek.
Cserkészvezetői tanfolyam , fiú- és cser
késztábor a Balaton partján, Szigligeten, a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szö
vetsége rendezésében, augusztus 9. és 15. kö
zött. Részvételi dij összesen 14 pengő, te jes el
látással és féljeggyel, ü g y lelkészek, mint taní
tók figyelmét felhívjuk e nagyszerű alkalomra,
hozzák el magukkal ezévi konfirmandusaikat.
Szerezzenek cserkészvezetői képesítést, ismer
kedjenek meg az ifjúsági egyesületi munka mód
szereivel. E hét folyamán minden református
és evangélikus lelkészi és tanítói hivatal meg
kapja 16 oldalas, képekkel i'lusztrá't meghívón
kat.
Zagy vápái falván junius 19-én szépen sike
rült kulturestélyt rendeztek az evangélikusok a
felépítendő imaház alapja javára, amelyen nagy
sikert aratva szerepeltek Aháttz József megnyi
tóval, dr. Csengödv Lajos ünnepi beszéddel,
Galbács Ica szavalattal, Tuba Ilonka szavalat
tal, a Luther Szövetség énekkara Kovács Géza
karnagy vezetésével 3 énekszámmal, Balogh Er
zsébet szavalattal, azonkívül színre került Végh
Károlynak ifjúsági színműve Steinhübel László
átírásában és kedvesen sikerült betanításában a
»Visszajönnek a harangok : c. színműve, amely
ben szerepeltek Sch'esingcr Vilma, Papp Ilonka,
Belanyák Mária, Kristofik Jolán, Tannhauser
Edit, Balog Erzsébet, Schlésinger Mária, Maschek Henrik, Strba Mária, Mlinárcsik Jenő,
Heim Jolán, Török Zoltán, Kucsera József és
Margit, Deman Ilona, Mlinárcsik László és Brabec Ilona. A hangulatos est késő esti órákig
együtt tartotta a közönséget
Ki volna jó evangélikus testvéreink közül
az evangélikus munka érdekében a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége Evan
gélikus Ágát egy íróasztallal és egy iratszekrény
nyel megajándékozni. Az ág pénztárának nem
áll még félévi munka után módjában többszáz
pengőt költeni, azért fordulunk tehetős hittest
véreink jószívűségéhez. Szives ajánlatokat az or
szágos titkár címére kérünk: Abaffy Gyula egye
temes missziói ev. lelkész, a K. I. E. N. Sz. ev.
országos titkára, Budapest: IX., Üllői-ut 29.,
II. em. 18.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Pályázat.

P á ly á z a t
a fejérkomáromi ev. egyházmegye p u s z t á 
vá m i egyházközségének leikészi állására.
Javadalom:
1. Szabad lakás, 1477 QJ-öl kerttel.
2. Készpénz a) 278.40 pengő, b) kisebb ter
mények megváltási ára 512.60 pengő.
3. 2 kát. hold 33 FTöl rét s ennek mun
kája.
4. 7 k. hold 972 [T]-öl szántóföld.
5. Termények: a) 11.75 q búza; b) 11.25 q
rozs; c) 5 q árpa; d) 5 q tengeri- e) 905.4 li
ter bor, a gyónóbor is beleértve; f) 10 öl tűzifa
házhoz szállítva és felaprózva.
6. 8 rövid és 4 hosszú szabad fuvar.
7. Offertorium a 3 főünnepen.
8. Stóla: a) keresztelésnél 70 f., b) avatásért
70 f.; c) temetésért imával 70 f., egyházi be
széddel 2.40 p; d) esketésért helybelitől 2.40
p, vidékről 4.80 P.; hirdetésért 70 f.
9. Anyakönyvi kivonatokért gyülekezeti ta
goktól 2.40 p, más egyházak tagjaitól 4.80 P.
10. Kongrua.
11. Szabad legeltetési jog.
Szolgálati nyelv: német és magyar.
A dunáninneni ev. egyházkerületi lelkészválasztási szabályrendelet 17. szakasza értelmé
ben felszerelt kérvények alulirt esperes! hiva
talhoz küldendők.
F e l s z e r e l é s e k : keresztlevél, házasságlevél, működési bizonyítvány az esperes vagy
közvetlen felettes hatóság á.tal kiállítva arról
is, hogy kérvényező a szükséges istentiszteleti
nyelvet bírja s hogy iegyelmi eljárás ellene
nincs elrendelve.
Segédlelkészek ezeken kívül a theot. szak
vizsgái bizonyítványt vagy a felszentelési ok
mányt is tartoznak beküldeni.
Pályázati határidő folyó hó 3Tig.
Tokod (Komárom m) 1927. évi julius hó 4.
Balogh István
ev. esperes.

Pályázat.
A mezőberényi II. kerületi ág. h. ev. egy
ház lemondás folytán megüresedett egyik kántortanitói állásra pályázatot hirdet. Javadalom
az egyház részéről évi 20 q búza, szabad lakás,
400/o-os hozzájárulás, valamint a törvényszerű
á'. fizetéskiegészités. Pályázhatnak tótul beszélő
ág. h. ev. vallásu képesített kántortanitók. —
Szabályszerűen felszerelt, a háború, forradalmak
és a kommunizmus alatti magatartást, továbbá
az eddigi működést közhatósági bizonyítványok
kal igazoló kérelmek 1927 julius hó 25-ig Biszkup Ferenc ig. lelkészhez nyújtandók be. Mezőberény, 1927 julius 2. Az elnökség.
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Alulírott egyházmegyei elnökség pályázatot
hirdet az elhalálozás folytán megüresedett
t á p i ó s z e n t m á r t o n i lelkészi állásra, mely
nek javadalma a következő:
1. Lakás és melléképületek.
2. Kert és udvar 1311 négyszögöl.
3. Párbér. Páronként 61 liter rozs és 67
cső kukorica.
4. Stólák.
1—2
5. Évi 60 q kemény tűzifa.
6. 36 kát. hold és 780 négyszögöl föld ha
szonélvezete.
A bányai egyházkerület Leikészválasztási
Szabályrendeletében előirt módon felszerelt pá
lyázatok alulírott espereshez folyó évi juhus
hó 26-ig nyufthatók be.
Monor és Tápiószele, 1927. évi julius hó
2-án.
Dr. L e h o t z k y Antal s. k.
B ó d y Pál s. k.
egyházmegyei felügyelő.
esperes.

Pályázat.
A győri evangélikus egyházközs é g pályázatot hirdet egy férfitanitói állásra.
Javadalma: lakás, vagy lakbér s a törvényes
fizetés államsegéllyel. Okmányok: oklevél, szü
letési, szolgálati és politikai magatartásról szóló
bizonyítványok. Határidő: julius 28.
Ev. l e l k é s z i h i v a t a l , G y ő r .

Pályázat tanári állásra.
A szarvasi ág. h. ev. gimnázium kormányzótestülete nevében pályázatot hirdetek etgy meg
üresedett rendes, esetleg helyettes tanári állásra.
Pályázhatnak középiskolai oklevéllel biró evan
gélikus vallásu latin-görög szakos tanférfiak. —
A pályázatnál előnyben részesülnek azok, akik
nek a történelemből, mint harmadik szaktárgy
ból képesítésük van. A megválasztott tanár ja
vadalma az állami tanárokéval egyenlő; jogo
sított és kötelezett tagja az 1894. évi XXVII. t.-c.
alapján létesített országos tanári nyugdíjintézet
nek.
A megválasztott tanár tartozik állását 1927.
évi szeptember hó 1-én elfoglalni.
A pályázók okmányokkal tartoznak igazolni
képesítésüket, életkorukat, egészségi állapotu
kat, eddigi működésüket, családi állapotukat, a
háború, a forradalmak és a kommunizmus alatt
tanúsított magatartásukat. A pályázók kérvé
nyeiket a szarvasi ág. h. ev. gimn. igazgatósá
gához 1927 julius 31-ig nyújtsák be.
Szarvas, 1927 junius 20.
1—2
Dr. M el ich J á n o s
felügyelő.
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R em én yteljes s z e n v e d é s .
„Azt tartom, hogy amiket most
szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz
a dicsőséghez, mely nékünk meg
jelentetik.“
Róm. fi, Ifi

Az apostol Jézussal együtt szenved s re
méli, hogy Jézussal együtt dicsőül is meg. Ter
mészetesnek találja, hogy ami még hiányzik
Jézus szenvedéséből, azt ö is igyekszik a maga
részéről pótolni. Ezek a fájdalmak ugyanabba
a kategóribá tartoznak, amelyeket Isten rótt ki,
amidőn azt mondta Évának: »Fájdalommal szülsz
magzatokat.^ A Jézussal együtt szenvedésből
születik meg az uj ember és az uj világ, isten
nek akarata az, hogy a szülő szenvedjen, az uj
életnek ára szenvedés legyen. S az Isten aka
ratának ismerete teszi a szülő szenvedését re
ményteljessé. A szenvedés ugv az anyagi, mint
a szellemi világban hozzátartozik'az élet gazda
gításához. Ezt fejezi ki a Zsidókhoz irt levélnek
tanítása: »Vérontás nélkül nincsen bocsánat«,
s »Krisztusnak vére megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedektól, hogy szolgálja
tok az élő Istennek.«
A többnek, a jobbnak, az újnak mindig
szenvedés az ára. Sírtok és Jajgattok ti«, akik
arra rendeltettetek, hogy hirdessétek az Isten
országának eljövetelét, »a világ pedig örül«,
mert az Istentől elfordult világ rabja a mának,
a kilátástalanságnak, a korlátolt horizontnak, a
kollaterális erők jövőtlen hánykolódásának. De
mihelyt a világ ráeszmél arra, hogy teremtett
világ; mihelyt arcával Isten, az örök forrás és
örök cél felé fordul, mindjárt kezdődik szenve
dése is: »Az egész teremtett világ egyetemben
fohászkodik és nyög mind idáig.« Mikor a lé
lek felébred, szenvedésre ébred.
Az egyház tanítása szerint a megértéshez
(ez a lélek felébredése) hozzátartozik a bűnnek
megismerése és megbánása. Meg kell ismernünk
egyéni bűneinket és bűnös voltunkat, úgyhogy

29. szám.

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ár: Egész évre 6 P. 40 Ilii., félévre 3 P.
20 (ill., negyedévre 1 P. 60 filU Egy szám 16 fül.
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

felkiáltunk az apostollal: »Óh én nyomorult em
ber!« de fel kell ismernünk azt is, hogy Isten
mindeneket bűn alá rekesztett, hogy az egész
világ gonoszságban vesztegel. És amiként egye
temes a bűn, azonképen egyetemleges a bűn
től való megszabadulásnak útja is, a szenvedés.
A keresztyén élet megszületésével együtt jár
az a szenvedés, mely elszakít bennünket a go
nosz nemzetségtől, ami jelenti az önmagunktól
való elszakadást, önmagunk megtagadását is.
Ahogyan Jézus vállalta a keresztet és gyaláza
tot a dicsőség helyett, mert tudta, hogy ebben
a bűnös világban fájdalommal kell magzato
kat szülni, úgy a Krisztus igaz követőjének is
számot kell vetnie azzal, hogy az uj életnek
szenvedés az ára. Valamennyiünknek számot kell
vetnünk azzal, hogy egy bűnös, megromlott
világban élünk s Istennek akarata az, hogy szen
vednünk kell a Jézus nevéért.
Nagyon tévednek, akik azt vélik, hogy a
keresztyén vallás Istennel kötött biztosítási szer
ződés a szenvedések el en. Éppen olyan nagyot
tévednek, mint azok, akik azt tartják, hogy a
keresztyén vallás narkotikum a szenvedések el
len, A tény az, hogy a Krisztussal való együttszenvedés nélkül, a keresztnek felvétele nélkül
nincs üdvösség. Amint minden kacagó gyermek
arc mögött ott van egy szenvedő anyának el
torzult arca, úgy minden üdvözült lélek mö
gött ott van Krisztusnak töviskoronás feje s
ott van Krisztus jó v itézének kemény tusakodása
test ellen, vér ellen és a sötétségnek világbiró
hatalmasságai ellen.
Tévednek azok is, akik azt gondolják, hogy
az emberi természetben nem található meg a
szenvedések vállalására a hajlandóság. Minden
ember hődnek születik és megvan benne a vágy,
a hajlam hősi tettekre, hősi szenvedésekre. Az a
lelkesedés, amellyel a mai világ, a mi világunk
is rivalgva tűzi a babért hőseinek homlokára,
azt mutatja, hogy hősöknek születtünk mi is és
hivatásunk az lenne, hogy hősi szenvedések és
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megpróbáltatások között nyerjük el a dicsősé
get. A keresztyén hithősök megszületnek akkor,
amidőn megpillantják a Szentlélektől megvilágosittatva a nagy, örök dicsőséget és meglát
ják azt is, hogy azért a dicsőségért szenvedni
kell. A keresztyénség abba áporodik bele, hogy
eminens reprezentánsainak életében a keresz
tyén életet, mint szenvedésektől ment, kényel
mes életet állítja oda, amelyből hiányzik minden
áldozat és minden kereszt. Az ilyen életpélda
nem vonz, nem toboroz. A hősi lelkek szen
vedni akarnak, mert intuiciószeriien érzik, hogy
a szenvedés a megdicsőülés útja.

II lipcsei misszió közgyűlése.
A Magyarországi ág. hitv. evang. Misszió
egyesület a Lipcsei Missziónak egyik ága. A
Lipcsei Misszió ügyei tehát közelről érdekel
nek bennünket. Sajnos, Misszióegyesüíetünk az
idén nem volt képviselve a Lipcsei Misszió idei
közgyűlésén, amely pünkösd hetében, junius hó
7—9. volt Lipcsében. Itt következő tudósítá
sunkat az Allgemeine Evangelisch-Lutherische
Kirchenzeitung 26. és 27. számában megjelent
közlemény alapján állítottam össze.
A gyűlésen és a vele egybekötött ünnepé
lyeken a filiális egyesületek 35 kiküldöttel vol
tak képviselve, körtük Elzász-Lotharingia, Lett
ország és Csehszlovákia. A svéd egyházi miszszió és a finnországi misszióegyesület távira
tilag és levélben küldték áldáskivánataikat.
A junius 8-iki nap reggeli liturgikus istentisztelettel kezdődött a Thomaskircheben; rög
tön utána D. Raul tanár elnöklete alatt megkez
dődött a gyülekezeti tanácsteremben a közgyű
lés. A pénztáros jelentése szerint az összes be
vétel 375.315 márka, az összes kiadás 403.109
márka volt. A tulkiadás még fedezetet talált a
meglevő tartaléktőkében, a Misszió pénzügyi
helyzete azonban nagyon komoly. Az adomá
nyok ugyan körülbelül 35% emelkedést mu
tatnak, de a kiadás is emelkedett 150.000 már
kával. A missziói pénztár szükséglete ebben
az évben 540.000 M.; ennél kevesebb bevétel
katasztrófát jelentene. Az elnök jelentette, hogy
D. Ihinels misszió-igazgató (nem tévesztendő
össze D. Ihmels szászországi püspökkel) a pénz
szűke dacára elhatározta, hogy vizitacionális
útra megy Afrikába, mert alapvető ügyek el
intézése feltétlenül megkívánja személyes je
lenlétét; utján elkíséri természetesen a saját
költségén, felesége is.
A közgyűlés még a délutánt is igénybe
vette. Este ünnepi istentisztelet volt a Nikolaikircheben. Schomerus főszuperintendens prédi
kált Róm. 15, 16. alapján. Schomerus arról be
szélt, hopy a missziói munka szent munka, a
mely egesz szeretetet és hűséget kíván. Szent
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munka az Űrért, akinek szolgál, az evangéliomért, amelyet hirdet és a célért, amelyre tö
rekszik. A pogánymissziónak jogosultsága és
ereje a Krisztusban van. Aki Krisztust nem is
meri, az megfoghatatlan sőt értelmetlen dolog
nak találja. A missziói munka papi szolgálat,
mert az igehirdetés a főtartalma, amely imával
és áldozattal van egybekötve. A prédikáció után
D. Ihmels missziói igazgató János 9, 4. alap
ján terjesztette elő évi jelentését. E szerint az
amerikai Augustana Synod 1926. február 3-án
határozta el, hogy az egész Keletafrikai terü
letet Irambáig visszaadja Lipcsének. A Misszió
hajlandónak nyilatkozott átvenni a Kilimanadzsáro és a Pare-hegységtől keletre levő állo
másokat. Szeptember elején az átadás megkez
dődött, és ma már befejeződött. Ezzel termé
szetesen együtt jár, hogy munkaerőinket sza
porítani kell. Az orvosi missziónak dr. Puff
lett a vezetője; az első negyedévben 2148 be
teget kezeltek. A keletafrikai munkamezőkön
különösen mutatkozik Istennek áldása. Madsaméban a gyülekezet a saját erejéből templomot
épített, amelyben húsvéthétfőn 311 pogányt
kereszteltek meg. Mvikában a törzsfőnök ke
resztyénné lett. Nkoarangában már 1000 ke
resztyén van. A Pare-hegység déli oldalán a
megkereszteltek száma 700-ra emelkedett. Amarangúi tanitóképzőintézetben 86 fiatalember ké
szül tanítónak. Nkoarangában ipariskolát ter
veznek benszülött iparosok kiképzése céljából.
A londoni Indian Office 1926. július 2-án
közölte, hogy a Lipcsei Misszió felvétetett az
engedélyezett missziói társulatok jegyzékébe. Az
utóbbi hónapokban öt misszionárius és két nő
vér küldetett ki Indiába. Újévkor az egészészaki
munkamező a Lipcsei Misszió kezelésébe ment
át. A misszionáriusok munkája a tamul-egyház
megalakulása óta sok tekintetben megmásult.
A feladatok egy része a benszülött lelkészekre
háramlik. A keresztyének száma 25.155-re emel
kedett. A pánindiai lutheránus egyház gondo
lata kivihetetlennek bizonyult és elejtetett. El
lenben a lutheránus egyházak a tamul egyház
vezetése alatt szövetséget alakítottak. A napok
ban nyílik meg a madrasi theólógia kollégium
15 hallgatóval. Nagy veszteség érte a tamul
egyházat, első püspökének, D. Heumannak ha
lálával; utódjává Bexell svéd misszionárius vá
lasztatott.
Csütörtökön, junius 9-én, D. Ihmels püspök
elnöklete alatt a Kirchliche Konferenz ülése
zett. D. Stange, göttingeni tanár tartott előadást
Luther Istenhitének korunkra való jelentőségé
ről, D. Schomerus haliéi tanár pedig India je
lenlegi vallási helyzetéről. Este a lindenaui ré
teken hatalmas gyermekistentisztelet volt, ame
lyen résztvett valamennyi lipcsei gyermekgyüiekezet, több mint 3000 gyermek. Ezek a gyer
mekgyülekezetek külön-külön adták át missziói
adományukat, 1000 márkát. Este a Zentral
theater dísztermében volt összejövetel. A gyü-
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lést L). Hilbert üdvözölte a 77. Zsoltár azon
szavaival: »Isten, a te utad szentséges«. Schach
schneider volt misszionárius az éneklő Afriká
ról, Schaeffer volt indiai misszionárius indiai
élményeiről tartott előadást. A zárószavakat a
drezdai diakonisszaház rektora Ranft lelkész
mondta János 15, 2. alapján.
A közgyűlés alkalmával, a gyermekek ado
mányát is beleszámítva, 5240 márka missziói
adomány folyt be.

Elemi iskolai tankönyvek.
Az 1925. évi miniszteri tanterv alapján irt,
Franklin társulatnál megjelent elemi iskolai tan
könyvek közül az evangélikus iskolákban való
használatra az egyetemes egyház által újabban
a következők engedélyeztettek:
Kozma László—Mihály Ferenc: Pista és
Juliska c. Olvasókönyv a II. o. számára. El
beszéli egy év kedves élményeit két iskolába
járó testvér életéből, Juhászék vonzó családi
életének és egy falusi iskola termékeny üze
mének a képeit nyújtva. Az olvasmányok kö
zött sok illusztrációt, a könyv elején az I. osz
tályból a II.-ba átvezető szövegeket, közben
több irottbetüs olvasmányt tartalmaz.
Kozma László—Mihály Ferenc: Tórfalu c.
Ili. o. olvasókönyve gyermekregény alakjában
beszéli el, hogyan keletkezett a műveletlen és
árviztól elsodort Tótfalu helyén a virágzó ma
gyar Kurucfalu. E könyv egyszersmind a be
széd- és értelemgyakorlat és alkotó munka ké
zikönyvének is tekinthető, amennyiben bemu
tatja, hogy amig az elpusztult Ttófaluban az
uj iskolaépület emelésén fáradozott a lakosság,
azonközben a tanitó a gyermekekkel, hogyan
iskolázott az egész épülő falu területén, a sza
badban, s általában a gyakorlati életben. (Meg
jegyzendő, hogy a Tótfalu cim nem azt je
lenti, hogy a könyv nemzetiségi vidékre való
volna.)
Kiss József: Falusi és tanyai iskolások ol\asókönyve a 111. o. számára. Különös előnye,
hogy az egész magyar nyelvi anyagot, tehát
az olvasmányokat, nyelvi magyarázatokat és
fogalmazást tanmenetben közli, mely az egész
anyagot 30 hétre osztja. A három nyelvi tárgy
ból való egy heti anyag együtt van.
Kiss Józseftől ugyanilyen könyv jelent meg
a IV. o. számára is. De ebben külön részben
vannak az olvasmányok 32 hétre csoportosítva,
külön részben a nyelvi magyarázatok és fogal
mazási példatár s a harmadik részben a föld
rajzi anyag 32 hétre osztva. A koncentráció
elve szerint az egyes tárgyak heti anyaga kö
zött összefüggés van.
Kozma László és Mihály Ferenctől a Fa
ragó család cimii olvasókönyv két kötetben az
V. és külön a VI. o. számára összefüggő gyer
mekregényt tartalmaz. Az olvasó könnyen be
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leképzeli magát az albertfalvai Faragó családba,
melya a főváros közelében kis tejgazdasággal,
konyha- és gyümölcskertészettel foglalkozik, ta
karos és serény életmódban derék gyermekeket
nevel. A családnál lakik Marosi Pál egyetemi
hallgató, aki azzal hálálja meg hajlékot nyújtó
rokonainak szives jóságát, hogy szabad órái
ban a család apraját-nagyját oktatja. Az olvasó
iskolás gyermek képzeletben betelepedik a Fa
ragó család meghitt körébe és ott hallgatja
Pál értelmes és nagyon egészséges, tiszta szel
lemű oktatását. A tanterv közismereti tárgyai
ban nincs olyan fontosabb tétel, amelyhez e
könyvekben ne találnánk jóizü olvasnivalót. Né
hány olvasmány cime: Jöjjön el a Te orszá
god, Hazánk pusztulása a török hódoltság alatt,
Stephenson György, A céh rendszer, A telegráf, a kábel, Magyar utazók, A gépek haszna,
Napoleon. A petroleum és világitógáz. Mun
kácsy.
Ez olvasókönyvek az előirt forrásokból me
rítettek; a legújabb írók művei is felhasznál
tatlak. (Gyóni, Végvári, Gárdonyi, Móra, Gaál.
V. Nagy Géza, Berkényi stb.) A tantervben fel
vett kötelező költemények a könyvekben fel
találhatok.
Kozma László—-Mihály Ferenc -Székely Ár
pádtól megjelent Magvar nyelvtani gyakorló
könyv és példatár 3 kötetben a III., a IV.,
és az V. VI. o. számára. E könyvek a nyelvi
magyarázatokhoz szükséges példaolvasmányok,
képek, szemléltető sémák, helyesírási gyakor
latok s fogalmazási utasítások gyűjteményei.
Minden törekvés megvan bennük, hogy a nyelvtanulás érdekes, gyors és sikeres legyen.
Weszely Ödönnek 20 év óta híressé lett
Magyar nyelvi példatár és gyakorlókönyve 2
kötetben a III. és a IV. o. számára szintén
átdolgozást nyert az uj tanterv szerint. A leg
jelesebb irók és költőktől vett számtalan példa
szemlélteti a nyelvi jelenségeket s a példákból
levont összefoglalások, raktározzák el tömören
a tudnivalókat. Helyesírási és fogalmazási gya
korlatok rendszerezve állanak tanitó és tanít
vány rendelkezésére.
Horváth Károly: Földrajz három kötetben,
külön a IV'., az V. és a VI. o. számára. Az
osztott iskolai tanterv anyagának maximuma e
könyvekben lei ró, illetve adatközlő alakban nyert
feldolgozást számos térképpel és képpel. Egyegy kötet 100 oldalra terjedő szövege a többi
tárgy mellett az átlagos képességű gyermekek
kel ugyan meg nem tanultatható, de egyéb jó
földrajzi segédeszközök mellett az elképzeltctő,
rajzoltató, utaztató és alkottató földrajzi foglal
kozás közben kalauz gyanánt e könyvek is cél
ravezetők.
Kiss József és Walter Károly Számtani és
mértani példatára két kötetben a III. és a IV.
o. számára, továbbá több székesfővárosi tanitó
szerkesztésében megjelent Számtan és Mértan
négy kötetben a III., IV., V. és VI. o. számára
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a gyakorlati életből és az elemi iskolai tárgyak
ból vett tárgyköröket a tanterv utasításai értel
mében és a gyermekek fejlődésére való tekin
tettel rendezték. Gyors és biztos számolást előmozditó példasorozatokat tartalmaznak. N. J.

Esperessé®! gyűlés és lelkész értekezlet.
A kemenesaljai egyházmegye f. évi gyű
lését junius hó 29-ikén tartotta Ostffyasszonyfán,
ebben az ősi nagy múltú gyülekezetben, az
egész kemenesaljai egyházmegye tulajdonkép
peni »anyagyülekezetében«. Itt jöttek össze az
egyházmegye kiküldöttei, hogy templomszente
lésének 10. évlorduóját ünneplő osTfyasszonyfai gyülekezet jubileumi örömében az egyház
megye is részt vegyen. Kevés olyan népes gyű
lése volt az egyházmegyének, mint ez; a gyü
lekezetekből nemcsak a hivatalos kiküldöttek,
hanem az érdeklődők is igen szép számmal je
lentek meg. Csak az váltott ki őszinte sajnál
kozást, hogy az egyházmegye érdemes espe
rese, Varga Gyula betegsége miatt meg nem
jelenhetett.
A gyűlést megelőző gyámintézeti istentisz
teleten Zalaegerszeg ékesszavu költő-papja, Ku
tas Kálmán hirdette az Isten igéjét. A helyi
vonatkozásokkal átszőtt erőteljes igehirdetés
mély hatást gyakorolva készítette elő a lelkeket7
a tanácskozás munkájára.
A megjelenésben akadályozott esperes he
lyett a lelkészek nesztora, Nagy Sándor celldömölki lelkész elnökölt a gyűlésen a helyet
tes világi elnökkel, Mesterházy Jenővel, mint
hivatalára nézve legidősebb egyházközségi fel
ügyelővel együtt. Ez alkalommal iktattatott hiva
talába az egyházmegye újonnan választott fel
ügyelője, dukai Takách Ferenc, a kissom•yói gyülekezet felügyelője. A beiktatás ünnepé
lyességét emelte az egyházmegye tanítói ének
karának szép éneke. Az uj egyházmegyei fel
ügyelő székfoglaló beszéde megerősítette azo
kat a reményeket, és azt a bizalmat, amelyet
az egyházmegye táplál uj vezérével szemben.
Majd felolvastatott az esperes sok gonddal és
mindenre kiterjedő figyelemmel megirott évi je
lentése, amely végeredményben örvendetes fej
lődésről, előrehaladásról számol be. Külön he
lyet szentel a jelentés a jubiláló ostffyasszonyfai gyülekezetnek, benne az Ostffyaknak egyházépitő érdemei méltatásának és az egész gyü
lekezet hitbuzgóságának. A mindvégig élénk
lefolyású gyűlés a délutáni órákban ért véget.
A gyűlés összes hivatalos kiküldötteit az ostffyasszonyfai gyülekezet felügyelője, Oslffy Lajos
látta vendégül a maga úri háza asztalánál.
Az esperességi gyűlést megelőző napon az
egyházmegye lelkészei tartották meg értekez
letüket, ugyancsak Ostffyasszonyfán. Az úrva
csorát a helyi lelkész, Molitórisz János szolgál
tatta ki. Az értekezlet megbeszélésének tárgyai;
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Nagy István zalaistvándi lelkésztől »A gyüleke
zet diagnózisa«, Weiss Vilmos kemeneshőgyészi lelkésztől »A lelkész diagnózisa«, Kovács
István csöngei lelkésztől »A gyülekezet lelki gon
dozása«., Molitórisz János ostffyasszonyfai lel
késztől »A lelkész lelki gondozása«, Szabó Ist
ván kemenesmagasi lelkésztől »Igehirdetés a te
metéseknél«. Schrantz Zoltán pusztaszentlászlói
lelkésztől »Igehirdetés az esketéseknél«. Az ér
tekezlet egy egész napot vett igénybe, de meg
érte a fáradságot, mert áldásos volt a munka.
Az értekezlet után a gyülekezet számára tart
hattak a lelkészek vallásos estét a templomban,
ahol Mód Aladár nagysimonyi lelkész irás-magyarázatot tartott, Nagy Miklós bobai lelkész
előadást, Kutas Kálmán saját verseiből olva
sott fel, a gyülekezeti vegyeskar és négyeskar
&gy-egy éneket adott elő. Rózsa János ostffy
asszonyfai tanító vezetésével. A befejező imát
Tompa Mihály kissomlyói lelkész mondotta.

J eg y zetek .
Azt olvasom, hogy a magasabb fokú isko
lázás terén Franciaországban, Olaszországban
és az angolszász országokban előtérbe nyomul
a humanizmus, Németországban pedig a hu
manizmus mindjobban háttérbe szorul. A né
metek közt vannak, akik attól félnek, hogy Né
metország ennek következtében kulturális te
kintetben elmarad a külföld mögött. A kultusz
miniszteri kulturprogramm nálunk sem kedve
zőit a humanista gimnáziumoknak. Reméljük
azonban, hogy a fiatal theológus nemzedék ha
reálgimnáziumban nyeri is előzetes kiképzését,
nem hanyagolja el a Biblia eredeti nyelveit,
főként a görögöt. A görög nyelv ismerete nél
kül, az eredeti szöveg tanulmányozása nélkül
igen sok esetben maga az igehirdető sem tud
behatolni a textus mélysége be és nem bányász
hatja ki annak kincseit. Kézenfekvő példa kí
nálkozik erre a Lipcsei Misszió közgyűlését is
mertető cikkben. Lipcsében D. Schomerus Róm.
15, 16 alapján prédikált. Kérem a görög nyelv
ben járatos olvasót, szíveskedjék a magyar for
dításokat összehasonlitani az eredetivel, a Luther-féle és a Weizsäcker-féle német fordítá
sokkal. Azonnal szembeötlő, hogy sem a Károliféle revideált fordítás, sem a Masznyik-féle for
dítás nem adja vissza a liturgjos és hierurgeó
szavak igazi jelentését, és szerintem legalább a
hé prosfora tón ethnón jelentését sem. A ma
gyar fordítás alapján Schomerus nem prédikál
hatott volna úgy, ahogyan prédikált A magyar
fordítás lapos és izetlen. Megjegyzem, hogy
Czeglédy fordítása a hierurgeo-t illetőleg jó.
*
A Lipcsei Misszió közgyűlésén Misszióegyesületünk nem volt képviselve. Nem volt
rá pénz. Az egyesület pénztárosának idei má
sodik jelentését a hírek között megtalálja az
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olvasó. A/ első jelentés lapunk 20. számában
jelent meg. A szerint 562.88 P. e szerint 110.80
P, összesen 673.74 P az eddigi bevétel. A két
kimutatás szerint összesen 60 gyülekezet kül
dött be az első félévben offertóriumot. Hol
vau a többi? A lipcsei gyermekek egyszerre
összeadtak 1000 márkát, a mi egész egyhá
zunk az idén eddig 500 márkát. Ügy látom na
gyon távol állunk attól az összegtől, amelyet
viszonyaink között, gyülekezeteink száma, lé
lekszámúnk és vagyonúnkhoz képest adhatnánk
erre a szent munkára. Valahogyan úgy szétforgácsolódnak erőink, annyira ötletszerűen csi
náljuk dolgainkat, hogy nagyobb eredményt
semmiféle téren sem tudunk elérni. Ha valaki
tud valamit az egységes egyházvezetésen kí
vül, ami ezeket a mizériákat megszüntethetné,
akkor szeretném a javaslatát hallani.
•
Kánikulai hőség járja. De ez nem jelent
heti az egyházi és gyülekezeti munka szünete
lését. Úgy látom, sportbajnokaink, akikre töb
bek közt Pál apostol is hivatkozni szokott, jól
bírják a hőséget. Eltekintve attól, hogy az
egyenlitó körül a misszionáriusaink sohasem
dolgoznának, ha azt várnák, amig elmúlik a
nyár. Nem évszakok szerint igazodik a Kiskáté
ban kifejezett az a követelés sem, hogy az ó
Ádám mibennünk naponkénti biinbánat és törödelmesség által elfojtassék, hogy meghaljon
minden bűnnek és gonosz kívánságnak s vi
szont naponként uj ember jöjjön elő és támad
jon fel, aki igazságban és tisztaságban éljen
Isten előtt mindörökké«. Az uj embernek na
ponkénti feltámadása egy-egy meleg nyári reg
gelen igazi lelki fürdő. Isten előtt élni! Ha erre
gondolsz, lehetsz-e tunya? Az uj embernek le
gyenek megfelelő gondolatai és cselekedetei is,
amelyekkel megállhat Isten előtt.
*
Az öltözködés nagy hidegben és nagy hő
ségben jut főként eszébe az embernek. Már
régen nem vetették fel újólag azt a fel-telinerüló kérdést, hogy a lelkészeknek legyen-e va
lamilyen karakterisztikus és megkülönböztető
papi öltönyük. Igaz, hogy legtöbb családos lel
készünk örül, ha egyáltalán van öltönye. Lát
tam egy fényképen egy délafrikai angol püspö
köt ingujjban. Látszott rajta, hogy melege van.
Most egy másik papról olvasok, akit egyik hive
megkérdezett, hogy mióta járnak a papok barna
cipőben.^ T. i. a kérdezett éppen barna cipőt
húzott lábára. Azt felelte rá: Amióta Ambróziusz
milánói püspököt össze szokták téveszteni a
testvérével, aki herceg és katona volt. De azért
nem ajánlom lelkésztestvéreimnek, hogy sport
nadrágban és sárga cipőben foglalkozzanak a
belmisszióval. Hiába, mi nem vagyunk sem Ambróziuszok, sem milánói püspökök. Azt gon
dolom igen jó szabály ebben a tekintetben is
az, hogy senkit meg ne botránkoztassunk. És
jó szem előtt tartani azt is, hogy nem éppen
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azoknak a kedvében kell járnunk, akik az egyháziasságra nem sokat adnak. Valamint abban
is van valami, hogy nem árt, ha az embert
alkalomadtán a ruhája emlékezteti arra, hogy
mi a hivatása. S azt se feledjük, hogy ha a
szivartárcát a zsebünkben tudjuk hordozni, ak
kor egy kis alakú Ujtcstamentom se lehet el
viselhetetlen teher még kánikulában sem. An
nál kevésbbé, mert egy-egv újságnak rendsze
rint tudunk helyet szorítani a zsebünkben.

H Í R E K .

Érvek a házi-istentisztelet tartása mellett.
1. Felfrissült kedéllyel fogunk napi mun
kánkhoz, hivebbek és erősebbek leszünk köte
lességeink teljesítésében s eltökéljük, hogy min
den dolgunkat Isten dicsőségére végezzük.
2. Bátran szádunk szembe azokkal a csüggedésekkcl, csalódásokkal, váratlan akadályok
kal, amelyek előttünk felbukkanhatnak.
3. Egész nap tudatában leszünk a láthatat
lan Isten jelenlétének, aki győzedelmet ád min
den vétkes gondolat és ellenség felett.
4. Megédesíti és ga/dagitja a családi életet.
5. Eloszlatja a/okat a félreértéseket és el
simítja azokat a tor/sa'kodásokat, amelyek néha
a családi élet szentélyében felmerülnek.
6. Erős támasza és fegyclmczője lesz a fiuk
nak és leányoknak, amikor kikerülnek a szülői
házból.
7. Jótékony hatást gyakorol a család ven
dégeire.
8. Elősegíti és ösztönzést ad más csalá
doknak is az Istennek tetsző életre.
10.
Az Isten igéje igy kívánja, s amikor an
nak engedelmeskedünk, Üt dicsőítjük, akitől ered
minden jó adomány és áldás.
E.
Espe réssé gi közgyűlés. A csa nád-cson
grádi evangélikus egyházmegye évi rendes köz
gyűlését Julius 2-ikán és 3-ikán tartotta Tis/aföldváron. Az. első napon a különböző bizottsá
gok tartották értekezleteiket. A második napon
a gyám intézeti istentiszteletet Benkóczy Dániel
a battonyai missziói egvház lelkésze tartotta az
Apostolok cselekedetei 28,-,. versek alapján szól
ván arról, hogy a csiiggedés mérges kígyóit le
kell ráznunk a lelkűnkről, mint ahogy Pál a
tűzbe rázta a kezére csavarodott kígyót. 10 óra
kor kezdődött a temp’omban a közgyűlés, ame
lyen a távollévő Purglv Emil felügyelő helyett
Pavas/kay Gyula m. felügyelő elnökölt Saguly
János esperes mellett. Esperes részletesen beszá
molt a/ egyházmegye gyülekezeteiről, különösen
a két új missziói egyháznak: a battonyai és csépai egyházaknak helyzetéről. A gyülekezetekben
élénk volt általában az egyházi élet. A mezöhegyesi 800 lélekkel biró leányegyház lelkészt
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fog kapni. Az egyházmegye elrendelte az ál
talános tisztujitást. Az esperesi, al-esperes-tanfel
ügyelői és esperességi felügyelői állásra a gyü
lekezetek október 1-ig szavaznak, míg a többi
állásokat a közgyűlés egyhangú felkiáltással
azonnal betöltötte. Esperességi főügyész lett:
dr. Albertényi Adolf, m. ügyész dr. Wiesinger
Gyula. Lelkészi főjegyző: Brózik Károly; aljegy
zők: Bottyánszky János és Benkóczy Dániel lel
készek. Világi főjegyző: dr. Bölcsházy Zoltán.
Pénztárnok: Sztik Gusztáv. Körlelkészek: Ker
tész Ferenc és Tátrai Károly lelkészek. A kü
lönböző bizottságok helyei is betöltettek. Az
egyházmegye hozzájárult ahhoz, hogy ezentúl a
közigazgatási év Julius 1—junius 30-ig tartson.
Az esperesség költségvetése 2730 pengőben ál
lapíttatott meg az 1927-ik évre. A gyámintézet
363 pengőt gyűjtött. Az iskolaszék az ev. isko
lák növendékeinek állandó szaporulatáról tett je
lentést. A lelkészi értekezlet indítványa kapcsán
a közgyűlés kimondotta, hogy a szórványgyüle
kezetekre való tekintettel nem helyesli a szigorú
fegyelmezés életbeléptetését, csak odáig mehet
el, hogy a reverzálisadó egyházi tisztséget nem
kaphat. Az egyházmegye meg állapította a battonyai és csépai missziói egyházak szórványait.
Esperes imájával ért véget a mindvégig simán
lefolyó közgyűlés, melyet több mint 100 teríté
kes bankett követett. A banketten 10 felszóla
lás történt. Akik résztvettek a közgyűlésen, min
denkor hálásan gondolnak a tiszaföldvári egy
ház szives és minden igényt kielégítő vendég
szeretetére.
— Külmissziói hir. Dr. Ihrnels Károly, a
lipcsei evang. tuth. misszió igazgatója julius hó
4-én Délafrikába az ottani missziói állomások
meglátogatására utazott. Nehéz és fáradságos
útjában hűséges neje kíséri. Az Ur oltalmazó
és áldó kegyelme legyen velők Útjukon.
— Ä tiszavidéki egyházmegye közgyű
lése. Junius 28—29-én volt a tiszavidéki egy
házmegye közgyűlése Nyíregyházán. Első na
pon a különböző bizottságok üléseztek, a lel
készek tartottak értekezleteket, a Gyámintézet
tartott közgyűlést és istentiszteletet, melyen Lá
bossá Lajos vallástanár hirdette az igét. A köz
gyűlés 29-én istentisztelettel kezdődött, melyet
Mavczek János egyházmegyei jegyző tartott.
A közgyűlés kiemelkedő pontjai voltak dr. Haendel Vilmos egyhm. felügyelő megnyitó beszéde,
melyben a tőle megszokott tudományos okfej
téssel az állam és egyház viszonyáról értekezett,
dr. Dómján Elek esperes beszámoló jelentése,
melyből örvendetes fejlődés bontakozott ki a
közgyűlés előtt. Elhatározta a közgyűlés, hogy
a beimissziói munka egységes irányítására elő
adó megválasztását javasolja a kerületnek. A
Bérczy alapítványt, melynek célja lelkész és ta
nító özvegyek segélyezése, helyreállítja. Az
egyetemes nyugdíj intézet bizottságilag kidol
gozott tervét elfogadja. Miután az egyházme
gyei tisztviselők mandátuma lejárt, elrendeli a
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közgyűlés elnöksége a szavazást s a szavazatok
határidejéül október elsejét tűzi ki. Kisebb je
lentések tudomásulvétele után az emelkedett
hangulatú közgyűlés véget ért az esperes imá
jával.
— A m. kir. Erzsébet tudományegyetem
evang. hittudományi karának uj vizsgálati és
szigorlati szabályzata értelmében a kötelező írás
beli szigorlat tételei már a megelőző tanév vé
gén állapíttatnak meg. A jövő 1927—28. tanévre
ezen szigorlati tételek a következők: I. Az Írás
magyarázati tudományok köréből: 1. Messiási
vonatkozások a zsoltárokban. 2. János evangéliomának Krisztus-képe. II. A rendszeres theo
logia köréből: 1. Krisztus királysága. (Krisztus
királyságának helyes értelme és jelentősége). 2.
Hit és erkölcs az evangélikus keresztyénségben.
Egyrészt az Írásmagyarázati, másrészt a rend
szeres theológiai tételek közül a jelöltek szaba
don választhatnak.
— Az eperjesi evang. Kollégiumi Diákszövetség junius hó 30-án társas összejövetelt
rendezett, amelyen a megjelentek elhatározták,
hogy szeptember hó folyamán egy nagyobb sza
bású összejövetelt tartanak. Horvay Sándor
iigyv. titkár indítványára Lord Rothermerehez
a következő táviratot menesztették: Lord Rothermere London. A ma elszakított területen
fekvő Eperjesen, az ősi, 400 éves Kollégiumban
végzett öreg diákok összejövetelük alkalmával
szívből tidvözlik Lordságodat, igazságos ügyünk
támogatásáért. Adjon az Isten Lordságodnak
erőt és egészséget, hogy továbbra is sikra szán
hasson megcsonkított hazánk érdekében. Hiszszük, hogy az Igazság győzni fog és Nagymagyarország újra feltámad s Alma materünk is
mét Eperjesen a »Magyar Kultúra« hirdetője
lesz. Az eperjesi evang. Kollégiumi Diákszövet
ség.
— Offertőriumok a soproni Theol. Ott
hon javára. Azokban a gyülekezetekben, ahol
Kapi Béla püspök egyházlátogatást tartott, min
denütt offertorium volt a canonica visitatio al
kalmával a Theol. Otthon javára. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében május 18—29.
tartott egyházlátogatások alkalmával befolyt:
Némethidas 24.61, Ráchidas 24.05, Alsónána
29.08, Alsónánai nőegylet adománya 50, Bátapáti 15.92, Bonyhád 50, Majos 15.67, Kismányok 20.44, Váralja 9.26, fzmény 23.92, Mucsfa
19.90, Mekényes 6.59, Nagyhajmás 3.87, Ráckozár 44.48, Bikái 22.08, Tófű 19.08, a tizenöt
gyülekezetben összesen 379.73 pengő. A győri
egyházmegyében junius 8—12. tartott egyházlá
togatások alkalmával befolyt: Lébény 51.22, Tár
nokréti 39.92, Rábcakapi 45.24, Bezi 35.46, Mér
ges 13.52, Kisbabot 35.17, Bőnyrétalap 67.35,
a hét gyülekezetben összesen 287.88 pengő.
Az európai keresztyén szövetségi konfe
rencia előkészületei rohamosan haladnak előre.
A honvédelmi minisztérium kaszárnyákban 500
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ágvat ajánlott fel a konferencia résztvevői szá
mára s ezenkívül
nagymennyiségő ágyneműt
bocsát a rendezőség rendelkezésére. Az élelme
zés legnagyobb részét házi kezelésben bonyo
lítja le a rendezőség egy nagyon kiváló élelme
zési szakember segítségével, úgyhogy egy-egy
pengőért Ízletes és bőséges ebédet és vacso
rát tud nyújtani. A konferencia prospektusa 6000
német, 4Ö00 angol és 20.000 magyar nyelvű pél
dányban nyomás alatt van; a rendezőség (Bu
dapest: Vili., Gyulai Pál-u. 9.) mindenkinek
készséggel megküldi. A 16 nagy negyedrét ol
dalra terjedő prospektus nemcsak a konferen
cia részletes tárgysorozatát, hanem az összes
tudnivalókat is a legaprólékosabban közli. Az
idegennyelvü prospektusokhoz gyönyörű mű
inel lék let is van csatolva a legújabb és a leg
szebb budapesti felvételekkel. A konferencia jel
vényeit Morzsányi elismert kiváló cége készíti,
az összes előállítási költség 3000 pengőt tesz ki.
A konferencia tagsági igazolványa négy szín
ben, díszes kiállításban készül s rendkívül sok
kedvezmény igénybevételére jogosít. A konfe
rencia énekeskönyve hangjegyekkel, angol, né
met, francia és részben magyar szövegekkel köz
vetlenül befejezés előtt áll.
A Magyar Protestáns Nők Országos
Szövetsége 1927-ik évi október hó második
felében tartja meg IV-ik Országos Nőim unka
Kiállítását. Kiállításunk ezúttal is felöleli a szépművészet, iparművészet, házi- és népipar öszszes ágait, melyek külön-külön csoportosává
fogják bemutatni, hogy mivel foglalkozik ma a
magyar asszony. Mire fordítja idejét és meny
nyire haladt Ízlésben, tudásban, a nemzeti es
irány művészi fejlesztésében? Az eddigi sike
rült kiállításainkon szerzett tapasztalatainkat a
legkészségesebben bocsátjuk a részt venni kí
vánók rendelkezésére. Különösen azoknak, kik
munkájukat értékesíteni is óhajtják, melegen
ajánljuk, hogy eziránt érdeklődni el ne mu
lasszak. Hivatalos helyiségünk: Budapest, Vili.,
Üllói-ut 24. sz. alatt van, hol levélben bánói
kor, személyesen — julius hó kivételével —
minden szerdán a délelőtti órákban (10—2-ig)
adunk felvilágosítást. (Telefon József 431—63.)
A részletes tájékoztatót a jelentkezőknek szep
tember hó folyamán megküldjük. Az elnökség
megbizásábló: Sztrókay Istvánné, dr. Fáv Aladámé, dr. Okolicsányi Zoltánné.
— Vizsgálatok és szigorlatok a theol.
fakultáson. A m. kir. Erzsébet tudományegye
tem Sopronban működő evang. theol. fakul
tásán az alapvizsgálatok és kötelező szigorla
tok, a legmagasabb (kormányzói) jóváhagyás
sal ellátott uj vizsgálati és szigorlati szabály
zatok értelmében, D. dr. Pröhle Károly dé
kán, ill. Stráner Vilmos prodékán elnöklete
mellett, a következő sorrendben folytak le: Má
jus 30-án és 31-én a kötelező szigorlat első ré
sze. Junius 1-én és 2-án az alapvizsgálat első
része. Junius 13-án és 14-én a köteleaő szigor
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lat második része. Junius 23-én az alapvizsgá
lat második része. Junius 27-én és 28-án a kö
telező szigorlat harmadik része. A IV. semes
ter végén teendő alapvizsgálatra két hallgató
jelentkezett, akik közül egy visszalépett, egy
pedig a vizsgálatot egyhangúlag állotta meg.
Az átmenetileg szükségessé vált kiegészítő alapvizsgálatra jelentkezett Q harmadéves hallgató
közül 2 kitüntetéssel, 2 egyhangú eredmény
nyel, 1 szótöbbséggel állotta meg a vizsgála
tot, 4 hallgatót a bizottság 1—1 tárgyból 2 hó
nap múlva teendő javitó vizsgálatra utasított.
A tanulmányok végén, vagyis 8 félév elvégzése
után előirt kötelező szigorlatra 13 hallgató kö
zül 4 visszalépett, ill. szigorlatuknak a jövő
tanév elejére leendő elhalasztását kérelmezte.
\ bizottság a visszalépettek közül egynek Írás
beli dolgozatait elfogadhatatlannak minősítette
s őt egy félév múlva benyújtandó uj dolgozat
elkészítésére utasította. A szóbeli szigorlatra bo
csátottak közül négyen, név szerint: Balázs
Béla, Budaker Oszkár, Dedinszky Gyula és
Havasi Dezső a szigorlatot kitüntetéssel, egy
jelölt egyhangú eretlrnénnye!, ketten pedig szó
többséggel állották meg. A szigorlat bevégeztévei D. dr. Pröhle Károly elnöklő dékán mé
lyen megindult és megindító szavakkal búcsúz
tatta a jelölteket, intvén őket további hűséges
kötelességteljesitésre, a tudomány ápolására, va
lamint az 'alma mater« iránti szerető és hálás
ragaszkodásra. A szavak hatása alatt a hét je
lölt nyomban el is határozta, hogy lépéseket
tesz a theol. fakultás öreg diákjai« (barátai)
szövetségének megalakítása iránt és csatlako
zásra ill. a mozgalom támogatására hívja fel
nemcsak a fakultásnak eddig végzett hallga
tóit, hanem az ügy iránt érdeklődő összes lel
készeket, világi urakat és egyháztagokat. Meg
jegyezzük, hogy a fakultás vizsgálati és szigor
lati szabályzatainak 39. §-a az egyetemes egy
ház számára biztosítja azt a jogot, hogy úgy az
az alapvizsgálatokon, valamint a szigorlatokon
magát képviseltesse. Az alapvizsgálat mik junius
1-re kitűzött első.részén maga báró Radvánszky
Albert egyetemes egyházi felügyelő képviselte
az egyetemes egyházat. A kötelező szigorlat
utolsó, junius 27. és 28-án tartott részén az
egyetemes egyház részéről kiküldött Kapi Béla
dunántúli püspök, egyéb elfoglaltsága folytán,
nem vehetett részt. A közbeeső vizsgálatokon
és szigorlatokon az egyetemes egyház szintén
nem volt képviselve.
A Magyarországi Ág. Hitv. Evang.
Misszióegyesület pénztárába 1927. május hó
1-től junius 30-ig a következő összegek foly
tak be: I. Tagdijak: Németh Károly esperes
Lébény 3 pengő, II. Offertóriumok és adomá
nyok: Steinhübel N. Budapest 1 P, Budapesti
Kerepesi úti egyház vizkereszti offertóriuma
6.80 P, Budapesti Kerepesi úti egyház áldozó
csütörtöki off. 23.28 P, Balassagyarmat off.
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8.95 P, Bakonyszombathely adománya 2.20 P,
Budapest-Angyalföidi Luther Szövetség vasár
napi iskolásai 2 P, Budapest-III. kér. egyházközség vizker. off. 8 P, Ösagárd off. 5 P,
Tiszaföldvár pünkösdi off. 12.50 P, Tisza vidéki
egyházmegye adománya 24 P, Székesfehérvár
vizker. off. 7.13 P, dr Kneffel József Túra,
adománya 10 P, Ez alkalommal is szeretettel
kérem a gyülekezeteket, hogy gyűjtéseiket és
offertóriumaikat minél előbb beküldeni szíves
kedjenek. A tagdijak beküldésére is felkérem
tagjainkat és a misszió barátait. Az Ur áldó
kegyelme legyen mindnyájunkkal! Broschko G.
A. s. k. misszióegyesületi pénztáros, Budapest,
ÍV. Deák-tér 4. I. 2.
Ki volna hajlandó budapesti evangélikus
testvéreink közül minden hét szerdáján, vagy
péntekjén, esetleg mind a két napon d. e. 9—
12-ig és d. u.
1/2 6 4 g a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Nemzeti Szövetsége Evangélikus
Ágának az irodai munkák elvégzésében szives
készséggel ingyen segítségére lenni. Szives
ajánlkozók tudassák hajlandóságukat, a rendel
kezésünkre bocsátható időt s gép- és gyorsírás beli jártasságukat az országos titkár cimére:
Abaffy Gyula egyetemes missziói ev. lelkész,
a K. I. E. N. Sz. ev. országos titkára Budapest:
IX., Üllői-ut 29., II. em. 18. Személyes jelent
kezők julius hó 15-én, 20-án, 22-én szívesked
jenek ugyanoda felfáradni.
Ki volna jó evangélikus testvéreink közül
az evangélikus munka érdekében a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége Evan
gélikus Ágát egy íróasztallal és egy iratszekrény
nyel megajándékozni. Az ág pénztárának nem
áll még félévi munka után módjában többszáz
pengőt költeni, azért fordulunk tehetős hittest
véreink jószívűségéhez. Szives ajánlatokat az or
szágos titkár cimére kérünk: Abaffy Gyula egye
temes missziói ev. lelkész, a K. I. E. N. Sz. ev.
országos titkára, Budapest: IX., Üllői-ut 29.,
lí. em. 18.
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PÁLYÁZAT.
A g y ó rí e v a n g é l i k u s e g y h á z k ö z 
s é g pályázatot hirdet egy férfitanitói állásra.
Javadalma: lakás, vagy lakbér s a törvényes
fizetés államsegéllyel. Okmányok: oklevél, szü
letési, szolgálati és politikai magatartásról szóló
bizonyítványok. Határidő: julius 28.
E v. l e l k é s z i h i v a t a l , Gy ő r .

Pályázat,
Alulírott egyházmegyei elnökség pályázatot
hirdet az elhalálozás folytán megüresedett
t á p i ó s z e n t m á r t o n i lelkészi állásra, mely
nek javadalma a következő:
1. Lakás és melléképületek.
2. Kert és udvar 1311 négyszögöl.
3. Párbér. Páronként 61 liter rozs és 67
cső kukorica.
4. Stólák.
1—2
5. Évi 60 q kemény tűzifa.
6. 36 kát. hold és 780 négyszögöl föld ha
szonélvezete.
A bányai egyházkerület Lelkészválasztási
Szabályrendeletében előirt módon felszerelt pá
lyázatok alulírott espereshez folyó évi julius
hó 26-ig nyufthatók be.
Monor és Tápiószele, 1927. évi julius hó
2-án.
Dr. L e h o t z k y Antal s. k.
B ó d y Pál s. k.
egyházmegyei felügyelő.
esperes.

Pályázat tanári állásra.

A szarvasi ág. h. ev. gimnázium kormányzótestülete nevében pályázatot hirdetek egy meg
üresedett rendes, esetleg helyettes tanári állásra.
Pályázhatnak középiskolai oklevéllel bíró evan
gélikus vallásu latin-görög szakos tanférfiák. —
A pályázatnál előnyben részesülnek azok, akik
nek a történelemből, mint harmadik szaktárgy
ból képesítésük van. A megválasztott tanár ja
vadalma az állami tanárokéval egyenlő; jogo
sított és kötelezett tagja az 1894. évi XXVII. t.-c.
A szarvasi ev. tanitónőképzőnél betöl alapján létesített országos tanári nyugdijintézettendő mennyiségtan-fizika tanári állásra augusz %
nek.
tus 15-ig pályázhatnak ev. vallásu középiskolai
A megválasztott tanár tartozik állását 1927.
és tanítóképzői tanárok és tanárnők. Az állás évi szeptember hó 1-én elfoglalni.
A pályázók okmányokkal tartoznak igazolni
egyelőre helyettessel töltetik be. Pályázatokat
képesítésüket,
életkorukat, egészségi állapotu
az igazgatóság cimére kell küldeni.
kat, eddigi működésüket, családi állapotukat, a
Pályázat. Múlt számunkban hirdetett pusz- háború, a forradalmak és a kommunizmus alatt
tavámi egyházközségi lelkészi állásra pályázók tanúsított magatartásukat. A pályázók kérvé
nem Tokod, hanem B ö k ö d (Komárommegye) nyeiket a szarvasi ág. h. ev. gimn. igazgatósá
Balogh István esperes cimére küldjék pályáza gához 1927 julius 31-ig nyújtsák be.
tukat. Határidő: julius 31.
Szarvas, 1927 junius 20.
1—2
Dr. M e l i eh J á n o s
felügyelő.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Plusz.
■Ha a ti igazságotok nem több
az Írástudók igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyek
nek országába.«
Máté 5, 20

Az ótestamentomi prófétákat két csoportba
osztják. Van négy nagy próféta és tizenkét kis
próféta. A keresztyének között is vannak, akiket
úgy lehetne nevezni, hogy klskeresztyének. Ebbe
a csoportba tartoznak azok, akiket a középsze
rűség mostani korában középszerű keresztyének
nek, vagy átlagkeresztyéneknek is lehetne ne
vezni. Jóravaló derék emberek ezek, csak éppen
tűz nincs bennük elég. A világ szekerét nem
mozdítják ki a kerékvágásból, és ha kátyúba
reked, -senki sem gondol arra, hogy ezeknek
a derék, jóravaló embereknek, akik semmi iránt
nem lelkesedtek, nem hevültek, nem érdeklőd
tek, akik élték a maguk hétköznapi, igényeiben
legfeljebb egy magasabb fizetési osztályig me
részkedő életét, mekkora részük volt a bajok fel
idézésében, a helyzet elfajulásában.
Az írástudók, akiket Jézus említ, szintén
ilyen jóravaló emberek voltak. Tanulmányozták
az ótestámentomi Szentirást, tanították rá a né
pet, tőlük telhetöleg megtartották a parancso
latokat. Érdekes azonban, hogy ezek az Írástu
dók nem ismerték fel Jézusban a Messiást, pe
dig az írás róla tesz bizonyságot. Valami hiány
zott belőlük. És azért nevezhetők átlagemberek
nek, mert az átlagemberekből általában hiányzik
ugyanaz, ami belőlük. A tűz, amelyet a Szent
lélek gyújt. A lelkesedés, amely önmagunkat el
felejteti velünk. Az ihlet, amely megláttat ve
lünk láthatatlan dolgokat.
Ezeknek az írástudóknak volt igazságuk is.
Amellyel megállhattak népük között, mert ók
maguk készítettek egy erkölcsi kódexet maguk
nak, azt zsinórmértékké tették a maguk szá
mára, de egyúttal a nép számára is. És ezzel a
saját testükre szabott erkölccsel mértek minden
kit. Ebből az erkölcsből is hiányzott azonban

Meglelenik hetenként epvszor. vasárnap.
Elfltizelési ár: Egész évre 6 P. 40 fill., félévre 3 P.
20 fill., negyedévre 1 P. 6 0 Ilii, Egy szám 16 (III.
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

valami. Hiányzott belőle az, ami az életet egy
nagy vállalkozássá teszi magas életcélok szol
gálatában.
Az u. n. polgári társadalomnak az a gyen
géje, hogy egy adott korszak megcsontosodstt
produktuma lévén, azt hiszi, hogy a világ nem
mehet túl azon a stádiumon, amelyben ók ott
hon vannak. Innen van konzervativizmusuk, ra
gaszkodásuk a régihez, még ha az a régi meg
szűnt is már élni. Mert csak az él, ami egy új
jövendő felé mozog.
Jézus azt mondja, hogy ez a jövő, amelyet
látnunk, amelybe bejutnunk kell, a mennyeknek
országa. És ha tanítványainak igazsága nem
több, mint azoké a derék embereké, az írástu
dóké, akkor a menyek országába nem mehet
nek he. Az Írástudók kezén az élet vize j^g^é
fagyott, és a jégtáblák eltorlaszolták a folyam
ágyat. Az isteni igének nem szabad megder
medni. Annak folynia kell a szívből az életbe,
és életet kell vinnie a sivatagba, reménvt a kilátástalanságba, célt az útra.
A keresztyén embernek életében kell lenni
valaminek, ami azt többé, jelentősebbé teszi,
mint amilyen a nemkeresztyén ember élete. Bíz
nia kell önmagában, mert hiszi, hogy nagy dol
gok elvégzésére rendeltetett. Hitvány keresztyén
az, aki beéri azzal, hogy a vámszedó asztal mel
lett ül, vagy a hálót húzza a tavon, vagy meg
tartja a hivatalos órákat. Keresztyén hitünk en
nél sokkal nagyobb lehetőségeket tár elénk, sok
kal nagyobb erőket bocsát rendelkezésünkre.
Sámson ereje nem azért adatott, hogy Delilának
gombolyítson fonalat, hanem hogy legyőzze né
pének ellenségeit. Krisztus erői nem azért bo
csáttatnak rendelkezésünkre, hogy beérjük az
írástudók igazságával, hanem hogy Istent, ki
rályságának ügyét szolgáljuk, eljövetelén mun
kálkodjunk. A mennyek országában békesség
van, de nincs tespedés. A keresztyénségben tú
lontúl sok az olyan ember, akik a statisztikában
szerepelnek, de se nem osztanak, se nem szó-
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roznak a mennyek országa szempontjából. A
tizenkét apostolban több erő volt, mint ma van
tiz-húszezer lelkes gyülekezetekben, sőt egész
egyházakban.
Jézus az evangéliomokban ismételten han
goztatja, hogy nagy teljesítményeket, sok gyü
mölcsöt vár követőitől. Mi lenne akkor, ha min
den egyháztag komolyan iparkodnék gyümöl
csöket teremni Isten országa számára, ha mind
egyik elhatározná, hogy nem mulaszt el egyet
len istentiszteletet sem, 'ha egyszer minden egy
háztag elhatározná, hogy résztvesz az Úrvacso
rában, s foglalkozik az egyház különböző fel
adataival. Bizonyára egészen új életbátorság
és tettrekészség, remény és bizakodás támadna
a gyülekezetben, a lelkészek egészen másként
prédikálnának, és a vallás elfoglalná az embe
rek szivében azt a helyet, amely megilleti.
Jézus az ő híveiben valami pluszt keres és
kíván, valami többletet, amely őket egyebektől
megkülönbözteti. Az egyház gyengeségének
egyik főoka az, hogy olyan kevés a különbség
e világ fiai és a keresztyének között. Ha a ke
resztyén ember mindig és mindenütt úgy visel
kedik, mint a hitetlen, akkor valami hiba van
az általa vallott keresztyénség körül. A hiba
pedig rendszerint az, hogy az evangéliomnak
világos tanításait addig csűrjük és csavarjuk,
amíg általános keresztyén voltunk ellenére is
azt csinálhatunk, amit akarunk és járhatunk a
hitetlenek szélesre taposott karavánűtján.
Jézus nem azért mutat rá az Írástudókra,
mintha azok a zsidók közt a legrosszabbak let
tek volna, hanem mert azok voltak a legjobbak,
azok mutatták a népnek még a legjobb példát.
Tanítványainak még azzal az erkölcsi színvonal
lal sem szabad beérniiök, hanem mindig előbbre
törniük, mindig közelebb jutniok ahhoz a töké
letességhez, amely megvan a mennyei Atyában.
A világ beéri a másodrangu rekordokkal. Meg
hajol az anyagi sikerek előtt. Megkoszorúzza az
ökölvivót, a futóbajnokot, a pilótát. A keresztyénségben azok a kiválók és nagyok, akik az
igazságban gazdagok, akik az igazságot éhezik
és szomjuhozzák, akik hitüknek gyümölcseit térmik a Krisztusban.
Jézus nagy bizalommal viseltetik követői
iránt. Képesnek tartja őket arra, hogy életük
olyan színvonalon fog mozogni, amely felül van
minden addigi életszinten. Ez is azt mutatja,
hogy az emberben olyan lehetőségek szunnyadoznak, amelyeknek élet rekeltésé vei gazdagabb
lesz maradandó értékekkel a világ.

1927.

Vértelen ellenreformáció.
I.
A múlt évi bányakerületi gyűlésen dr. Raffay Sándor püspök gyűlést megnyitó beszédé
ben rámutatott arra a kétségbe vonhat’an igaz
ságra, hogy Magyarországon egy vértelen el
lenreformáció korszakát éljük. Ez a megállapí
tás helyes s mi még hozzá tesszük, hogy a ma
gyarországi ellenreformáció — n em s p e c i á 
lis h a z a i t ü n e t , hanem internacionális az
egész világra kiterjedő mozgalom ez, de k é t 
s é g t e l e n ü l M a g y a r o r s z á g o n a le g 
e r ő s e b b , mivel a kommunizmus leveretése
után itt talált leghálásabb talajra. Megindult ez
az ellenreformáció tisztán protestáns államok
ban, megindult az olyan tulnyomólag kath. ál
lamokban, mint Franciaországban is, de ott az
egy millió protestáns (szemben a 39 millió ka
tolikussal) megállja helyét és egyre jobban
erősiti állásait. Hollandiában csak csekély több
ség a protestánsok ereje, de azért menesztették
a pápai követet, azt mondván, hogy ilyen poli
tikai intézőre nincsen szükségük. Követeket küld
ma már a pápai udvar olyan majdnem tisztán
protestáns államokba, mint Finnország is, ahol
1—2 száz lelket tesz ki a pápa alattvalóinak
száma. És az uj követség a vértelen ellenrefor
máció propagandájának központja. Magyaror
szág a leghálásabb terület, ahol a katholikus
egyház a nagy égésből szinte sértetlenül került
ki, ahol a megmaradt 2 millió protestáns sem
tud legalább a védekezésben törhetlenül össze
tartani a vértelen ellenreformációval szemben,
ahol Rómának nagy kilátásai vannak a győze
lemre, ahol ezt az ellenreformációt már oly ré
gen és ügyesen készítették elő. Magyarországon
a pápai követ egy, oly politikai tényező, amilyen
másutt talán sehol sem.
Az egész világra kiterjedő vértelen ellenre
formáció a most legnagyobb virágzásban lévő
jezsuita rend, vagy jobban mondva a Jézus tár
saság műve, mely a múlt század első felében
új életre kelt. Protestáns és nem katholikus fe
jedelmek voltak az egykor üldözött rend védői.
VII. Pius pápa az üldözötteket védelmébe vette,
újból megerősitette s az egykor Rómából kiül
dözött rend nagy elégtétellel visszafoglalta he
lyét s a fekete pápa (a jezsuita generális) ismét
úrrá lett a fehér pápa felett. Az ultramontanizmus megerősödése ezen időtől kezdőd'k. De Je
gyezzük meg a megújult jezsuita rend ma már
egészen más, mint a régi volt — de alapelvei
ben hű maradt Loyolához. A vatikáni zsinat a
pápa csalhatatlanságának kimondásával végző
dött. Majdnem minden államban megindul a kul
túrharc, melyben még Németországban is a
pápa marad felül. Azután jön az egyházban
magában a harca modernizmus ellen, mely harc
ban ismét a jezsuitizinus győzedelmeskedik. Ma
gyarországon nagy hullámokat ver feli a küzde
lem az egyházpolitikai törvények körül. Itt aratja
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a legfényesebb győzelmet *a jezsuitizmus a
gyermekek vallásáról szóló törvény megalkotá
sának — századokig tartó harcok szomorú befe
jezése lett minden protestáns védgát lerombo
lása és megindulása a teljesen szabad lélekhalászatnak. És ezt a liberalizmus nagy győzelmének
jelentették ki, elfelejtve, hogy lehetetlen a liberálizmus jelszavának alkalmazása oly ellenféllel
szemben, aki az abszolút intolerancia álláspont
ján áll.
Németors/ágban a világháború előtt tiltva
\olt a jezsuia rend letelepülése; de azért hatása
előtt nem lehetett elzárni az országot. A világ
háború megnyitotta a reformáció hazájának ha
tárait s ma már majdnem 1000 jezsuita páter
működik ottan. A lipcsei egyetem nemrég elhúnvt derék tanára, Boehmcr egy cikksorozat
ban kifejti, mily óriási válaszfalakat emel újab
ban a német katholicizmus az egységes német
nemzet körében is, még irodalmilag is teljesen
elkülönítik magukat s elakarják szakítani a mü
veit német katho'.ikusokat is a német szellem
óriásoktól. Nálunk ugyanaz a recept. Kezdték az
új fajta történészek egy egészen uj magyar tör
ténet átírásával. Bocskay, Beth'en mind kapzsi,
Éingatag jellemű kárhózatos alakok
a múltban
csak egy igazi nagy alak, nagy szellem volt, s
ez Pázmány Péter. A világháború előtt ezt csak
csendesen hirdették; de már az összeomlás után
nyíltan hirdetik könyveikben, lapjaikban. Arany.
Petőfi, Jókai olvasását nem ajánlják; mert ezek
eretnekek« voltak. A népet már régen fanatikus
elkülönítésre szoktatták, iA kat'nolikus parasztházakra keresztet tettek fel. Most már az intelli
gencián van a sor az elkülönítésben. Nem is hin
nénk e válaszfalak felépítését, ha i\em tapasz
talnánk azokat lépten nyomon.*) A világháború
előtt az állami középiskolák eléggé interkonfessionális intézetek voltak. Ma már látjuk az új
Kultur utat. Protestáns városok állami közép
iskoláinak vezetői rendesen az új vértclen ellen
reformáció hívei — s itt alakúinak Mária kon
gregációk s hasonló szavú szervek. Maholnap
az állami középiskolák lesznek a vértelen ellenreformáció melegágyai. Lassan az új nagy len
dületet vett » k u l t u r i r á n y z a t « itt fog vég
ződni. A protestánsok pedig, ha itt-ott meg is
rezzennek, hamar elhallgatnak, vagy későn ve
szik észre, hogy a talaj egyre pusztul és a külső
kép is egyre változik. Túlnyomólag protestáns
városokban fényes processziók vonulnak végig,
txlnyomólag protestáns városokban gyertyás
Mária napokat rendeznek, tűzoltóságuk és ké
ményseprőik szt. Flórián védőszentet választják
íirdekes jelenetnek voltam tanúja 1921-ben
egy határszéli állomás váróterméoen. Kél székely
testvér
kisebb menekült hivatalnokok búcsúzlak
egymástól. Az. egyik sírva panaszolta, hogy nehezen
viseli azt, hogy egy nagy magyar ref. községben
kénytelen eretnekek között élni. A másik vigasz
talásul hozta fel, hogy a megyei börtönben, a hol ö
írnok
bizony a letartóztatottak többsége nein eret
nek. sőt az. egyedül üdvözítő egyház, tagja

243.

stb. stb. És ezen külsőségek alatt átváltozik a
belső és a hamisítatlan modern jezsuitizmus fog
lal helyet a lelkekben.
II.
Mi a teendőnk. Egy-egy püspöki szó pilla
natra felrázza a lelkeket? Még talán fel sem
rázza. Egy gyenge, nem tudom honnan jövő
intésre, ismét mélyen hallgatunk. Valamikor a
prot. nemesség volt az erős védfal. De ez ma
már nem létezik — vagy teljesen elszegénye
dett. A mi intelligenciánk, az még a teljesen
érthetetlen tolerancia vizein evez. Vegyes há
zasságban él többnyire
és a vallási közöny
nyel akarja tanúsítani toleranciáját a gyónó
szék által befolyásolt féllel szemben. Felekezeti
tanári és tanítói karunk meg úgy a hogy ki
tart egyháza mellett
bár az eddig határozot
tan nem t'ltott vegyes házasságok a tanári kar
ban nem egy abszurd szituációt teremtettek.
Lelkészi karunk azzal a székesfehérvári »uri
gesztussal« különös helyzetbe jutott, amikor meg
koszorúzna a vértelen ellenreformáció egyik hé
roszának, Prohászkának sírját, akit Csernoch
érsek nevezett el az újkori kath. egyház Páz
mány Péterének. Maradna még szemben a vér
telen e’lenreformációval a régóta -óhajtott theologiai fakultás. De ennek már p u s z t a e l h e 
l y e z é s e — amikor az egyetemtől 300 kilo
méter távolságra tették, ama bizonyos gyengeségi koinpromissum tanúbizonysága. Mindazon
által reméljük, hogy szegény egyházunk méltóságos címre szert tett tanárai hatalmas tudo
mányosságukkal visszaverik az újfajta jezsuita
tudósok műveit, amire nézve példát szolgáltat
Payr Sándor tudományos történelmi munkás
sága.
Megmaradt még a/ erős és vallási téren
kompromissumokat nem ösmeró neposztályunk,
az ev. és ref. parasztságunk. Ez ma már a mi
egyedüli elemünk, mely az ősöktől öröklött
hithüséget megőrizte s mely hiú jelszavak után
nem indúl, mely egész lényében evangélikus
akar maradni
nem ösmer mindent elfedő
gesztusokat, nem szalad új divatok és látvá
nyosságok után és rövid, találó feleletekkel el
intézi a jezsuita rabulisztikát és kazuisztjkát.
Mi nem küzdhetünk a vértelen ellenrefor
mációval szemben sem gyűlölködéssel, sem po
litikai sakkhúzásokkal, hanem tisztán és egye
dül azzal, ha az evangélikus világnézethez törhetetlenül ragaszkodunk és nem pápista formák
utánzásában és külsőségek követésében látjuk
az evangélikus buzgóságot. Mi csak — és egye
dül ezzel — egy mélyebb vallásossággal és tisz
tább erkölcsi élettel állhatunk ellen a vértelen
ellenreformációban a jezsuitizmus minden mes
terkedésével és hamis tudományával szemben.
Mi csak védelmi harcot folytathatunk és
ebben a védelmi harcban a mi szerepünk sok
szor olyan lesz, mint a farkasok köze küldött
juhoké (Mát. 10. 16.) Látszólag elveszünk és
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mégis győzünk! De a védelmi harc sikere at
tól függ, hogy az ellenfelet teljesen ösmerjük
és önmagunkat még jobban. Erről máskor szó
lok és irok.
Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond.

J eg y zetek .
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kiket a szolgálatból elbocsát csak azért, mert kell
a hely és előléptetés a fiataloknak. Amint az ál
lam előidézte a z ,értékpapírok devalvációját, úgy
előidézi most a független középosztály munká
jának devalvációját is a nyugdíjasaival. Ezzel
megadja a kegyelemdöfést a nemzeti élet legér
tékesebb elemeinek. A középkorú tisztviselő pe
dig már szemeli ki magának a helyet, ahol dol
gozni fog, ha majd nyugdíjba mehet. Azt ol
vasom a református Örálíóban, hogy a kultuszminiszter hatalmas kulturprogrammjának azon
etappjához ért el, hogy be fogja szüntetni az
Eperjesről Miskolcra menekült evangélikus jog
akadémiát is. Nem kételkedem, hogy sok jogá
szunk van. És a miskolci jogakadémia megszün
tetésével is lesz annyi, amennyi éppen elég.
Ámde csak a fentebb vázolt államosítási proceszszus mellett érthető az, hogy a miniszter kiirtja
a közoktatás teréről ahol csak lehet azokat az
intézményeket* amelyek még megőrizték az au
tonómiának legalább a látszatát és ezen irtási
munkálattal előkészíti az útját annak, hogy egy
következő érában az evangélikus intelligencia
előtt valamely miniszter teljesen elzárja a meg
élhetés lehetőségét. Eljön majd igy az a kor, a
mely után buzgón epedez sok emerikánista,
hogy Magyarországon csak az élhet meg, aki
klerikális. Ámde eljöhet az a kor is, amikor csak
az élhet meg, aki a vörös internacionálénak hive.
S erre jó volna gondolni azoknak, akik a nem
zet hajójának kormányát kezelik. Mert az örök
Róma még mindeddig nem tudta megmutatni
azt, hogy életképesek azok a nemzetek, ame
lyekben privilegizált elemek vannak.

Azok a fiatalemberek, akik az utóbbi évek
ben végzik be iskoláikat, olyan nehézség elé van
nak állítva, amilyet mi, akik a háború előtt él
tük le ifjúságunkat, nem igen ismertünk. Nem
tudnak elhelyezkedni, kenyeret keresni, megélni.
Nem kapnak állást. Ennek az úgy a szülők, mint
pedig az ifjak szempontjából nagyon szomorú
helyzetnek okát könnyű megtalálni abban a kö
rülményben, hogy a középiskolák1túlsók tanulót
szállítanak az egyetemeknek és főiskoláknak,
másrészt abban, hogy leszámítva az államnak
üzemét, amelynek a nemzet uto’só fillére is ren
delkezésére áll, minden más tevékenység megbé
nult, vagy igen nagy nehézségekkel küzködik
és nem bir alkalmazást adni. Munkaalkalmaikat
úgyszólván csak az állam nyújthat. De van en
nek az áldatlan helyzetnek egy igen szomorú
mellékhajtása is. Erre nem igen vetnek ügyet,
pedig nemzeti életünk szempontjából rendkívül
fontos. Ugyanis manapság az iskolázott ifjú
ságnak nem nyílik mód arra, hogy pályavá
lasztásnál tekintetbe vegye hajlamait, tehetsé
geit, hanem megy oda, ahol kenyeret kap. Ott
azután napszámos munkát végez minden öröm
és ambíció nélkül s a következmény az, hogy
nem bírjuk felvenni semmi téren a versenyt a
Óidra Antoine jezsuita páter január havá
külfölddel; elmaradunk és végül is alulmara ban igy prédikált Turinban: »Miután az egyház
dunk majd. A társadalom erői nem érvényesül a keresztyén türelemnek minden forrását kimerí
hetnek. Az ákam, hogy tisztviselőinek a fizetés tette, miután minden meggyőzési kísérlet, min
hez munkát is tudjon adni, tisztviselőkkel láttatja den szellemi ösztönzés, minden anyagi indíték
el mindazokat a teendőket, amelyeket egészsé hiábavalónak bizonyul s a vétkesek folytatják
ges és erős társadalmakban önkéntes erők in eretnek propagandájukat és konokul megma
gyen és jobban, mert ambícióval végeznek. A radnak amellett, hogy a közrendet és a keresz
bürokráciának senyvesztő hatása abban á l, hogy tyén lelkiismeret nyugalmát kompromittálják, az
kiöl a társadalomból minden altruizmust, min egyháznak, ha tagjait meg akarja védelmezni és
den áldozatkészséget és minden iniciativát. E az eretnekséget az igaz irásmagyarázatra és a
tekintetben a mi közéletünk valósággal ijesztő katholikus tan iránti engedelmességre akarja
képet tár elénk. Bárhova tekintünk, mindenütt kényszeríteni, nem marad más hátra, minthogy
azt látjuk, hogy a társadalom visszavonul, mert a halá'büntetés legszélsőségesebb pé’dájához
legyengü t és helyébe lép az álam, amely a tár folyamodik. Gondolják meg, uraim, hogy az
sadalom erőit nem tudja pétolni. Hogy azután eretnekek mindaz vo’tak, ami minden időben a
a nemzet, amely munkáját csak immel-ámmal, katho’ikus hit e'len ostromot intézhetett: rossz
kedvetlenül, kellet’enül végzi, meddig bírja az indulatú, erkölcstelen, utá'atos emberek, tele go
óriási á lamház artási terheket visain’, az o1yan noszsággal, szemérmet enek, hazafiathnok, tárkérdés, amelyet nem igen vetnek fel. Hogy a sadalome'lenesek. Gondoljanak a valdensek, az
még megmaradt szabad munkás hogyan tud ér albigensek, az anglikánok, a lutheránusok és
vényesülni azokkal szemben, akik javakorukban mindezen vandá'ok eretnekségeire, akik keresz
nyugdíjjal támogatva állanak a munkapiacra, az tyén vért szomjuhoznak. Gondolják meg, uraim,
kevés embert foglalkoztat. Pedig miu'án az ál hogy az eretnek rosszabb, mint a legnagyobb
lampapírok elértéktelenedése tönkretette a kö- gonosztevő, s akkor lelkiismeretűket nem fogja
zéposztá’ynak jórészét, most megy tönkre egy nyugtalanítani a szükséges halálbüntetés, hogy
másik részre azért, mert az állam nyakukra küldi annak a morális és anyagi ragálynak minden csi
javakorbeli nyugdíjasok formájában azokat, a rája kiirtassék«. — És ez az atyafi azt gondolja,
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hogy ő Jézus társaságához tartozik! Tekintve,
hogy a jezsuita rend szigorúan egységjes elveket
és eljárást követ, kiváncsiak vagyunk, hogy ná
lunk mikor látják a jezsuiták a klerikálizmust
elég erősnek arra, hogy szintén halálbüntetést
kívánjanak a lutheránusokra, akik rosszabbak,
mint a legnagyobb gonosztevők.

Egyházmegyei közgyűlések.
A soproni felső ev. egyházmegye julius
hó 19-én, vasárnap délután 2 órakor tartotta köz
gyűlését Harkán a temp'omban dr. Zergényi
Jenő egyhm. felügyelő es Scholtz Ödön ágfalvi
lelkész, esperes elnöklete alatt. A Sopronból s a
szomszédos falvakból s/ép számmal összesereglett hívek a harkai gyülekezeti tagokkal együtt
egészen megtöltötték a csinosan renovált nagy
templomot s érdeklődéssel hallgatták az esperesi jelentést s a tanügyi meg a pénzügyi bi
zottság referádáját. Az egyházmegyei lelkészi és
tanító egyesületi jegyzőkönyvek tárgyalása kap
esán több fontos ügyet tárgyalt le a közgyűlés.
Igv Hanzmann Károly soproni lelkész elaborátuma alapján teljesen újjászervezte az egyházmegyei gyámoldát, s behatóan foglalkoztak a
Gráf Samu soproni el. iskolai igazgató és Neu
bauer János soproni tanító által szerkesztett né
met nyelvű tankönyvkérdéssel. A/ egész gyűlés
másfél óra alatt véget ért. A/ egyházmegyei köz
gyűlés után a temp’omtéren a soproni ifjúsági
egyesületi harsonakar játszott szebbnél-szebo
korálokat Mühl Aladár tanító vezetésével s 5
órakor már ismét a szép templomba hívták a
hívek nagy seregét a harangok gyáminíé/eti ün
nepélyre, amelyre ép úgy, mint a Sopronból ér
kező vendégek fogadására kivonultak Harka da
liás leventéi saját zenekaruk játéka mellett. A
liturgiás oltári szolgálatot Danielisz Róbert lel
kész végezte, az istentiszteleti beszédet Hanzman
Károly soproni lelkész mondta, Ziermann Lajos
soproni le kész viszont németországi útjáról tar
tott felolvasást, közben pedig a harkai dalárda
szerepelt kétszer karénekkel Feiler Rezső haikai
kántortanitó vezetése mellett. Ezt követőleg az
egyházmegyei gyámintézeti elnök, Danielisz Ró
bert beiktatta az egyhangúlag világi elnökké
megválasztott ifjú Klausz Lajos nagykereskedőt,
az ehm. gyámintézet eddigi fáradhatatlan pénz
tárosát, s egyúttal felolvasta évi jelentését, a
melyből a felvirágzás örvendetes tényei csendül
tek ki. Egyházmegyei gyámintézeti pénztárossá
Púm Géza soproni nagykereskedőt választották
meg; az egyh. kér. gyámint. világi á'lásnál virtsologi Rupprecht O ivér re adták szavazatukat.
Az ünnepély az esperes imájával s áldással vala
mint az Erős várunk eléneklésével ért véget.
Az ünnepély után a harkai levente zenekar a
vendégek tiszteletére térzenét adott, amely után
társas vacsora következett s a sok vendég au
tóbuszokon és kocsikon hazafelé vették utjokat,
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egy felemelő egyházépitő munkában lefolyt szép
délután felejthetetlen emlékével szivükben.
A hegyaljai ág. h. ev. egyházmegye lelké
szei és felügyelői homrogdi Lichtenstein László
felsőházi tag, ny. főispán, egyházmegyei fel
ügyelő és Nemes Károly diósgyőri lelkész espe
res elnöklete alatt Miskolcon julius 7-én tartották
értekezletüket. Előbb a lelkészi, azután az elnök
ségi értekezlet ment végbe. A lelkészi értekezle
ten Varga László abaujszántói és Ligeti Ede sajókazai lelkészek hirdették az igét megragadó
erővel. Utóbbi a fiatalon elhunyt derék kartárs,
Weiszer Ernő hemádvécsei lelkészről emlékezett
meg. »Milyen legyen a mi igehirdetésünk?« cí
men Dus/ik Lajos miskolci lelkész tartott ere
deti gondolatokban, meglátásokban gazdag szabadeloadást. Vietórisz László az egy házvédelemröl értekezett. Határozati javaslatát, mely szerint
az ellenünk reversálist adót egyházunkból ki kell
zárni, az értekez'et egyhangúlag magáévá tette.
Végre-valahára határozottan keli fellépni az áru
lókkal szemben! Az elnökségi értekezlet előké
szítette az aug. 3 4-én Diósgyőrött tartandó
egyházmegye közgyűlést szükséglesnek tartja az
egyházmegyei II oJ íe ügyelői állás betöltését,
több fontos ügy után Vietórisz László diósgyőrvasgyári hitoktató lelkész, egyházmegyéi jegyző
előadásában letárgyalta a ielkészválasztási sza
bályrendelet módosítására vonatkozó javaslato
kat, melyeket Turóezy Zoltán egyházmegyei fő
jegyző szovege/eti meg. Az egyházmegyei köz
gyűlés ünneplésben óhajtja részesíteni espere
sét, Nemes Károlyt 40 évet megha'adó lelkés/i
szolgálati jubileuma és a II. o. polg. érdemke
reszttel történt legfelsőbb kitüntetése alkalmából
és tiltakozni készül a miskolci (eperjesi) ev. jog
akadémiának — egyes lapok hírei szerint — a
kultuszkormány részéről állítólag tervbe vett
megszüntetése ellen. Az értekezleten, melynek
összehívását az agilis egyházmegyei felügyelő,
Lichtenstein L. szorgalmazta, az esperes es fel
ügyelő megszívlelendő szavakkal serkentettek
egyházépitő munkára. Értekezlet előtt Duszik lel
kész úrvacsorát osztott azon lelkészeknek, akik a
székesfehérvári konferencián részt nem vehettek.
Az értekezlet tagjait ebédre az egyházmegyei fel
ügyelő látta vendégül.
A tolna-baranya-som ogyi esperessé# ju
lius 1-én Bonyhádion tartotta ez évi rendes köz
gyűlését. Előző nap délelőtt az egyhm. lelkészés tanítóegyesület Baldauf Gusztáv lelkészegye
sületi, illetve Gricszhaber E. Henrik tanitóegyesiileti elnök elnöklete alatt előbb együttesen,
majd utóbb külön külön ülésezett. Dr. Tolnay
Vilmos pécsi egyet, tanárnak »Magyar költők
hitvilága« címen tartott magas színvonalú elő
adása után az együttes közgyűlés szeretettel üd
vözölte a bpesti ev. főgimnáziumot abból az al
kalomból, hogy a középiskolai tehetségverse
nyen nagy fölénnyel első lett az országban. A
lelkészegyesület aggodalommal értesült az uj
lelkészi nyugdíjintézet készülő szabályrendeleté-
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nek azon §-áról, amely szennt a tagoknak csak
munkaképtelenség esetén lenne nyugdíjra igé
nyük. Jól megfontolandó, nem vétünk-e a (salus
ecclesiae,, suprema lex ellen, amikor a lelkésze
ket végkimerülésig tartó szolgálatra kötelez
zük? Este vallásos estély volt a protestáns kör
ben. Az első és utolsó pont a helybeli ev. da
lárdáé volt. Németh Gyula magyar, Frank Ká
roly német nyelven tartott szabadelőadást, előbbi
személyes tapasztalatok alapján a finnországi ev.
állapotokat ismertetvén. Halmai-Molnár zeneszáma előtt Lang János, utána Vértesi Zoltán
szavalt. Á július 1-én reggel tartott istentisztelet
után Schöll Lajos főesperes lendületes szavak
kal megnyitván a közgyűlést, a megje lenésben
gátolt esp. felügyelő helyére társelnökül dr.
Halassy Tibor sárszentniikiósi gyűl. inspektort
kérte fel. A megalakulás után előterjesztett főés alperesi részletes jelentés mindenkit meggyőz
hetett arról, hogy ebben a nagykiterjedésü esperességfcen, Schöll Lajos fő- és Müller Róbert
alesperes szakavatott, energikus vezetése mel
lett, úgy a gyülekezetekben, mint az esperesség
középiskolájában mindenek ékesen és jó rendben
folynak. A bizottsági jelentések kapcsán hozott
fontos határozatok közül kiemeljük, hogy a reálgimn. internátus olyíormán fog újjáépíttetni,
hogy az 120 növendék befogadására legyen al
kalmas. Az esp. gyámintézet Dombóvári, Tár
rést és Totnanémedit 70—70, Szekszárdot 69,
Nagyszokolyt 60, a szarvasi árvaházat 20.46
pengő segélyben részesítette. Örömmel és hálás
köszönettel vette tudomásul a közgyűlés, hogy
März Kon rád tanár buzgó fáradozása folytán si
került a cserkészcsapat részére a szükséges sát
rakat, szerkocsit és felszerelést társadalmi ada
kozás utján beszerezni, továbbá, hogy Koritsánszky Ottó, világi uraink egyik legbuzgóbbika, a bonyhádi girnn. iránti hálából ez inté
zetnél 250 pengős ösztöndíj alapítványt tett. A
közgyűlés főesperes buzgó imájával ért véget.
A nógrádi esperesség Okoticsányi Gyula
felügyelő és Miháíovics Samu esperes elnöklete
alatt f. évi julius hó 12— i3-án tartotta meg évi
rendes közgyűlését Balassagyarmaton. Az első
napon üléseztek a bizottságok és a tanítói egye
sület tartotta magas nívójú, tartalmas közgyűlé
sét Bérezés Lajos elnöklete mellett, s dr. Visnyovszky Rezső kir. tanfelügyelő és Rákóczy Ist
ván nyug. főispán és sok lelkész jelenlétében,
julius 13 án nagyszámú kiküldött részvételével
folyt le az egyházmegyei közgyűlés a városháza
nagytermében. Az esperes imádsága után az
egyházmegyei felügyelő mondotta el megnyitó
beszédét, melyben a lutheri gondolat és véle
ménynyilvánítás szabadságát hangoztatta. Kar
dos Gyula alesperes magasan szárnyaló, szívből
fakadó, lendületes ékesszólással üdvözölte a pepi
pályán egy helyen, Béren, immár 30 esztendeje
működő Mihalovics Samu esperest, aki a köz
gyűlés lelkesen kitörő szeretet megnyilvánulását
meghatódottan köszönte meg. Ezek után rátér
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a közgyűlés a tárgysorozat letárgyalására. —
Meskó Károly főjegyző és Nemes Győző jegyző
lemondását el nem fogadja, hanem őket tisztsé
gük további viselésére kéri. Nevezettek a köz
gyűlés egyhangú bizalma előtt meghajolnak.
Majd az esperes tartja meg részletes, a mai ne
héz viszonyok között mély tapasztalatról és em
berismeretről tanúskodó, evangéliomi egyhá
zunk jövőjéért aggódó, évi jelentését, melyet a
közgyűlés köszönettel vett tudomásul, összes
határozati javaslatait — köztük különösen a rá
dió utján való igehirdetés áldozatkész berende
zéséért lándori dr. Kéler Zoltán dunáninneni ke
rületi felügyelőnek felterjesztő köszönetnyilvánitását, Sztranyavszky Géza balassagyarmati egy
házfelügyelő kormány főtanácsossá történt kine
vezése alkalmával és dr. Stranyovszky Sándor
belügyi államtitkárrá történt kinevezése alkalmá
val való szeretetteljes üdvözlését a közgyűlés
határozatiakká emelte és a jegyzőkönyvbe ik
tatni rendelte. Az egyházmegyei felügyelő be
mutatta méltó ságos Veres Imre szécsényi és Esz
ter Béla szécsényi másod, továbbá Platthy Ele
mér lapujtői új egyházfelügyelők őnagyságait,
akiket a közgyűlés örömmel üdvözölt. A tör
vényszéki bírák választása és eskütétele után a
kerületi közgyűlésre kiküldendő képviselők vá
lasztása következett. Az egyházmegyét megbízó
levéllel Rákóczy István esp. m. felügyelő, dr.
Csengey Gyula egyházfelügyelő, Dedinszky Ala
dár és Meskó Károly lelkészek fogják képviselni
a szeptember 15-én Budapesten tartandó dunán
inneni kerületi közgyűlésen. Nagy örömmel és
őszinte éljenzéssel köszöntötték a közgyűlés tag*
jai a megjelenő dr. Sztranyavszky Sándor bel
ügyi államtitkárt, a nagybörzsönyi és terényi
egyházak felügyelőjét, aki élénk részt vett az
eszmecserékben és beretvaéles eszével, mély tu
dásával több kérdés helyes megoldásának irányt
adott. Különösen kitűnt ez a dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész által a katholicizmus részéről
a protestántizmus ellen a házasságok és reserválisok utján megindított újabb harc mcgvi’ágitásánál és az ellensúlyozó eszközök alkalmazá
sára adott tanácsainál. Erősen hangoztatta dr.
Sztranyavszky, hogy a megcsonkított magyar
hazában felekezeti harcnak lennie nem szabad,
mert ez volna részünkről a legnagyobb fény
űzés. Ebben a fontos ügyben a közgyűlés hatá
rozati javaslatot fogadott el, melyet a kerület
utján az egyetemhez és a kormányhoz terjeszt
fel. A számvevőszék, gyámintézet, tanítói nyug
díjintézet, lelkészi értekezlet, tanítói egyesület, a
segélykérvényeket elbíráló bizottság elnökeinek
jelentései után Szekej Andor indítványára a
szarvasi árvaházra, >a »Jöjjetek én hozzám« című
missziói lapra 120—120 pengőt adományoz az
egyházmegye. Kardos Gyula indítványára a köz
gyűlés a belügyminisztert,jegyzőkönyvi kivonat
ban üdvözli az erkölcsrendészeti rendelet kiadá
sáért. A missziók intenzív gondozásáról ugyan
csak az alesperes referál és sok megszívlelendő
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tanácsot ad. A nagymarosi szórványhelynek a
váci evang. anyaegyházhoz való csatolását, vala
mint Zagyvapalfalvának fiókegyházzá alakulását
a közgyűlés jóváhagyja. Az egyház Balassagyar
mat városnak 40 négyszögöl földet adományoz
sétaút céljára. Ottmár Béla és Kaján József
indítványa felett, melyben a segélykérvények
igazságos elbírálásához egyházi kataszter köte
lező felfektetését javaso.ják, a közgyűlés hoszszabb vita után napirendre tér. Az esperes hála
adó imádsága fejezte be a közgyűlést.

H Í R E K .
R ádió-istentisztelet. A legközelebbi
evangélikus rádió istentisztelet augusztus hó
14-én délelőtt 11 órakor lesz. Paulik János
nyíregyházi lelkész, az egyetemes lelkészegye
sület elnöke prédikál.
Lelkészértekezlet. A tolna-baranya-somegyi egyházmegye lelkészegyesülete julius hó
30-án tartotta évi rendes gyűlését Bonyhádon.
Előzőleg a lelkész és tanítói kar együttes gyűlést
tartott a templomban, Baldauf Gusztáv lelkész
és Grieshaber Endre Henrik tanitó elnöklete
alatt. Az egyház és haza szcrctetre, a közös és
vállvetett munkára buzdító megnyitók után dr.
Tolnay Vilmos pécsi egyetemi tanár tartott elő
adást: »A magyar költők hitvilága címen. Ez a
figyelmet mindvégig lebilincselő előadás volt a
közös gyűlés fénypontja. Olyan volt ez, mint egy
hatalmas, gyönyörű szép prédikáció; a lelkeket
Istenhez emelte, a sziveket egymáshoz hozta kö
zelebb. Hogy minél szélesebb kőben jusson el
annak felemelő, lelket gyönyörködtető hatása, a
szerző s/ives ígérete folytán, valamelyik egyházi
lapunkban is meg fog jelenni. A budapesti ev.
főgimnáziumnak, abból az alkalomból, hogy a
középiskolák országos szel emi versenyén ismét
a legelső lett, szeretetteljes üdvözlése után a kö
zös gyűlés véget ért. 1. A lelkész egyesület köz
gyűlésének első és legfontosabb pontja Baldauf
Gusztáv elnöknek évi jelentése. A nagy gonddal
összeállított és minden részletre kiterjedő jelen
tés kapcsán a) kegyelettel emlékszik meg a köz
gyűlés Bándi Miklós volt nagybábonyi lelkész,
élete delén történt szomorú elhunytéról, b) Sze
retettel köszönti Láng János újonnan megválasz
tott kismányoki lelkészt és Berger Lajos dombo
vári adminisztrátort, továbbá Gyarmathy Ferenc
tabi lelkészt, mint a balatonvidéki lelkészi kör
most megválasztott elnökét, c) A lelkész konfe
renciák tartásánál a leggondosabb és minden
legkisebb részletre is kiterjedő figyelmet és kö
rültekintést óhajt, d) A kerületi lelkész egyesület
alapszabályait elfogadja. 2. Az adócsökkentési
áll. segélyek ne kérvényezésre, hanem a régi
utón folyósittassanak az egyes gyülekezeteknek.
1öbb kisebb fontosságú ügy megvitatása után a
gyűlés az elnök buzgó imájával fejeződött be.
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— Halálozás. Dr. Gőllner Aladár orvos,
a kor. arany érdemkereszí tulajdonosa, v. tart.
ezredorvos junius 22-én 62 éves korában Bu
dapesten elhunyt.
— Végzett theológusok találkozója. A
m. kir. Erzsébet tudományegyetem Sopronban
székelő ev. hittudományi fakultásának azon hall
gatói, akik tanulmányaikat a f. tanév junius ha
vában befejezték, kötelezték magukat arra, hogy
Isten segítségével (Jak. 4. 15.) öt év múlva a
fakultás székhelyén találkozóra gyűlnek össze.
Egyúttal elvben magukévá tették egy a fakul
tást végzett lelkészeket magában foglaló szövet
ség megalakításának eszméjét, amelynek meg
valósítására minden erejükből törekedni fog
nak. Egyben már most felkérik mindazokat, a
kik az Alma Mater, ill. a fakultás ügyét szi
vükön viselik, csatlakozásukat jelentsék be a
dékán: hivatalban. (Sopron.)
Az V. európai keresztyén szövetségi
konferencia jelentkezései nagy számmal indul
tak meg. Minthogy a jelentkezésnek csak a
rendező bizottság által szétküldött űrlapokon
lehet megtörténnie, mindenki, aki résztvenni
óhajt, forduljon legsürgősebben a bizottság
hoz (Budapest Vili., Gyulai Pál-utca 9.), mely
a szükséges tájékoztatást és a jelentkezésre
s/olgáló űrlapot m ndenkinek postafordultával
megküldi. Hogy egyébként a konferencia ve
zetősége Magyarországról minél többek szá
mára lehetővé tegye a részvételt, belföldiek ré
szére a jelentkezési határidőt julius 31 re tolta
ki. A kik a konferenciái a külföldről jönnek,
azok a magyar vízumot utólag Budapesten is
megszerezhetik, mert akiknek útlevelük egyéb
ként rendben van, azokat a magyar határrendörség a konferencia tagsági igazolványának fel
mutatása mellett akadályta tanul átengedi. A kon
ferencia féláru vasúti igazolványa augusztus hó
1-tői 21-ig érvényes és a máv.-on kívül a Szeged-csanádi, a Györ-Sopron-ébcn furti vasutakra,
a Magyar Folyam és Tengerhajózási r. t. és
az Első Dunagőzhajózási Társaság hajóira is
érvényes. Igazolványhoz azonban csak olyanok
juthatnak, akik a konferencia jelentkezési di
ját lefizették. A legszélesebb körök várják nagy
érdeklődéssel a konferencia főelőadóját, Modersohn Ernő lelkészt, kinek komoly keresz
tyén iratai már Magyarországon is széles kör
ben elterjedtek. A magyar konferencián az áhí
tatokat egy másik nagyon kiváló keresztyén
iró, Kroeker Jakab lelkész tartja. Több Ízben
beszél a glasgowi Kelly Jakab is, ki a C. E.
mozgalomnak és a vasárnapi iskolai ügynek!
egyformán kiváló vezető embere. A konferen
cia előadói közé tartoznak még MonskV Miksa
bécsi lelkész, Pollock János belfasti (Írország)
lelkész, Schiirmann Gusztáv, a német mozga
lom igazgató lelkésze, azonkívül a magyar
evangéliumi mozgalom legkiválóbbjai és 15 kü
lönböző európai nemzet vezető emberei. A
konferencia rendezősége a mindenfelől érkező
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óhajnak megfelelően a konferencia jelentkezési
diját 2 pengővel 12, illetve 6 pengőre leszál
lította azáltal, hogy a három nyelvű énekeskönyv és a budapesti kalauz átvételét nem
tette kötelezővé. Akik a 12 pengő jelentkezési
dijat fizetik, szállást, reggelit, konferenciai kézi
könyvet és az összes gyűlésekre és ünnepé
lyekre, valamint a kiállításra belépő jegyül szol
gáló jelvényt megkapják. A 6 pengő jelentke
zési díj befizetői a konferenciai kézikönyvre és
a jelvényre tarthatnak számot.
— Az iskolai nagy szünidő meghosszab
bítása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter
egészségügyi és szociális okokból a folyó év
ben a nagy szünidőt 45800/927. V. számú ren
deletével az összes iskolákra nézve folyó évi
szeptember hó 10-ig meghosszabbitotta. A ren
delet szerint az elemi iskolákban a tanéveleji
pótbeiratások a tanév megkezdésével szeptem
ber hó 12-én kezdődnek. Az egyházi főhatósá
gokat a miniszter hasonló értelemben való in
tézkedésre kérte fel.
— Ambrózfalva ág. hitv. ev. egyházköz
sége bensőséges ünnepség keretében ünnepelte
meg julius 10-én az új lelkészlak alapkő letételé
nek az ünnepélyét. ,A rendes istentisztelet elvég
zése után a határnál fél 11 órakor fogadta az
egyházközség és a polgári község vezetősége,
valamint a hajadonok kiküldötteinek csoportja
az ez alkalomra községbe érkező Urbanics Kál
mán országgyűlési képviselőt, akit a helyi lel
kész és egy hajadon szeretet és tiszteletteljes
szavakkal üdvözölt, aki a virágcsokrokkal feldí
szített autón a lelkész jobbján harangzúgás kö
zepette vonult be a községbe. Az alapkőben el
helyezett emlékiratot, amelynek felirata ez volt:
»Ezen lelkészlak a Szentháromság egy igaz Is
tennek nevében Ambrózfalva község Nagyságos
sárkeresztúri Urbanics Kálmán országgyűlési
Képviselő Urának soha eléggé és kellőleg meg
nem hálálható jóvoltából az Urnák 1927-ik- esz
tendejében épült fel«, a képviselő sajátkezűkig
irta alá. Az ünnepély az új lelkészlak előtt levő
térségen ment végbe. Egyházi ének eléneklése
után Kertész Ferenc helyi lelkész tartotta meg a
felavató beszédet, melyet a zászlókkal és virá
gokkal feldíszített diadalkapun feltüntetett fel
írással kezdett meg: »Isten hozott Jóltevőnk«.
A kegyes jóltevőnek, a köztiszteletben álló és
közszeretetnek örvendő képviselőnek meleg sza
vakban az egyházközség soha el nem múló há
láját tolmácsolta a jóindulatú pártfogásért s to
vábbi honmentő és egyházépltő, nagy szorga
lommal párosult munkásságára, életére, család
jára Istennek gazdag áldását kérte úgy a maga,
mint az összlakosság nevében s végül megál
dotta az új paróchia alapját. Majd a képviselő
mondott megható, szívből jövő, gondolatokban
gazdag, tartalmas beszédet s a nagy számban
megjelenteket Istenimádásra és hazaszeretetre
NYO«>atott * G ^ ő rí
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buzdította, végül pedig az emlékiratnak az alap
kőben való elhelyezését eszközöltette. A szép
ünnepély imádsággal és a Hymnusz eléneklésével ért véget. Ezen alkalomból az egyházközség
leghálásabb ragaszkodását nyilvánította ki táv
iratilag gróf Bethlen István kormányelnöknek és
szintén táviratban fejezte ki hálás köszönetét
Mayer János és Vass József miniszter uraknak
eddigi, valamint a jövőre nézve kiválásba hegye
zett anyagi támogatásukért. A paróchia felépíté
sével úgy az egyháztanács, mint a közgyűlés
egyhangúlag Kolozsi Péter vállalkozót, békés
gyulai lakost bízta meg, aki az egyházközség
ezen kitüntető közbizalmát ugyancsak az egy
háznál a múltban végzett becsületes és tisztes
séges munkájával vívta ki.
— Az Ujcsamálosi tanító ünneplése.
Utolsó évzáró vizsgája alkalmával 35 évi ta
nítói működése után megható ünneplésben bú
csúzott el az egyház hűséges, búzgó tanítójá
tól, Nagy Páltól, aki nemcsak az iskolában
állta meg helyét, mint első rangú tanerő, de
egyházi és társadalmi munkássága is példaadó.
Önzetlen, hasznos munkásságát lelkes, elis
merő szavak méltatták. Tóth József fancsali lel
kész, hegyaljai esperes, Vietórisz László diósgyőr-vasgyári hitoktató közlelkész, Marcsek Já
nos tokaji lelkész, Zákony Dezső diósgyőri ta
nító, a hegyaljai evang. tanító egyesület el
nöke stb. üdvözölték az ünnepeltet; Tavassy
Zoltán helyi lelkész az egyházközség nevében
intézett megható beszédet a nyugalomba vo
nulóhoz, megemlékezvén odaadó buzgóságáról
és eredményes munkálkodásáról. Istennek áldó
kegyelme kisérje a hűséges munkást nyugal
mának hátra levő idejében.

SZERKESZTŐI ÜZENET
Dr. Sz. L. B. A felhívást, jóllehet az
egyesületnek alelnöke vagyok, nem kaptam
meg. — Veszprém. Ami rajtam áll, meg fogom
tenni az ügy érdekében.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Javadalma: lakás, vagy lakbér s a törvényes
fizetés államsegéllyel. Okmányok: oklevél, szü
letési, szolgálati és politikai magatartásról szóló
bizonyítványok. Határidő: julius 28.
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N É M E T H K Á R O L Y e.peres.

Lausanne.
Irta: Prof. W illiam Adams Brown.

Augusztus első heteiben ötszáz reprezen
táns keresztyén jön össze Lausanneban, Svájc
ban, hogy fontolóra vegye, miként lehetne meg
szüntetni az elválasztó különbségeket és az Egy
ház miként alkothatna megint egységes frontot
a világgal szemben, amelyet Krisztus számára
megnyerni iparkodik.
Ez a kísérlet nem új. A keresztyén egy
ség-mozgalom évek óta tart és már jelentős
lépések történtek az együttműködés felé. Ilyen
lépés volt az edinburghi konferencia 1910-ben,
amely sok országból hozta össze a külmissziói
munka képviselőit. Még nyomatékosabb volt
1925-ben a stockholmi konferencia, amely az
Élet és Munka Egyetemes Konferenciája név
alatt a reformáció óta valószínűleg a legreprezentánsabb keresztyén gyülekezet volt.
A lausannei konferencia elődjeitől egy igen
fontos tekintetben fog eltérni. Úgy Edinburgh,
mint Stockholm az Egyház mostani széttagolt
ságát adottnak vették. Jelenlegi szakadásainkat
egyelőre kikerülhetetlennek drogadva, azt kutat
ták, hogyan lehetne azok ellenére is a keresz
tyéneknek együtt dolgozni. Egyértelmüleg fi
gyelmen kívül hagyták azokat az alapvető, hit
beli és gyakorlati különbségeket, amelyek most
az Egyházakat elválasztják.
Ezek az elmellőzött kérdések képezik a lau
sannei tárgyalások főanyagát. Lausanne célja
nem csupán federativ, hanem organikus egység.
Nem mintha olyan akció lenne tervbe véve,
amely a résztvevő Egyházakat megkötné. El
lenkezőleg, a különböző bizottságoknak adott
utasítások ezt egyenesen kizárják. A szándék a
fennálló különbségek nyilt megvitatása, a félre
értések kiküszöbölése és a rokonérzés előmozdí
tása céljából. Semmi több. A jövendő mutatja
majd meg, hogy esetleg mi származhatik ebből
a diszkusszióból. Bennünket itt az érdekel és
az újabb konferenciák mellett Lausanne-nak az
ád páratlan jelentőséget, hogy a megvitatásra
kerülő kérdések azok a kérdések, amelyek fele
kezeti különbségeink gyökerénél vannak, s ame
lyeket el kell takarítani az útból, mielőtt effek
tiv lépést tehetnénk az organikus egység felé.
Mi a terve Urunknak az ő Egyházával és
hogyan ismerhetjük azt meg? Vájjon ö egy
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végleges intézményt kontemplált-e, határozott
szabályokkal és rendszeresített tisztviselőkké
vagy szabad egyéneknek társaságát, amely kü
lönböző természetű szervezetek által működhe
tik? Hol található ma az Egyház a világban?
A létező Egyházak hozzátartoznak-e ehhez az
Egyházhoz, vagy csak néhány s ha ez utóbbi
eset forog fenn, mely Egyházak tartoznak
hozzá? Mi a teendő, hogy az a szeparáció, amely
ma a keresztyének között megvan, megszűnjék
s Urunknak imájára, amelyben tanítványainak
egységéért könyörgött, olyan végleges válasz
adassek, hogy az Egyház valósággal egy?
Észszerütlen volna feltételezni, hogy rövid
három hét alatt határozott vagy végleges fele
letet lehet adni ennyi és ily fontos kérdésre.
Minden specifikus feleletnél jelentősebb lesz az
a metódus, amellyel a kérdésekhez nyúlnak s
főleg az a lélek, amelyet a konferencia tagjai a
tárgyalásokra magukkal hoznak. Ha csukct lé
lekkel jövünk, s csak a már elkészült pozic óin
kat szándékozunk megvédelmezni, akkor csak
szakadásaink mélységét és remén) teienségét
kürtöljük világgá. Ellenben ha alázatos és hivő
lélekkel ülünk össze, abban a meggyőződésben,
hogy Isten vezérelt másokat is, úgy m nt min
ket, és komolyan kérünk megvilágítást mind
azokban a kérdésekben, amelyekkel szemben ta
láljuk magunkat, akkor nehéz felbecsülni azokat
a lehetősegeket, amelyekből jó származhatik.
A konferencia összehívását két nagy meg
győződés inspirálta. Az emberiség jólétére
messze kiható két meggyőződés. Az egyik az,
hogy egység és egyformaság nem azonosak.
Sok dologban különbözhetünk egymástól s meg
maradhatunk ezen különbségekben, s a lénye
ges dolgokban mégis egyek lehetünk. Ma min
denekelőtt újból meg kell látnunk azt a disztinktiv adományt, amelyet Isten a Keresztyén
Evangéliumban adott nékünk, hogy miután ezt
világosan megláttuk és elsajátítottuk, az Egy
házban helyet csinálhassunk a lehető legtágabb
változatosságnak az Evangélium magyarázása
és alkalmazása tekintetében.
A másik meggyőződés az, hogy a lénye
ges dolgoknak ezen új meglátására s ezen a
réven a kívánatos egységnek megvalósítására a
testvéri konferencia módszere a helyes ut, a
rokonérzés és hit szellemében folytatott tanács
kozás. Tökéljük el magunkban, hogy előbb
megértünk, mielőtt eltérnénk véleményeinkben
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id. Vargha Sándor ny. ref. főesperes, dr. Kovács
J. István ny. államtitkár, ref. theol. igazgató.
A közgyűlés megalakulása és megnyitása
után Vecsey Ede komáromi egyházfelügyelő in
dítványára a közgyűlés az egyházmegyei tör
vényszéket alakította meg és pedig úgy, hogy
a törvényszéknek összes lemondott tag’ait: közfelkiáltással egyhangúlag újra megválasztotta.
Az egyházmegyei ügyészi székbe dr. Osztroluczky Zoltán budapesti ügyvédet hívta meg.
Egyházmegyei jegyzőnek pedig: Horváth Sándor
csabdi-i lelkészt választotta meg.
Ugyancsak a napirend előtt emelkedett szó
lásra: lándori dr. Kéler Zoltán, a köztisztelettől
és igaz szeretettől környezett kiváló egyház ve
zér és mint a csákvári kis gyülekezet helyi fel
ügyelője, meleg szavakkal üdvözölte az egyház
megye elnökségét és a közgyűlés tag ait s ami
kor megemlítette, hogy az egyházmegye éppen
I. évi junius hó 29. és 30-ik napján tar 29 évvel ezelőtt tartotta ülését Csákváron s
az akkor megjelentek közül ma már csak hár
totta meg Csákváron.
man vannak életben, az érdémekben megőszült,
Hatásában szinte történeti je’entőségre lánglelkü egyház vezér szavaira könny cs llogott
emelkedett ez a közgyűlés kü önösen azért, mert a hallgatók szemében, akik áhitatos figyelemmel
a hozzáfűzött reményeket valóra váltotta; az kisérték, a tanulságos, érdekfesz.tő, történelmi
elődöktől öröklött nemes tradic ókat megőrizte, visszaemlékezést, melynek folyamán elemi erő
akkor, amidőn a már négy éven át tartó, az vel ragadta magával a szónok az egyházmegye,
egyházmegye közbékéjét veszélyeztető, előre a templomot1 betöltő egész közönségét, amikor
nem látható újabban és újabban felmerülő izgal a három évtizedes múlt: »szeretet és az össze
mas események végleges lezajlása után a köz fogás érzetét« sugárzó képeit meg-meg csillog
gyűlés minden rendbontó törekvéssel szemben, tatva, megemlékezett boldog emlékű Hering La
lélekemelő egyöntetűséggel juttatta kifejezésre jos esperes valóra vált prófétai jövendöléséről,
a maga egységes, evangétiomi szellemű felfo melyben autonómiánk várfa’ainak omlataggá té
gását és szilárd összetartását a tárgysorozat telét jósolta meg látnoki szemével!
Amikor egyházmegyénk közszellemének,
minden pontjával kapcsolatban.
A közgyűlésen Podhradszky János h. espe közgyűléseink áldásos hatásának megvilágítá
res, később Balogh István esperes, Händel sára lebilincselő párhuzamot vont az egyházBéla egyházmegyei felügyelő vezetésével megr megyei közgyűlés mint tűzhányó és a Monte
jelent az egyházmegyei le készi kar teljes szám Vesuvio krátere között, mondván:
ban, de csaknem teljes számban részt vett a
»Ezen tűzhányó és a Monte-Vesuvio krá
gyűlésen az egyházmegye tanitókara is: nő és tere között, azoknak pusztító és éltető erejét
férfitanitók egyaránt. Ott láttuk a világiak so tekintve különbség van. Azonban a gátló ele
rából lándori dr. Kéler Zoltán egyházkor, fel mek eltávolítása tekintetében azoknak működése
ügyelőt, mint a csákvári, Draskóczy Lajos ny. és ható ereje egy és ugyanaz! A Monte-Vesuvio
theol. dékánt, mint az oroszlányi, dr. Traeger kráterében emésztő láng dúl, amely csak pusz
Ernő min. oszt. tanácsost, mint a nagyvelegi, tulást, megsemmisülést, nyomort, szenvedést és
Vecsey Ede ny. altábornagyot, minta komáromi, elkeseredést idéz elő. Annak ellenében a fejérTeutsch Ernő gyógyszerészt, mint a tatóvárosi komáromi egyházmegye közgyűlésén mindenko
egyházközség felügyelőjét; Paulinyi Béla jó ron elhangzottak, nem pusztító, hanem éltető
szágkormányzót, mint a csákvári egyházközség lángot képeznek, mely csak szereteted sugároz...
másodfelügyélőjét. Jelen voltak: Lándori dr. Ké mely lánggal égő szeretet nemcsak egyházunkra,
ler Bertalan egyházm. m. felügyelő, báró Ivánka hitsorscsainkra, hanem megcsonkított hazánkra
Géza földbirtokos, az egyhm. gyám nt. világi el is kiterjeszkedvén, a békés együttélést és bol
nöke, dr. Krayzell Miklós kir. törvsz. tanács dogulást és az arra való közös törekvést szor
elnök, egyhm. tvszéki bíró, dr. Zelenka Frigyes galmazza és az összefogást és egyetértést ápolja.
kir. tanfe.ügyelő, tvszéki biró és a helybeli egy Viszont mind a két tűzhányónak van azonban
házközség nagyszámú érdeklődő tagja. A min egy közös jellegzetessége is. Tény az, hogy a
den mozzanatában magas színvonalú közgyűlé Monte-Vesuvio, hogy az ő elpusztító, és min
sen, mint velünk együtiérző, egyházmegyénk dent eltörlő működésének szabad utat enged
sorsát szivükön viselő testvérek, csaknem a köz hessen, kráteréből a lávát és salakot kilöveli
gyűlés bezárásáig részt vettek úgy a helybeli magából, — hasonlatoskép:
a fejér-komáromi tűzhányó sem tűr meg
ref. egyházközség, mint saját egyházmegyéje
képviseletében: Vargha Sándor ref. főesperes, olyan igyekezetét, amely az itteni áldásthozó
és előbb rokonszevezünk, mielőtt kárhoztatnánk1
egymást. Ha mégis fennmarad különbség és sze
paráció lesz az eredmény, akkor legalább bizo
nyosak vagyunk, hogy reális, nem képzelt okok
forognak fenn. De ha azoknak a tapasztalata,
akik hasonló kísérleteket már tettek, következ
tetéseket enged meg arra, ami Lausanne-han
valószínűleg történni fog, akkor úgy találjuk,
hogy ha keresztyén emberek ilyen leiekkel jön
nek össze, úgy azok a dolgok, amelyek egyesí
tenek annyival kényszerítőbbek, mint azok, ame
lyek szétválasztanak, hogy egyszerűen lehetetlen
ség fél reálián i.

II fejér-komáromi egyházmegye évi
rendes közgyűlését
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láng elsorvasztására, az egyetértés megbolygatásara és igv egyházunk, valamint szeretett ha
zánk érdekéit szolgáló összetartás elgáncsolására alkalmas volna és az ilyen igyekezetét mint
pigra-massát szintén kiközösíti magából!«
Mint egy hatalmas orgona-fuga összhangzatos akkordja zendült a temp'om bo tivei al.tt:
a közhelyeslés, a köszönet és hála feltörő szó
zata, a melyen átérzett, eszmei tarta’omb n gaz
dag üdvözlő beszéd elhangzása után, mely min
den kétséget kizáró bizonysága volt annak, hogy
az egyházmegye tradíciói mellett a jövőben is
hűséggel kitart!...
Ez az ünnepi hangulat csak fokozódott ak
kor, amidőn az egyházmegyei felügyelő felhívá
sára a közgyűlés egyhangú bizalmát parancs
nak tekintve* Balogh István visszavonva lemon
dását, elfoglalta újra esperesi székét; midőn e
mozzanattal kapcsolatban Draskóczv Lajos
oroszlán)! felügyelő a lelkészt és a felügyelői
kar megbízásából az egész közgyü és érzelmeit
híven tolmácsoló beszéd kíséretében a követ
kező indítványt terjesztette elő: »mondja ki a
közgyűlés, hogy amikor Ba’ogh István espe
rest a legmelegebb szeretettel üdvzöli esperesi
székének elfoglalása alkalmából, s ugyanakkor
megingathatat.an b zalmának mindeneken felül
álló nagyrabecsülésének, minden támadással
szemben elismerésének, tiszteletének, változhatatlan igaz szeretetének ad kifejezést jegyző
könyvében is dr. Händel Béla egyházmegyei
felügyelővel szemben és megújítja a múlt évben
foglalt határozatát, mely szeiint a kö g*üés az
egyházmegyei felügyelőnek semmi ódiummal
nem törődő, időt, munkát nem kimélő, önfelál
dozó szolgálataiért és egyházmegyénknek, de
különösen lelkészi karunk erkölcsi érdekeinek
hitvallóan bátor védelméért ez alkalommal is
hálás köszönetét szavaz.«
Feledhetetlen, lélekemelő hatású volt az
egyházat szerető szivek kitörő lelkesedése az
Ur templomában mellyel a közgyűlés az in
dítványt határozattá emelte, mellyel a legszebb
jutalmat nyújtotta oda annak a vezérnek, aki
mint a magyar evangélikus egyetemes egyház
örök fényben tündöklő nagy papjai közül egyik
legkiválóbb nagy papunknak — nagy fia, állá
sának természetéből kifolyólag nem követhette
elnöktársa példáját, mert tudta, hogy neki őrálló helyén kell maradnia! Ott is maradt. Állta
és állja a küzdelmet, de kifejezésre juttatta most
is közgyűlésünk élőé rtekezl étén, hogy rajta, a
nélkülözhetetlen elő.'eltételek valósításával, soha
nem múlik a legteljesebb evangéliumi szellemű
békés együttműködés lehetősége!
Dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő
megköszönve a bizalom és szeretet oly megha
tóan szép megnyilatkozását; szokásos évi jelen
tését terjesztette elő, melyben, tudomásulvétel
céljából ismerteti a gyúrói ügy végkifejlődését;
elismeréssel adózik Podhradszky János h. es
peres, elnöktársával szemben, aki fáradhatat
lan ügyszeretettel végezte, helyettes minőségé
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ben az esperesi teendőket is; különös örömmel
emlékezik meg a nagyjelentőségű tlnyrcl, mely
szerint oly hosszas, a felekezetek közti egyen
jogúság szempontjából teljesen érthetetlen lát
szólagos mellőzés után: evangélikus egyházunk
is élvezheti a rádión közvetített igehirdetés ál
dását, amely után, mint azt Podhradszky János
gyámintézeti elnök is lendületes szavakban ki
fejtette, amely végtelen nagy áldás után, a szór
ványokban élő, betegágyon siny.óiő, tőlünk el
szakított evangélikus testvéreinknek egész se
rege másféléven keresztül hiába sóvárgott! In
dítványára a közgyűlés hálás örömmel és el
ismeréssel iktatja jegyzőkönyvébe lándori dr.
Kéler Zoltán, dr. Krayzell Miklós és Draskóczy
Lajos neveit, m nt akik céltudatos, minden aka
dályt elhárító együ tműködésükkd evmgélikus
egyetemes egyházunkat e mérhetetlen kinccsel
megajándékozták és testvéries szeret.ttel és há
lával üdvöz i a budai egyház községet, annak el
nökségét, különösen pedig Sándy Gyula mű
egyetemi tanárt, egyházközségi felügyelőt, akié
az elvitathatatlan érdem, hogy minden habozás
nélkül adott elni>ktársával együtt engedélyt arra,
hogy a rádió-mikrofon a budai vártemplomban
felszereltessék!
A figyelemmel haHgatott és elismeréssel
fogadott kettős esperesi jelen és kaptrsán Podh
radszky János meleg szavakkal üdvözölte az
egyházmegye legifjabb lelkészét, Csőváry Dezső
csakvári ieíkészt, aki először vett részt az egy
házmegye közgyűlésén s akinek már edd.gi
működése is biztos záloga annak, hogy benne
a lelkészi kar megértő apostoli buzgóságu lel
kes tagot nyert, akire a legszebb jövendő vár
az egyházat építő hiterósités munkamezején.
A pénzügyi bizottság, a számvevőszék, a
tanügyi bizottság, a lelkész és tanítóegyesület
jelentésének simán folyó tárgyalása kapcsán,
amily örömmel á’lapította meg a közgyü’és,
hogy tanügyünk évröl-évre a fejlődés ut áa ha
lad, hogy lelkészeink hivatásuk átértésében nem
csak közigazgatási téren, hanem a belmissió
munkájában is buzgósággal ép tik Sionunk düledezó falait, éppen oly szomorúsággal látta,
hogy egyházmegyénk anyagi súlyos helyzetén
csak a kerület nagyobb mérvű segélye segít
het.
A gyám intézeti közgyü’és jegyzőkönyvével
kapcsolatban a közgyü és Irányi Kam 11 síékesfehérvári lelkésznek magával ragadó nagyhatású
gyámintézeti beszédéért elismerő köszönetét sza
vaz.
A kérvények és a missió-ügy tárgyalásával
kapcsolatban a közgyü és élénk örömmel vette
tudomásul, hogy Tatatóváros fiókegyház a lel
készlak és imaház építését tényleg megkezdette,
hogy a siker elérésében az érdem oroszlánrésze
Teutsch Ernő egyházi felügyelőt illeti, aki az
építkezést saját felelősségére, hat áldozatkész
társa segítségével minden akadállyal szemben
megkezdette. Hasonlóképpen örvendetes tudo
másul vette, hogy az elnökség Komárom épit-
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kezési terveit is jóváhagyó záradékkal látta el.
A tárgysorozat végén a közgyűlést Balogh
István esperes szívhez szóló imádsága zárta be.
A közebéden elhangzott lelkes felszólalások
közül kiemelkedett Vargha Sándor ref. espe
res pohárköszöntője, melyben az egyházmegyei
elnökség határozott iránykitüzését, munkaprogrammját, tiszteletet parancsoló érdemeit mél
tatva, a közgyűlés emelkedett színvonalát di
csérve, megkapó szavakkal és maradandó hatás
sal sürgette a keresztyén felekezetek, de külö
nösen a protestáns egyházak: egyházat és ha
zát mentő összefogását, testvéries együttműkö
dését!
Z.

A rádió Dr. Eckjei.
Dr. Masznyik Endre: »Luther élete« cimü
jeles művének 79-ik oldalán olvastam az alábbi
sorokat:
»Dr. Eck igen tudós, de igen hiú ember
volt. Bejárta az egész világot s vitatkozott, aki
vel csak tehette. Természetében volt, s értett
is hozzá. Ha nem győzte okkal, győzte hang
gal. Mihelyt sarokba szorították, — ordított,
mint a vad oroszlán, s nem hagyta szóhoz jutni
ellenfelét.
Eck uram megirigyelte Luther dicsőségét,
le akarta tépni fejéről a babérkoszorút, hogy
azzal a maga homlokát köritse.«
Úgy látom, hogy a tudósok ez a fajtája
még nem halt ki, — hanem él és virágzik, s
mai nap is azonnal megjelenik a porondon, vala
hányszor egy reformeszme életre kél, s; szár
nyalni kezd.
A budapesti egyházmegye f. évi julius hó
7-én tartott közgyűlésének 13-ik pontja »A rá
dió-istentisztelet kérdése« volt.
A jóhiszemű és egyházunk térhódítása fö
lött önzetlenül lelkesedni tudó hívek, az eddig
elhangzott rádiós igehirdetésnek káprázatos, a
trianoni határokon túlhangzó, s felekezetközi si
kere, az egyetemes felügyelő meleghangú elis
merő levele, a dunántúli püspöknek amaz állás
foglalása, hogy szeptemberben ő fogja az első
rádiós-istentiszteletet tartani, a bányakerület
püspökének ama konkludens ténye, hogy a vi
tézi avatási ünnepélyen ő maga állott a mikro
fon elé, s hivatalos minőségében az egész mű
velt világ fülehallattára az evangélikus, egyház
nevében megáldotta a felavatott vitézeket, a
fejér-komáromi és a nógrádi egyházmegyék lel
kes helyeslő határozatai, valamint az egész egy
házi sajtó, s a közélet terén jelentkező helyeslő
visszhang hatása alatt azt várták, hogy a buda
pesti egyházmegye ugyancsak szeretettel és el
ismeréssel fog adózni a budai egyháznak, mely
nek széles látókörű vezetői az egyházközség
egyhangú határozatának megvalósitásakép át
engedték templomukat a dunáninneni kerület
felügyelőjének a rádiós-igehirdetés céljaira.

1927.

E helyett azonban egészen más történt,
Kemény Lajos lelkész, mint a jogügyi bizottság
előadója, előterjesztette a rádió-istentiszteletek
kérdését.
Mindenekelőtt megállapítja azt, hogy az
1926. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének
35. pontjában úgy határozott, hogy a rádió-isten
tiszteletek bevezetését ezidőszerint nem tartja
kívánatosnak s ezzel nemcsak állást foglalt eb
ben a kérdésben, hanem egyúttal kifejezte azt
is, hogy a döntés az ő hatáskörébe tartozik.
Ennek ellenére a budai egyházközség 1927 ju
nius hó 6-án felszereltetvén templomában a fel
vevő készüléket, megtartotta az első rádió-isten
tisztelet s azóta is folytatja azt, másrészt ezt
a bevezetést és a rádiós-istentiszteletek szóno
kainak kijelölését Írásbeli megállapodásban a
dunáninneni egyházkeriVet világi elnökének, te
hát idegen hatóságnak engedte át anélkül, hogy
erről akár előzőleg, akár utólag jelentést tett
volna a saját felsőbb hatóságának, beleegyezé
sét, vagy megerősítését megszerezte volna. —
Részletesen ismerteti az erre vonatkozó iratokat,
s megállapítja azt, hogy az igazolásra felhívott
budai egyházközség védekezése a budai egyház
közgyűlésének olyan határozatára van a’apitva,
mely a felterjesztés szerint a budai templomba
való bevezetést tartalmazza, holott a beszerzett
jegyzőkönyvi kivonat szerint ebben a határozat
ban erről szó sincs, csupán felsőbb hatóságok
hoz intézendő kérésről általánosságban a rádió
bevezetésére nézve. Megdől tehát minden állí
tás, mely a budai egyház a kérdésben való sza
bályos eljárását vitatja. Ennek következtében a
jogügyi bizottság javaslata a következő:
»Az egyházmegyei közgyűlés, figyelemmel
az 1926. évi egyetemes közgyűlés 35-ik jegyzőkönyvi pontban e kérdésben hozott határoza
tára, az evangélikus istentiszteleteknek rádión
való közvetítését nem tekinti az egyes gyüleke
zetek hatáskörébe tartozónak, hanem annak or
szágos jelentőségére való tekintettel a magyar
honi ev. egyetemes egyházat tartja egyedül ille
tékesnek intézkedni. Az egyházmegyei közgyűlés
úgy véli, hogy a rádión való igehirdetés elől
tovább elzárkózni csak hátrányos lehet, ezért
felterjesztést intéz a kerületi közgyűléshez és
javasolja, hogy az egyetemes közgyűlést keres
sék meg a rádió-istentiszteletek engedélyezésére
s gyakorolja felette közvetlenül a felügyeleti jo
got az egyetemes egyház.
2. Az egyházmegyei közgyűlés a dunánin
neni egyházkerület világi felügyelőjének az esperesség kebelébe budai egyházközséggel való
közvetlen megegyezését az egyházi élet szokott
rendjével ellenkező eljárásnak tekinti s a budai
templom szónokainak kijelölését illetéktelen be
avatkozásnak minősiti.
3. Az egyházmegyei közgyűlés a budai egy
házközség lelkészének még csak közgyűlési ha
tározaton sem alapuló, az egyházi felelősséget
elkerülő, igazoló iratában félrevezető, végül az
egyet, közgyűlés határozatának ellenszegülő el
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járása felett rosszalását fejezi ki, — idegen egy közgyűlési, hanem egyházi törvénykezési útra
házkerülettel való önkényes megegyezését hiva tartozik.
talból megsemmisíti — a rádiói istentiszteletek
Miért is az egyházmegyei közgyűlés túllépte
nek az egyetemes egyház döntéséig való foly a hatáskörét, amikor az egyházmegyei törvény
tatását eltiltja és az ide vonatkozó iratoknak a szék hatáskörébe tartozó ügyben a rosszaló ha
püspökhöz való felterjesztését elhatározza.
tározatot meghozta, s épp ezért ezen határozat
érvénytelen és semmis, s a felsőbb egyházi kö
4.
Javasolja a kerületi közgyűlésnek: hoz
zon határozatot arra nézve, hogv a bányakerii- zületek által hatálytalanítandó.
letben más kerületből való lelkész a közvetlen
De teljesen jogosulatlan és illetéktelen az
felettes hatóságnak való bejelentése nélkül isten egyházmegyei közgyűlés beleavatkozása a bu
dai egyház rádiós ügyébe, nemcsak azért, mert
tiszteletet nem végezhet.«
Többek hozzászólása után az egyházme erre az E. A. 87. §-a jogalapot nem nyújt, ha
gyei közgyűlés mégis kénytelen volt részben nem azért is, mert a/, ev. rendes lelkész az isten
takarodót fújni, s méltányolva dr. Sándy Gyula ige és szentségek kiszolgáltatására saját közsé
m. kir. udvari tanácsos, műegyetemi ny. r. ta gében kizárólagos joggal bírván, az egyházköz
nár, a budai egyház európai hirü és köztiszte ség tagjai vallási szükségeikben az o tényke
letben álló felügyelőjének a rádió ügye mellett désére vannak utasítva. Az ev. lelkész egyháztartott hatalmas filippikáját, csupán annyit fo községi joga saját esperese és püspöke ellené
gadott el, a lutheri szabad szellemmel szöges ben is fenn áll, kik a rendes lelkész egyházközsé
ellentétben á'ló határozati javaslatból, hogy’ a gében, — éllentétben a róni. kath. püspökkel,
budai egyházközség lelkészének a rádió ügyé parochialis jogokat nem gyakorolhatnak.« (Cseben tanúsított magatartása miatt rosszalását fe csetka: Magyarhoni evang. egyházi jogtan, II.
jezi ki. (Határozati javaslat 3. pont, első mondat. köt., 452. oldal.)
Ez a régi gyakorlaton alapuló sarkalatos
A határozat hiteles szövegét mai napig nem
tudtam megkapni.)
jogelv mai nap is teljes épségben fennáll, s ezt
Sándy felügyelő eme határozat ellen feleb- sem az E. A., sem pedig ellentétes joggyakor
bezést jelentett be, s immár kíváncsian várjuk, lat hatályon kívül nem helyezte.
Ebből tehát következik, hogy a parochus
hogy a magasabb egyházi közületek közgy űlé
sein a lutheri szellem, vagy’ a dr. Eckizmus fog-e lelkész e tárgyban az esperes, sőt a püspök e'lenére is szabadon intézkedhetik s jogában áll
diadalmaskodni.
Kiváncsiak vagyunk arra is, hogy a rádió templomát igehirdetés céljára bármely más ev.
nak az Orle közgyűlésén immár kétizben álta lelkésznek átengedni, anélkül, hogy ezt akár
lánosan helyeselt eszméje duzzadó vitorlákkal az esperesnek, akár pedig a püspöknek jelen
kerüi-e ki a viharból, avagy hajótörést szenved, teni tartoznék, és sem az esperesnek, sem pe
s hogy vajjen minden Saulusból, — aki helye dig a püspöknek nincs joga a parochus eme
selte az eszmét az Orie közgyűlésén, Paulus jogkörébe beleavatkozni, annál kevésbé, mert a
rádió bevezetése által az istentisztelet rendes
válik-e, mihelyt kenyértörésre kerül a dolog.
Minthogy az egyházmegyei közgyűlés a formája semmi változást nem szenved, s mert
jogügyi bizottságnak monstruozus javaslatát tudomásunk szerint egyik parochus épp ezen az
legnagyobbrészt elvetette, — az elvetett részek alapon utasította vissza a neki felkínált rádió
kel jogi szempontból foglalkozni teljesen feles berendezést, — minek következtében az ev.
egyház másfél évig rádió nélkül maradt, s nincs
leges.
Ellenben szükséges, hogy megvilágítsam tudomásunk arról, hogy öt ezért valaki felelős
az elfogadott rosszalást az egyházi alkotmány ségre vonta volna.
Ha tehát a joggal való élés negativ for
szempontjából.
Az egyházmegyei közgyűlés hatáskörét az mában megengedett dolog, — úgy annak pozi
tív formában való gyakorlata sem lehet bűn.
E. A. 87. §-a szabályozza.
Az ebben a törvényszakaszban részletesen
Krayzell Miklós
körülirt hatáskör tisztán és kizárólag közigaz
kir. büntető törvsz. tanácselnök,
gatási természetű. De nem is lehet más, mert a dunáninneni egyházkerület törvényszéki bírája.
az egyházi jurisdikciót az E. A. hatodik része
(323—443. §.) írja körül.
A határozati javaslat 3. pont első mondata
a budai egyház lelkészének eljárásában inkrimi
nálja azt, hogy tevékenysége nem alapult köz
A gyöii ev. egyházközség kiadásában most
gyűlési határozaton, hogy egyházi felsőségét el jelent »meg 13. évi kényszerű szünetelés után
kerülte, hogy azt igazoló iratában félrevezette, az egyházközség É v k ö n y v e az 1926. eszten
s hogy az egyet, közgyűlés határozatának ellen dőről. Az Évkönyvet nagy gonddal és szeretettel
szegült.
P á 1m a i Lajos lelkész, tb. esperes állította
Ha a vád igaz, úgy a budai lelkész eljá össze. Egyik-másik fejezetében az egyházi élet
rása beleütközik az E. A. 324. §. c., d. és g. fellendítésére és intenzivebbé tételére vonatko
pontjába, s nem közigazgatási, — egyházmegyei zólag annyi és oly értékes megszívlelni valót
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mond el, hogy nemcsak a győri híveknek, de
általában más egyházközség hiveinek is hasz
not hajtó azoknak elolvasás!.
Az egyébként is gazdag tartalmú 58 oldalas
Évkönyv tartalomjegyzéke 15 címlet alatt so
rolja fel az egyházközség beléletében felmerült
mindazon mozzanatokat, melyek az utókor szá
mára megörökitésre tarthatnak számot.
így nincs az egyházi életnek olyan megnyil
vánulása, amely elkerülte volna a lelkész-szer
kesztő gondos figyelmét. Végig lapozva az Év
könyvet, azt a benyomást nyerjük, hogy egy
mindenképpen virágzó, élő hittel, evangélikus
öntudattal ékes, áldozatra kész gyülekezetnek a
képe áll előttünk.
Az Évkönyv bevezető cikken »V i s s z a p i ll a n t á s — c é l k i t ű z é s címet viseli P á l m a i
Lajos tollából. Ez a közlemény különösen érté
kes része a füzetnek, amely megérdemelné, hogy
egész terjedelmében ide iktassuk. Vannak a hit
élet mikénti előmozdítására vonatkozólag olyan
megállapításai, amelyek ha megszivlelésre talál
nának, a tespedés ismeretlen fogalom volna a
hitközségek életében.
Hogy miként volna lehetséges a mai hit
élet hiányosságát eltüntetni és uj, a Krisztus
ban megrestaurált hitéletet teremteni? — erre
vonatkozó felfogását klasszikus tömörségű me
morandumban fejti ki, amelyet lelkipásztori lel
kiismeretének aggódó érzésével és sürgősséségének hangoztatásával ajánl megszivlelésül
egyházközsége vezetőinek és hiveinek jóakaró
figyelmébe. Erre vonatkozik az a fentebbi mon
dásom, hogy haszonnal járna elolvasása min
den evangélikus hivő részére.
Az 1926. év e g y h á z i e s e m é n y e i « cím
let alatt ugyancsak a szerkesztő-lelkész felsorolja
azokat a fontosabb mozzanatokat, amelyek a
gyülekezet beléletében felmerültek. Kegyelete«
szavakat szentel az egyhkg. elhunyt előkelősé
geinek: dr. F i s c h e r Gyula felügyelő, dr.
B a r c z a Dezső gyük főügyész, J a l s o v i t z k y
Lajos és H o r v á t h Pál s. lelkész, hitoktató
emlékének, -r- Majd a halálozás és lemondás,
illetőleg eltávozás folytán megüresedett állások
betöltéséről s ezzel kapcsolatban W e l t l e r Já
nos és N i ed e r 1a n d Vilmos tanítók megvá
lasztásáról szól.
Felemlíti, hogy a gyülekezet az elmúlt év
ben nagyszabású uj orgonát szerzett be Isten
dicsőségére 378 milló koronáért. A művészi
hangszer méltó büszkesége a győri gyülekezet
nek. És méltán, mert alig van olyan templomunk,
?melyben ilyen fönséges hangszer kíséretében
szállna az ének a Magasságok felé. A 34 re
giszteres, 3 manuálos, külső arányaiban és de
korativ kiképzésben is meglepően szép orgonát
p l Angszter-Testvérek pécsi országos hírű cég
építette művészi tökéletességgel. Az orgonát
1926. október 24-én avatta fel s adta át rendel
tetésének K a p i Béla püspök fölemelő ünnep
keretében.
Korszakalkotó s a hívek áldozatkészségét di
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csérő elhatározása volt a gyülekezetnek a Diakonisszaképző-intézet szervezése. Az intézet 1926
szeptember 1-vel nyittatott meg hat diakonissza
növendékkel. Ezzel a győri egyházközség nem
csak a maga belmissziói életébe s az egyház szo
ciális feladataira állít be megfelelő evangélikus
szellemben működő munkásokat, hanem az egye
temes egyháznak is tesz eléggé meg nem be
csülhető szolgálatot. — Örvendetes jelenség,
hogy a hívek áldozatkészsége részint készpénz
ben, részint természetbe^ adományokban mil
liókat kitevő adományokkal járult az intézet
fenntartásához.
Az anyakönyvi adatok szerint az egyházköz
ség területén az 1926. évben született 109 gyer
mek; meghaltak 86-an. Házasságot kötött 44
pár. Konfirmáltatott 111 gyermek. Úrvacsorával
éltek 2200-an. A vegyesházasságoknál a gyer
mekek vallásáról való megegyezések nem mu
tatnak veszteséget. A felekezeti viszonyok békességesek.
Figyelmet érdemelnek a gyü'ektzet keb íz
ben tartottt gyermekistent 1sz ieletek, biblia-órák,
továbbképző (ism.) iskola, szülői értekezletek,
belmissziói vallásos esték, hazafias és egyházias
jellegű szinielőadások, orgonahangversenyek.—
Elemi népiskolája ezidőszerint 10 tanerős. A
háború előtti létszám 12 volt.
Az egyházközség az elmúlt évben több ár
vát, kiskorú és felnőtt szegényt segélyezett 9
milliót meghaladó összeggel.
A pezsgő gyülekezeti élet ismertetéséül ide
jegyezzük, hogy van az egyházközségnek vi
rágzó ifjúsági egyesülete, diákszövetsége, kü
lön gyámintézete, templomi és temetési ének
kara. Itt említjük meg, hogy a templomi hang
versenyeket F o d o r Kálmán egyházi karnagy
rendezi, amelyeken más felekezetekhez tarto
zók is részt szoktak venni. Ugyancsak ő vezeti
az iskolai és templomi vegyeskarokat. Az egy
házi vegyeskart Fodor K. oly magas nívóra
emelte, hogy Győr város fejlett zenei életében
is nevezetes tényező lett.
A gyű 1ekezet népisko 1á;áról W e 111e r Já
nos igazgató, a Szeretetház működéséről H u
b e r Etelka vezető diakonissza-nővér, az Ifjú
sági Egyesület munkálkodásáról B a n d i Ferenc
az egyesület fiúosztályának elnöke, a Diákszö
vetség működéséről L u k á c s István hitoktató
számol be.
Az egyházközség 1926. évi vagyonmérlege:
1.015,995 P 04 fillérrel zárul.
Az Évkönyv »Adakozási és jótékonysági«
fejezete olyan tekintélyes összegeket tüntet fel,
amelyeknek olvasására önkéntelen felkiáltunk:
Csonka-Magyarország megkisebbedett számú
evangélikusai: le a kalappd a győri gyülekezet
előtt! Azon gyülekezet előtt, amely dicsőséges
múltjában hordja Ígéretes jövőjét.
Megtalálható még az évkönyvben az egy
házközség tisztikarának és bizottságainak név
sora; továbbá külön fejezetben dr. B á s z é i
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Ernő beszcde az egyházközség két veterán ta
nítójának nvugalombnvonulása alkalmából.
Külön fejezet ismerteti a leány- és fiók
gyülekezetek kül- és beléletét és azoknak anyagi
állapotát.
A fönt elősorolt adatokon kívül tájékoztató
tudnivalókat is közöl a szerkesztő.
Az Évkönyv végén olvasható Végszó* szin
tén érdemes volna a szószerinti leközlésre.
Egyik passzusát ide iktatjuk. »Mikor sze
retett híveink ezt az Évkönyvet átolvassák —
úgymond az illusztris szerző —, ugv gondolom,
lesznek többen, akik valami olyan légkörben él
nek, ahonnét hiányzik az evangélium üde leve
gője. Hogy van itt egy egy házi alakulat, mely
századok óta magasztos hivatást teljesít; hogy
itt komoly érdeklődés van azon kérdés iránt:
mit cselekedjem, hogy az örök életet elvehessem? hogy itt nagyon sokan feladatuknak tekin
tik, hogy kialakítsák magukon a Jézus képét;
hogy itt mindenkit szívesen várnak erre az ál
dozatos munkára, — de minderről keveset, vagy'
semmit sem tudtak eddig.
Ennék az Évkönyvnek adatai, cikkei egyegy üzenet hozzájuk is: menjetek el ti is az Ur
szellőjébe dolgozni! Vajha megszívlelné ezt
mindenki s eszébe venné idejekorán, melyek az
ő békességére valók!«
Az evangélikus öntudatos egyhá/iasság ki
építését célzó eme figyelmeztető szavak megszivlelésre találjanak á tálában minden egyházá
hoz ragaszkodó, evangélikus hivő részéről, de
különösen és még inkább azok részéről, akik
bármely egyház kebelében csak mint holt tagok
szaporítják a hívek számát.
A győri gyülekezetről jó lélekkel elmond
hatni, hogy ott »mindenek ékesen és jó renddele folynak.
9
(bkv.)
H Í R E K .
Ism ételten , sürgetve kérjük bátraié
kosaink at é s elő fizető in k et, tegyék m eg
lapu nk kal szem ben k ö telesség ü k et: fiz e s 
sen ek . Mi adjuk b e c sü letese n az ellen
értéket, a Lapot, elvárhatjuk, hogy ne
hagyjanak cserb en bennünket. — Ha ez
evangélium nak ez a szava is el fog hall
gatni, ki fe le lő s azért ? !
A kiadóhivatal.
Lelkészválasztás. A győri ev. egyházköz
ség folyó hó 24-én tartott közgyűlésén egyhangú
lelkesedéssel Turóczy Zoltán ózdi lelkészt vá
lasztotta lelkészévé.
A bányai evangélikus egyházkerület lel
készeihez, az Urban testvéreim hez! Tiszte
lettel kérem: a f. évi szeptember hó 14-én dél
előtt 9 órakor, Budapesten tartandó lelkész-egye
sületi gyűlésre akár szabadelőadásra, akár fel
olvasásra vállalkozni s a munka címét velem kö
zölni szíveskedjenek. Orosháza, 1927. jul. 18.
Kovács Andor kerületi lelkész-egyesületi elnök.
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Gyászhir. Hosszú és kinos szenvedés után
magához szólította az Ur egy szeretett hittestvériinket, dr. Istók Barnabásné Török Ilonát, acsanádmegyei tiszti főorvos, a makói evang. egy
házközség felügyelőjének feleségét 57 éves ko
rában. A gyilkos betegség hónapokon keresztül
roncsolta szervezetét, de a fájdalmakat keresz
tyéni türelemmel viselte, mig végre folyó hó
14-én átadta nemes lelkét Teremtőjének. Nem
jött váratlanul a gyászhir, de mégis a fájdalmas
búcsú könnyeit csalta ki nemcsak a mélyen súj
tott család, de mindenki szeméből, aki csak is
merte. Mindenkihez volt egy kedves szava és
mindenkivel jót tett, ha módjában állott. Ál
dott természete volt, mert csak szeretni tudott.
Példaképe volt a megértő hitvesnek, a szerető
gondos édes anyának, aki a családjának és csa
ládjáért élt. Nagyműveltségü asszony volt, fo
gékony lélekkel a zene és művészet iránt. E két
értékes talentumot, mint legdrágább örökséget,
négy gyermeke örökölte. Temetése folyó hó
16-án a ref. egyház szertartásai szerint ment
végbe. Temetésén a vármegye, a város, a vár
megyei orvosszövetség, a makói m. kir. pénzügyigazgatóság képviseltette magát, de ott volt
tisztelőinek nagy tömege is, hogy elmondja az
utolsó »Isten hozzád <-ot. A helybeli ref. ó-teme
tőben helyezték örök nyugalomra, hogy onnan
hirdesse elárvult családjának az örök vigaszt:
»Feltámadunk!« Emléke legyen áldott, pihenése
csendes!«
Az V. európai keresztyén szövetségi kon
ferencia előkészítő bizottságának kiáltványa
a m agyar protestantizm ushoz. Rendkívül sok
gonddal, harccal és szenvedéssel, és mégis na
gyon sok örömmel is teljes munka után eljutot
tunk az V. európai keresztyén szövetségi konfe
rencia küszöbéhez. E munkában sok szeretettel
jes támogatásban volt részünk, amiért nem tu
dunk eléggé hálát adni. Sok közönnyel, sőt ittott ellenérzéssel is meg kellett küzdenünk. Vál
laltuk mindezt, mert két érzés hevített bennün
ket: Isten országának és magyar nemzetünknek
szolgálatot tenni. Előttünk lebegett az, hogy az
evangélium ügyének már egyszer Magyarorszá
gon is hozzá méltó hatalommal és fénnyel kell
fellépnie. A nagy indiai misszionáriusnak, Ca
rey Vilmosnak mondásai lángoltak előttünk:
»Várjatok nagy dolgokat Istentől!« és »Kísérel
jetek meg nagy dolgokat Istenért!« A keresztül
vitelben pedig Mott János lelkesített: »Az aka
dályok arra valók, hogy legyőzzük őket!« Is
ten sok szeretetet és buzgóságot adott e mun
kához s nem engedte, hogy összeroskadjunk
alatta. De előttünk lebegett folyton az is, hogy
földretiport nemzetünknek szerezzünk barátokat.
Nem elfogult sovinizmus, nem nemzetünknek
mindenestől való istenitése, nem ellenfeleink
gyűlölete vezet bennünket, hanem az a szilárd
meggyőződés, hogy Trianonban a történelem
egyik legnagyobb igazságtalansága történt s
hogy Isten világkormányzása ezt az igazságta
lanságot előbb utóbb megszünteti. Ennek az ut-
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ját a magunk részéről is egyengetni akartuk, mi
kor látószemü külföldieket, befolyásos külföldi
protestáns hittestvéreket minél nagyobb szám
ban hívtunk ide. Elérkeztek a legnagyobb erő
feszítésnek napjai. Úgy érezzük, hogy most van
legnagyobb szükségünk a magyar protestantiz
mus szeretetére és támogatására. Mindenekelőtt
a testvéri munkát kérjük. Azt, amelyik eddig is
tartotta bennünk a lelket, melyre azonban e na
pokban különösképpen szükségünk lesz. Kérjük
azután a részvételt. Julius 31-ével a jelentkezési
határidő lejár és mi fizikailag képtelenek leszünk
az elkésve beérkezett jelentkezéseket feldolgozni
és kielégíteni. De a budapestiek és budapestkörnyékeik, továbbá azok a vidékiek, akik szállás
ról maguk gondoskodnak, ezután is jelentkezhet
nek és kérjük is, hogy jöjjenek. Hisszük, hogy
Isten gazdag áldásokkal és felejthetetlen élmé
nyekkel gazdagítja életüket. Kérjük végül még
most is az anyagi támogatást is. Bizonyos pon
tokon nem lehetett takarékoskodnunk az ügyre
való tekintettel. A külföldiekkel szemben a ma
gyar vendégszeretet jóhimevét sem csorbíthat
tuk meg. A rendezési költségek a konferencia
megkezdése előtt már többször tízezer pengőre
rúgnak. A testvéri segítséget hálásan vesszük.
Magyar protestánsok! Konferenciánk ügyében
álljatok mellénk »Istenért, hazáért!« Az előké
szítő bizottság nevében: Br. Poömaniczky Pál
elnök, dr. Csia Sándor főtitkár.
Meghosszabbították a Szigliget-Balatonparti táborok és konferenciák jelentkezési
időpontját. Amint lapunk is közölte, a Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége,
augusztus 2—9. között nemzetközi, 9—15. fíués cserkész, valamint vezetői, 17—21. felekezetközi, 23—28-ig országos református konferen
ciát rendez. A 16 oldalas, képekkel illusztrált
Meghívót minden lelkész és tanító megkapta
Csonkamagyarországon és örömmel értesülünk
róla, hogy e nagyjelentőségű és páratlan szép
helyen tartott gyűlésekre szép számmal érkeznek
a jelentkezések. Mivel azonban a mi magyar vi
szonyaink között julius 18-ig sok helyen a jelent
kezéseket nem tudták lebonyolítani (főleg falu
helyen, ahol az ifjúság a legnagyobb aratási
munkák közepén van), az országos Központ
meg hosszabbította a jelentkezések időpoontját a
következőképpen: a fiú-, cserkész- és vezető
képző táborra jelentkezni lehet augusztus 1-ig;
felekezetközi konferenciára augusztus 10-ig; re
formátus országos konferenciára augusztus
15-ig. A fiú táborban teljes részvételi dij 14
pengő, felekezetközin 10 pengő és az országos
reformátuson 12 pengő. Meghívó még kérhető
és jelentkezés küldendő: Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Szövetsége Budapest: IX., Üllői-ut
29., II. — Augusztus 1. után azonban minden
fajta küldemény (pénz, levél) a következő címre
küldendő: Töltéssy Zoltán K. I. E. tábor, Szigliget, Zala-megye.
Az V. európai keresztyén szövetségi kon
ferencia előkészületeiben az utolsó lépések tör
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ténnek. A konferencia kiállítására különösen az
angolok és a németek küldtek rendkívül nagy
anyagot. A magyar biblia s a vakok bibliája
a kiállításnak nagyon figyelemre méltó részei
lesznek. A vallásos alapon álló cserkészmunkák
is résztvesznek a kiállításban. A kiállítás fény
pontja egy hatalmas modell lesz, mely az egész
szövetséges munkát annak minden részletével és
vonatkozásával szemléltetőleg mutatja be. A kon
ferencia étkezése egy kiváló élelmezési szakem
ber vezetése alatt saját rendezésben történik.
A főzést a Nemzeti Lovarda udvarán elhelyezett
tábori mozgókonyhák, a sütést az Egységes Párt
konyhája látja el. A külföldiek étkeztetése az
Egységes Párt fényes klubhelyiségében, a ha
zai vendégeké a Nemzeti Tornacsarnokban és
a közeleső fővárosi iskolákban történik. Az ebéd
és vacsora diját 1.20 pengőre kellett ugyan
emelni, de ezért bőséges és jóizü táplálékról
gondoskodik a rendezőség, borravaló nem lesz
s lehetséges lesz turnusok nélkül mindenkinek
egyszerre és testvéri körben elfogyasztani ele
delét. Az Egységes Párt vendégszeretetéért kü
lönös hálával tartozunk dukai Takáts Géza biharkeresztesi országgyűlési képviselőnek, az
Egységes Párt gazdájának. A rádió a konferen
ciából igen sokat továbbit. Mindenekelőtt 9-én,
12-én és 14-én a Városi Színházból továbbítja a
megnyitó gyűlést, a vallásos hangversenyt és
a zárógyülést. 10-én, 11-én és 12-én reggel to
vábbítja Modersohn Ernő lelkész németnyelvű
áhítatait. 14-én délelőtt 3 istentisztelet: a Kálvintérről Ravasz László dr. magyar, Modersohn
Ernő lelkész magyarra tolmácsolt s a budai ev.
templomból Turócz Zoltán magyar beszédét. —
Akik julius 31-ig jelentkezésüket nem küldötték
be, szintén részt vehetnek a konferencián, de
szállásról és étkezésről Raguknak kell gondoskodniok. Az egyes gyűlésekre külön-külön be
lépőjeggyel is be lehet jutni. A konferencia
minden tagja Budapestre érkezés után azonnal
forduljon a konferencia irodájába (aug. 9. estig,
Vili., Gyulai Pál-u. 9., I. em., azontúl Zene
művészeti Főiskola VI., Liszt Ferenc-tér 8.), hol
mindent átvehet.
Meghívó. A zalai ág. hitv. ev. egyház
megye és a kővágóörsi ev. egyház vezetősége
által 1927. évi julius hó 31-én este 8 órakor a
»Balaton Gyöngye« terraszán és kertjében, rósz
idő esetén annak nagytermében tartandó Kulturestélyre. Az estély műsora: 1. Megnyitó beszéd.
Mondja Novák Elek kővágóörsi ev. lelkész. —
2. Hubay: Cremonai hegedűs. Hegedű szóló.
Játsza: Bácsi Sándor felavatott ev. lelkész. —
3. Ünnepi beszéd. Tartja: Kapi Béla, a dunántúli
ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke. 4. Költe
mények, irta és felolvassa: Nagy Lajos szentantalfai ev. lelkész, zalai esperes. 5. Zárószó.
Menyhár István keszthelyi ev. lelkésztől. 6. Him
nusz. Közének. Belépődíj személyenkint: ülőhely
2 pengő, állóhely 1 pengő.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Bűn és kegyelem.
*A bún zsoldja halál; az Isten
kegyelmi ajándéka pedig örök élet
a mi Trunk Krisztus Jézusban .
Hóm

7.

6, 21

Ezek a szavak a k e r e sz ty é n sé g sz iv é t tár
ják fel. A v a llá so ssá g n a k fo k m érő je a k ereszty é n sé g b e n az, h o g y m ik én t ér ez é s vélek edik
a bűnről és az isteni k eg y e le m r ő l. A bűn tudat
és a k e g y e le m m eg ta p a szta lá sa , a b ünbánat és
az Isten b en e lr e jte ttsé g ö rö m e, a bűn fertője
és az isten i irgalom k ősziklája, az Isten től e l
tá v o lo d o tt b ű n ö s élet siv á rsá g a é s az é lő vizek
m ellé plántált fának d ú s virulása: ezek azok
a n a g y ellen tétek , am elyek a h itéletet k ü zd ő 
térré avatják. Itt, a b ű n ö s s é g é s a k eg y elem
m egta p a szta lá sá b a n , k ü lön üln ek el a lelkek, d e
itt forranak is ö s s z e K risztus e g y h á zá v á . A ker e szty é n sé g b e n b eá llo tt szak ad ások alapjukban
v é v e m ind erre az e g y pontra vih etők vissza,
am ely a re n g ések n ek k özép p on tja. M inden e g y e 
sítési tö r ek v ésn ek az eg y h á za k k ö zö tt, eb b ő l
a p o n tb ó l kell kiindulnia, m ert m ik én t a h e g y 
láncok alakulatának a b e lső , vulkanikus erupciók fészk ei szab n ak irányt, határt, m a g a ssá g o t,
ú g y az eg y h á za k is a bűn és k e g y e le m m e g 
tapasztalása szerin t o rg a n izá ló d ta k . M iként a
folyam ok vizét csak m e s te r s é g e s e n , zsilipekkel
és szivattyúk k al leh et h eg y n ek fe lfelé irányí
tani, ú g y m e s te r s é g e s lesz, te r m é sz e te lle n e s lesz,
tehát a szellem világában tarth atatlan lesz m in 
den o ly a n k ísérlet, am ely az eg y h á za k éle tfo ly a 
m át ezen n a g y , k ö zp o n ti erők fig y elm e n kivül
h agyá sá v a l rem éli é s akarja uj m e d erb e tereln i,
vagy k ö zö s m ed erb en e g y e síte n i.
A bűn n ek tudata és ism er ete nem h iány
zik a m od ern g o n d o lk o d á sb ó l sem . A zonban
am ikor a m o d e m g o n d o lk o d á s a bűn alatt fő 
ként a társadalom ellen é s az e g y é n i, d e m in
d ig csupán em beri élet é s érdek ellen e lk ö v ete tt
b űn ök et ért é s n em hatol le annak g y ö k e r é ig ,
a bűnt o ly a n relativ d o lo g k é n t állítja od a, a m ely
ha akarom igy, ha akarom a m ú g y értelm ezh ető.
Az elfo g la lt állásp on t szerin t az eg y ik bűnnek
tartja azt, ami a m ásik sze m éb en erén y . Ennek
a s e k é ly e s felfo g á sn a k a k ö v etk ez m én y e az is,
h o g y a bűnnel szem b en b izo n y o s o p tim izm u s
k apott lábra, m intha azt em beri eszk ö zö k k el is
ki leh etn e k ü szö b ö ln i, v a g y leg a lá b b annyira
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le g y e n g íte n i, h o g y n a g y o b b bajokat nem o k o z
hat. Az em beri nem fe jlő d é sé b e vetett hit vallja,
h o g y am i bűn ök vannak, azok csak e g y d urvább
m últnak a n yom ai, é s ezek a n yom ok id ővel,
a haladás folyam án teljesen ki fo g n a k vásni.
A bűn teh át nem len n e o ly a n v esz ed elm es ellen 
s é g e az em b e riség n ek , m ik én t azt a k ereszty én
vallás tanítja. O lyan, m int a p estis, v a g y a
tü d ó v ész, v a g y a g y o m o rrá k , v a g y a torok gyík .
A m int ezek a b e te g s é g e k az o r v o si tu d om án y
haladásával elv esz tették , v a g y elvesztik h alálos
fullánkjukat, ú g y a bűn is elv eszti hatalm át a
társadalm i és e g y é n i élet fe jlő d é sév el, em elk e
d é sé v e l, tisztulásával.
Es am int a bűnről való fe lfo g á s en g e d s z i
g o r ú sá g á b ó l é s az e g é s z ü gy, h o g y ú g y m o n d 
juk az állam i é s társadalm i ad m inisztráció ha
tá sk ö réb e utaltatik, ezzel k orrelative sz iv á r o g el
a leiek ek b ő l a / isteni k eg y elem n ek tudata és
im ádata. Itt csak elhárítani é s rektitikálni kell
azokat a hibákat és fo g y a té k o ssá g o k a t, am elyek
az em b er fe jle tle n sé g e k ö v etk ez téb en e g y e lő r e
m é g előford u ln ak és m egvan n ak . M ajd eljön az
az idő, am ikor k in ő az em beri nem ezek b ő l a
g y e r m e k b e te g sé g e k b ő l.
A k e r e sz ty é n sé g ezzel szem b en a b űn t é s
b ű n ö s s é g e t nem relatívnak tekin ti, h anem ab 
szolú tn ak . N em azt m ondja, h o g y a bűn v issza 
fejlődik azon ellen té tes erők h atása alatt, am e
lyek az e m b e r isé g életéb en ő sid ő k ó ta szem m ellátható ered m én n y el m ű k ödn ek . A zt tanítja,
h o g y az em b er a m aga erejére h agyatva, a b űn 
nel szem b en teh etetlen . M ert az em ber, am ikor
a világra szü letik , a huszadik századb an sem
hoz m agáb an n a g y o b b erő k et a bűn hatalm ának
lek ü zd ésére, m int a K risztus előtti huszadik szá 
zadban. A kívülről és belülről jö v ő k isértések
m a is u g yan azok , m in t Kain és Ábel korában
és az ellen á lló erő m a sem n a g y o b b . És ebben
a tek in tetb en nem te s z k ü lö n b sé g e t az, h o g y
Kain fu rk ó sb o to t ragad ott, a mai em b er p ed ig
m é rg es gázakkal d o lg o zik , valam int az sem ,
h o g y az ő sem b e r ju h ot lop ott, a mai em b er p e 
d ig a részv én y esek p én zév el lép el. N em o k o z
k ü lö n b sé g e t az sem , h o g y hajdan fo g v icso r itv a
rohanta m e g ellen fe lé t az ő sem b er, m a p ed ig
leül v ele a zöld a szta lh o z és szerző d ése k b en
n yom orítja m eg . A k e r e sz ty é n sé g tan ítása s z e 
rint a b ű n ö s term észetet ille tő le g a m ai em b er
u g y a n o tt van, ah ol volt a régi. A m int Pál a p o s
to l a b ű n ö s em b ert e g y sz erű en ó-em b ern ek n e 
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vezi. Aki a paleológia körébe tartozik és min
den időkben képviselni fogja az élők között az
összes elmúlt korszakokat.
Itt nemcsak arról van szó, hogy az ember*
bűnöket követ el. Az ember bűnös. És bűnös
állapotából, megromlott természetéből követke
zik, hogy hajlik a bűnökre. A bűnnek és ezzel a
halálnak utján jár. Nem azért jár a bűn halá
los utján, mintha kedvét lelné a halálban, mintha
örülne neki. Az ember már ösztönszerüleg is
iszonyodik a haláltól. S hogy mégis elfogadja
a bűnnek zsoldját és kenyerét, úgyhogy mintegy
napi táp'álék gyanánt adagokatja magának a
halált, annak oka az, hogy a bűn egyúttal ha
talom is, amely szolgaságába kényszeríti a bű
nöst. Nem segít még a jóakarat sem. Az embe
riségnek voltak kiváló tanítói. Nem tudtak és
nem tudnak rajta segíteni. Jellemző erre nézve
az, hogy minél magasabb erkölcsségre emelke
dik valaki, annál alázatosabb és bűnbánóbb lesz,
mert annál inkább felismeri azt az űrt, amely
őt a tökéletességtől elválasztja.
Az embernek nem marad más hátra, mint
Istenhez folyamodni, aki a bűnt ugyan utálja,
de a bűnbánón megkönyörül. Könyörületességének kétségbevonhatatlan bizonyságát adta a
Krisztus Jézusban. És mindenki, aki a Krisztus
ban él, bünbocsánatot, kegyelmet, örökéletet
nyer. Nem azért, mert a maga erejéből szentté
lett, hanem mert Isten az ő Fiában szeretettel
karolja át mindazokat, akik Fiában élnek, aho
gyan a szőlővessző a szőlőtőkén él. Jézus
mondja: »Nálam nélkül semmit sem cseleked
hettek.« Nekünk egyedüli reményünk, erőnk, és
megtartásunk a Krisztus.
Bűneinkből való megtisztulásunkat nem vár
hatjuk a fejlődéstől, az emberi természetben
egyre erősödő jótól, mert az ember alaptermé
szete mindig ugyanaz. Egy vérből vannak te
remtve nemcsak a különböző fajok, hanem a
különböző nemzedékek is. Akik az Isten orszá
gába be akarnak menni, azoknak nem testtől és
vértől, hanem a Szentlélektől kell születniük.
Meghalni a bűnnek és élni Istennek uj életben.
De kicsoda alkalmas erre? Mindez kegyelmi
ajándék. Egyedül Isten az, aki megigazít, más
nem használ. Isten nélkül elveszünk bűneinkben.

Wormsi levél.
1927. julius hó.

Mint az »egyedül üdvözítő egyház« hive
Rómába, mint az »igazhitű muzulmán« Mekkába,
úgy vágyódik, az evangélikus ember a hitújí
tás nagyjelentőségű, reánk protestánsokra nézve
döntő fontosságú mozgalmának egyik emléke
zete színterére, Wormsba. Úgy érzem, hogy ne
kem, kinek Isten teljesítette ezt a régi vágya
mat, hogy ide eljussak, kötelességem megosz
tani örömömet, magasztos, felemelő érzéseimet
azokkal a hitsorsosaimmal, kik messziről, ma
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gyar hazám határain túlról irányítják tekintetü
ket e felé a vallástörténelmi nevezetességű hely
felé s legalább képzeletben szemléltetni velük
azokat a helyeket, melyeknek rögeit egykor
nagy reformátorunknak s kiváló munkatársainak
lábai tapostak.
Heidelbergből jókora autóut után közelítet
tem meg a németeknek szinte mitológiai jelen
tőségű folyóját, a Rajnát. Itt összefacsarodott a
szivem, fájdalom sajdult a lelkembe, mikor a
hídfőnél francia őrséget pillantottam meg. Kép
zeletemben megcsendültek a »Wacht am Rhein«
hatalmas, erőtől lüktető, büszke bizalommal har
sogó akkordjai: »Lieb’ Vaterland, magst ruhig
sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein«;
mélységes fájdalom szállt a lelkembe a nagy vál
tozás láttán. S vájjon ki is tudná jobban meg
érteni, igazabban átérezni a nagy német bána
tot, mint a trianoni határokkal megnyomorított
megcsonkított, megcsufolt hazájából ideszakadt
magyar!?
Átrobogtunk a régi hídon, melynek hatal
mas, erőditésszerü hídfője egy darab multat
őrzött meg számunkra s már messziről sze
münkbe ötlött az egész város fölött magasan
kiemelkedő dóm. Hatalmas, román stílusú épí
tészeti remekmű, latin kereszt alaprajzzal. A fő
hajó két végén két-két hatalmas toronnyal, a
hosszanti és a kereszthajó találkozása fölé emelt
gyönyörű kupolával. A templom méreteire jel
lemző, hogy a főhajó mindkét végében főol
tár van, melyek közül a nyugati apsisban elhe
lyezett későbbi a vele szembenlévőnél, s ez
utóbbi éppen ezért tisztábban és jellegzeteseb
ben őrzi az ősi román stilus sajátságait. Sokat
lehetne és kellene még erről a művészettörténeti
szempontból oly igen fontos, mert a XI. szá
zad elején alapított templomról szólnom. Külön
kellene méltatnom irodalomtörténeti jelentősé
gét is, mert hiszen ehhez a helyhez fűződik a
Nibelungenlied egyik igen jellegzetes epizódjá
nak, a két királyné: Burnhilde és Kriemhilde ver
sengésének a mondája is, mely jelenet valószí
nűleg e dóm elődjének, az ehelyen állott régebbi
templomnak a kapujában játszódott le. De mi
vel ez a hatalmas remekművű dóm csak át
menetileg volt evangélikus templom s most katholikus szerzeteseké, reá vonatkozó szavaimat
szükebbre szabom s áttérek egy olyan műalko
tás jellemzésére, amely bennünket, protestánso
kat nemcsak művészettörténeti szempontból a
legközelebbről érdekel, s nemcsak esztétikai ér
zékünkre hat, hanem a protestantizmus világra
szóló jelentőségét, az »Itt állok, másként nem
tehetek!« gondolatának a fenségét és döbbene
tes magasztosságát örökíti meg számunkra mű
vészi ihlettel kőbevésve. Szólok a világ leghatal
masabb protestáns szoborcsoportozatáról, a Luther-Denkmalról.
A város egyik legszebb helyén, a várkert
közelében, befásitott, virágágyakkal díszített té
ren áll méreteiben impozáns, négyzetes gránit
lépcsőzet, melynek négy sarkán 2.25 m. riiagas
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talapzatokon a reformáció leghathatósabb támo
gatói, pártfogói, előmozdítóinak szobrai látha
tók. Elöl Bölcs Frigyes és Hesseni Fülöp, há
tul Melanchton és Reuchlin, akik egyéniségük
nek és Luther mellett betöltött magasztos sze
repüknek megfelelő ábrázolásban őrködnek szel
lemi vezérüknek fenséges alakja körül. E hatal
mas (12.5 m. hosszúságú) négyzet közepén emel
kedik a csoportozat főalakja, a tulajdonkép
peni Luther szobor. Lábainál a reformá
ció nagy művét előkészítő, elszánt akaratú
harcosok: Wald Péter, Wiclef János, Savo
narola Jeromos és Húsz János. Ott ü'nek,
gondolatokba merülten, vagy' könyvet tartva,
elmélkedésbe mélyednek, vagy heves, szinte in
dulatos mozdulattal felfelé mutatva azok, akik
koruk elvakultságát, eltévelyedését, a nép és
papság romlottságát, a bibliától való eltávolo
dását nem nézhették tétlenül. A Luther-szobor
talapzatán Hutten Ulrich és Sickingeni Ferenc
domborművű képe s körü’ötte a reformációban
és a rákövetkező gyászos, de a vihar tisztitó
erejével ható harmincéves háborúban szerepet
játszott városok jelképes alakjai: Augsburg a
béke pálmájával, a gyászoló Magdeburg és a
protestáló Speyer. És mindezen történelmi ala
kok közül magasan kiemelkedve ott áll ö, ki
nek jellemzésére gyenge toliam erőtelen és mél
tatlan, kinek jelentőségét azonban evangélikus
ember előtt fejtegetnem nem is kell, mert hi
szen az mindegyikünk szivébe van Írva és lei
kébe van,vésve. Magasztos alakja mindnyájunk
ban benne él. Kinek leikéből talán egy pislogó
kis szikra, talán a sötétséggel küszködő lángnyelvecske, vagy talán egy fényesen lobogó
csóva alakjában hevít mindnyájunkat. Ott áll
ö : dr. Luther Márton. Hajadonfővel, nemesen
egyszerű, bő ráncokban leomló köntösében ma
gasra .emelt fejjel, felfelé irányuló sugárzó te
kintettel. Baljában a Bibliát, az élet könyvét
tartja, jobbját erőteljes mozdulattal ökölbeszoritva ráhelyezi, ajkáról mintha csak ebben a pil
lanatban dörgött volna a tér és idő végtelen
ségébe a feledhetetlen, feltartóztathatatlan erő
vel kitörő kijelentés: »Hier stehe ich, ich kann
nicht anders, Gott helfe mir. Amen!«
És a mindenható Isten, akit élete legjelen
tősebb pillanatában segítségül hivott, megsegí
tette ót! Ezer veszedelemmel küzdve megvalósí
totta hatalmas müvét, megtisztította az emberi
gyarlóságok, visszaélések elterjedése folytán erre
rászoruló vallást s ezáltal magasztos hivatását
betöltötte. De az isteni kegyelem nemcsak öt
magát, hanem követőit is megsegítette, kik a
történelem folyamán visszahatásokkal, ellenre
formációval, vallásháború borzalmaival, üldöz
tetéssel küzdve is megőrizték és utódaikra örö
kül hagyták, amit nagy reformátoruk reájuk
bízott. Megsegítette Isten őket, mert belé ve
tették törhetetlen hitüket, megingathatatlan reménységüket, sziklaszilárd bizodalmukat!
Mikor a Rajna hidján visszatérőben Heidel
berg felé igyekeztünk, a francia őrség láttán

szivem már kevésbé sajgott, mert ott, Luther
lábánál magamba szívtam valamit az ő rendít
hetetlen bizalmából, az ő éltető hitéből, az ó
beszédes leikéből, s az én telkemet is eLöltötte
az a biztos tudat, hogy a benne igazán bízó
kat, igaz ügyért harcolókat Isten — habár néha
kemény próbára teszi is —, de soha el nem
hagyja. Szivemet átjárta az a biztató remény,
hogy fog még a Rajna hidján német zászló lo
bogni, és hogy magyar lobogó fog újból s ta
lán nem is sokára lengeni Dévénytől a Vas
kapuig, a Kárpátok koszoruzta egész gyönyörű
ezeréves történelmi nagy Magyarország min
den halmán, bércén! Adja Isten, hogy mielőbb
igy legyen!
Dr. Zelenka M argit.

Schneller István,
m int ev a n g élik u s presbiter.
A magyar evangélikusok világában, sót
azonkívül is, különösen a pedagógusok körében,
jól ismert név a S c h n e l l e r István dr. profeszszor neve. Az eperjesi, a pozsonyi evangélikus
theológiai akadémiákon s negyed zázcsztend nél
több éven át a kolozsvári Ferenc József tudo
mányegyetem volt tanítványa , ez év augusztus
hó 3-án, amikor az ősz tudós, élete 80-ik esz
tendejét tölti be, hizonnyal csak a legmélyebb
tisztelet, a legószintébb hála és az elszakítha
tatlan ragaszkodás érzelmeivel fognak róla em
lékezni, fogják nevét emlegetni.
Ám, mi úgy érezzük, hogy e ritka, szép év
fordulón az emlékezés virágait nemcsak a ta
nítványok, a pályatársak fogják a kiváló nevelő
és oktató lábai elé rakni, hanem elviszik azt
hozzá lelkűkben mindazok, akik vele ebben az
életben találkoztak, érezhették lelke melegét,
szive jóságát és ha’lgathatták bölcs beszédét és
mindenekfölött nyomon kisérhették azon a
példaadón nemes életpályán, melyen ő nemcsak,
mint egyéniség, hanem mint személyiség haladt
végig s megy előttünk ma is.
Tanítványai hivatottak, hogy beszámoljanak
arról a hatásról, melyet reájok az evangélikus
theológiai tanár és igazgató, s a tudományegye
temen a neveléstudomány rendes tanára elő
adásaival, élete példájával gyakorolt. Az ő fel
adatuk megörökíteni alkalmas módon és formá
ban, mint és mivel bocsátotta el őket hivatá
sukra: az ember nevelésére, Jézus élete szemé
lyiségének követésére, magukban és másokban
való kiépítésére.
Nekünk s másoknak, akik az ő életét künn
a társadalomban, vagy ennek különböző szerve
zeteiben és egyesüléseiben kisérhettük figyelem
mel, az a kötelességünk, hogy megőrizzük és
megörökítsük azokat a vonása t, lejegyezzük éle
tének azokat a mozzanatait, amelyeket mi lát
tunk, amelyekkel bennünk örökítette meg le’kének képét és volt magvetője eszményeinek és
építője e földön Isten országának.
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Schneller István professzort azóta ismerem,
amióta Erdély lett szükebb hazája, amikor a ko
lozsvári egyetemen, mint Felméri Lajos utóda
megkezdte áldásos tanári működését. Sokszor
találkoztam vele mint tanárral (mert ott a Király
hágón túl elemi iskolai tanítók, polgári iskolai,
főgimnáziumi, tanítóképző intézeti, felsőkeres
kedelmi iskolai és egyetemi tanárok, kéz a kéz
ben, váll váll mellett, együtt dolgoztunk a kö
zös cél: az eszményi ember neveléséért), de
bensőbb érintekézsbe, mint a kolozsvári ágostai
hitv. evangélikus egyházközség presbiterével jö
hettem s az alatt a 24 esztendő alatt, melyben
együtt dolgozhattunk, bőséges alkalom volt meg
ismerni benne a mélyen vallásos érzésű em
bert és a legideálisabb presbitert (egyháztaná
csost), amilyennel, hasonlóval, legalább a mi
egyházunkban, alig találkoztam.
Pedig ez nem is olyan könnyű feladat Er
délyben, ahol Kolozsvár, a Magyarország er
délyi részeiben levő ágostai hitvallású evangéli
kus országos egyház (vagyis a szász egyház) kö
telékébe tartozott s tartozik ma is, és ennek al
kotmánya a régihez ragaszkodáson épült fel,
súlyt helyezve benne a tiszta vallásosságra, az
egyházhoz való törhetetlen hűségre, a példát
mutató életre.
A kolozsvári evangélikus egyház akkori lel
késze (1887—1907.) Grátz Mór, aki magja is
pozsonyi theológiián tanult, sietett őt először az
úgynevezett nagyobb egyházi képviseletbe s
mindjárt az egyháztanácsba is beválasztani, fel
használandó azt az értéket, melyet Schneller Ist
vánban, a magyarországi evangélikus egyház
már addig is oly sokra becsült.
A kolozsvári evang. egyház abban az idő
ben zajtalanul, csendben haladt a fejlődés utján.
A vasárnaponként váltakozó magyar és német
istentiszteletek sorában az utóbbiak látogatott
sága folyton apad s növekedőben azoknak a
száma, akik hangoztatják, hogy a magyar isten
tiszteleteket állandósitani kell olyanformán, hogy
havonként kétszer tartassék német prédikáció
is, a magyar istentisztelet előtt vagy után.
Ez a reform az egyházban csendben érik.
Mert nemcsak az egyház lelkészének, hanem a
presbitérium lelkének, Schneller Istvánnak is kö
zös a törekvése: megértéssel, békességben dol
gozni az egyház fejlődéséért. A mi presbitertársunk minden szavából, minden ténykedéséből
kicsendült: békében építsük egyházunkat; dol
gozzunk érte valamennyien odaadással és sze
ressük egymást.
Ezt a presbiteri élet- és munkaprogrammot
igyekezett Schneller István dr. a kolozsvári ev.
egyházban valóra váltani. Erre különösen is bő
alkalom kínálkozott Grátz Mór halálakor (1907),
amikor az egyház magyar többsége a már em
lített tervet keresztülvitte, békében, szeretettel,
rázkódtatás és ellenzék nélkül. Ebben pedig
nagy része volt Schneller Istvánnak s az őt tisz
telettel követő egyháztanácsnak. Tapintatosság
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gal, bölcs mérsékletre, egymás megbecsülésére
figyelmeztetéssel haladt előttünk s az egyház
nem bánta meg, hogy utána ment. Az országos
egyház vezetősége sem, mely az ő álláspontját,
véleményét mindig sokra becsülte.
Lelkészeink benne nemcsak a hű presbi
tert tisztelik, hanem egyben bölcs tanítójukat.
Szívesen fogadták észrevételeit, tanácsait s lépésről-lépésre haladtak előre. Jól emlékezem
egyiknek a nyilatkozatára: Sohasem vittem volna
olyan lelkésszé, mint amilyenné fejlődhettem, ha
nem tanulhattam volna Schneller Istvántól s a
kolozsvári evang, egyház presbitériumának tag
jaitól ... Az egyház lelkészeinek is érdeme, hogy
egyházi atyák (igy nevezik a szász egyházban
az egyháztanácsosokat) jó tanácsaira hallgat
tak ...
Schneller István, mint presbiter eleitől fogva
élénken vett részt az egyház építő munkájában.
A havonkénti üléseken mindig hallottuk szavát.
Az egyház elemi iskolája, gazdasági ügyei, az
ifjúság hitoktatása, az egyház belső életének
erősítése, szegények istápolása, az egyházi ügyek
ellátása a lelkészi állás üresedése idején stb.,
stb., sok alkalmat kínáltak tapasztalásai érvénye
sítésére. Mindig meghallgattuk s ha a felkínált
gondnoki állást soha nem vállalta is, mégis
mint vezér után mentünk. A különböző egyházi
üléseken és azonkívül mindenkivel mint igazi
hittestvérrel érintkezett, s a legegyszerűbb em
ber is bizalommal szólította meg, keze szoritásábói megérezte szive melegét, átölelő szeretetét.
Ilyen volt Schneller István, mint presbiter.
Még csak két dolgot említek meg.
A háborús évek alatt, elvitték orgonistán
kat, több hónapon át vállalta, hogy vasárnapon
ként orgonái, csak vezesse valaki az éneket.
Boldogan gondolok rá, hogy segédkezhettem
mellette. Már szombaton megkérdezte, hogy va
sárnap mely énekek kerülnek sorra. Otthon s a
templomban előkészült rá jók, s az istentisztele
ten résztvevők gyönyörködtek művészi játéká
ban. (Pihenőül ma is 1—2 órán át játszik zon
goráján — klasszikusokat.)
Egyik presbiteri ülésen arra vállalkozott
egyik hittestvére kérésére, hogy egy folyamo
dást elénk terjeszt és támogat. Bármint szeret
tük is volna a kedvező elintézést, ezt az egyház
érdekében nem tehettük. Mikor ezt látta, felállt
s kijelentette, hogy mindig a békés, egyetértő
épitőmunka hive lévén, visszavonja a neki át
adott kérést. Néma csend volt a teremben sza
vai után, de úgy éreztük, hogy Schneller István
ismét nőtt a szemünkben, még nagyobbá lett
előttünk...
Ez az emlékezés néhány szál virág Kolozs
várról, az ő drága élete kolozsvári múltjából s
arról a földről, amelyre ő annyi szeretettel és
hűséggel gondol ma is.
Sólyom János.
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„U. n.“
Címnek, annyi bizonyos, elég különös. Ha
ezt a két betűt, idézőjelek nélkül, valamely irás
folyó szövegében olvassuk, igy: u. n., mindenki
azonnal tudja, hogy mit jelent. Itt, ahol cim
vagy felírásként szerepel, szintén nem jelent
mást. Ezt megmondom előre. Az azonban, hogy
ez a két betű hogyan kerül ennek a cikknek,
vagy felszólalásnak az élére, mégis némi magya
rázatra szorul. Ezt is megadom.
Arról van ugyanis szó, hogy az Evangéliku
sok Lapja ezévi január 30-iki (5.) számában a
39-ik oldal első hasábján a Budapesten január
18—20-án tartott »Ref. konferenciáról« szóló referáda végén a következők olvashatók: »És az
tán mozduljon meg mielőbb u. n. soproni theológiai fakultásunk is, ilyen konferenciák meg
rendezésében. Tőle várunk és kérünk indítást
és lelkesedést. Sapienti sat!«
Mivelhogy pedig veleszületett, kisebb-nagvobb emberi hiúságánál fogva, senkisem, tehát
én sem szeretnék balgának látszani, sietek annak
kijelentésével, hogy azt, amit az említett közle
mény szerzője, lett légyen bárki, mondani akar,
teljesen, világosan és jól megértettem. Azt is,
hogy az »u. n.« mit jelent. Mert, hogy ez a
két betű nem vonatkozhatik az *utánna közve
tetten következő i soproni* helyhatározó jelzőre,
az talán csak mégis minden kétségen felül áll.
Mert azt p. o. mondhatja valaki: »u. n. sop
roni bor«, azt is, hogy: »soproni u. n. bor«.
Es az első esetben az »u. n.« a bor származásá
nak, a második esetben valódiságának kétségbe
vonását jelzi. De hogy mi értelme volna »u. n.
soproni theológiai fakultás«-ról beszélni, annak
belátásához nem »sapientia , hanem teljesen ki
csavart, perverz gondolkodás kell. Miért volna
a mi theológiai fakultásunk »u. n. soproni«? Ha
Kópházán, avagy Mucsán működnék és magát
fennhéjázásból, vagy akármilyen más okból
»soproni«-nak nevezné, azért, hogy a tájékozat
lanokat megtévessze, akkor lehetne beszélni »u.
n. soproni theológiai fakultásról«. De annyi egy
házi és geográfiai tájékozottságot talán csak sza
bad egy egyházi lap referenséről feltételezni,
hogy tudja azt, hogy hazai evangélikus egy
házunk e g y e t l e n theol. fakultása valóban Sop
ronban működik? Igenis Sopronban. Még pedig
azért, mert igy határozta el ezt annak idején,
még a fakultás megszületése e l ő t t , tehát saját
hozzájárulása n é l k ü l , egyetemes egyházunk.
Hogy miért, az most nem tartozik a dologra.
Nyilvánvaló tehát az, hogy az »u. n.« nem
vonatkozhatik másra, mint a theol. fakultásra.
Éppen olyan nyilvánvaló és kétségtelen a cél
zat is. Mert mit szoktunk »ugynevezétt«-nek
mondani? Vagy azt, aminek a neve nem Téte
lezhető fel általánosan ismeretesnek, vagy azt,
aki vagy ami magát másnak — rendesen több
nek — nevezi, mint ami. Ezt röviden cimbitorlásnak szokták nevezni, amely a körülményekhez
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képest büntetendő cselekmény is tehet. És igy
az, aki ezt a két betűt: »u. n.« valakinek, egy
egyénnek, vagy testületnek, mint jogi személy
nek a cime, hivatali állása elé biggyeszti, ezzel
az illetőt cimbitorlással gyanúsítja, vagy vádolja
és ezáltal — ha gyanúja, ill. vádja alaptalan
nak bizonyul
tudomásom szerint, a rágalma
zás vétségét követi el, amelynél azonfelül két
ségtelenül súlyosító körülménynek számit az,
ha bebizonyul, hogy az illetőnek az ellenkező
ről volt és van tudomása. És vájjon meri-e
a referens Isten és emberek előtt jó telkiisme
rettel állítani, hogy néki nincsen és nem volt
tudomása arról, hogy a soproni theol. fakultás
nem »u. n. i, hanem valósággal az, éppen olyan
fakultás, mint bármely más egyetemnek bármely
más fakultása és igy nem magát tette azzá és
magát nevezi annak, hanem keletkezésének és
létezésének alapját a magyarhoni evang. egye
temes egyháznak a magyar állammal kötött és
az államfő részéről jóváhagyott szerződésben
bírja? És ha ezt tudja, kérdezem: hol Veszi a
bátorságot ahhoz, hogy theol. fakultásunkat or
szág-világ előtt, nyilvánosan, nyomtatott betűk
kel »úgynevezettének csúfolja? Óh, én meg va
gyok győződve arról, hogy ha bármely más
egyetemi fakultásról volna szó, referens száz
szor és ezerszer is meggondolja magát és a
végén — mégsem meri leírni p. o. ezt: »U. n.
orvosi fakultás«, tudván, hogy ennek reá nézve
súlyos következményei lennének. De persze, ha
rólunk, ha a »m i« fakultásunkról van szó, akkor
minden szabad, még az is, amit az égi madarak
sem tesznek meg. Miért? Talán azért — s en
nek részben magunk vagyunk az okai — mert a
csipkelődéseknek, burkolt és nyílt célozgatások
nak, gúnyolódásoknak hosszú sorát, amelyekkel
bizonyos körök részéről fakultásunkat kezdettől
fogva körülveszik s amelyekkel, úgy látszik,
munkánkhoz kedvet, örömöt és »lelkesedést
akarnak csinálni és sokszor mégolyán dolgokért
és intézkedésekért is, amelyek fakultásunk meg
születése e l ő t t történtek, minket tesznek fele
lősekké
mindeddig hallgatással zsebrevrágtuk
és nyugodtan teljesítettük tovább, lelkiismere
tünk és tehetségünkhöz képest, reánk bizott
kötelességünket. Én a magam részéről azonban
annyira torkig vagyok a nékünk osztályrészül
jutott inycncfalatokkal, hogy már ezt a k é t b e 
t ű t sem bírom legyűrni, annál kevésbé, mivel
e z az eddigiek között talán a legnehezebben
megemészthető. A nyugodt, férfias, objektiv,
igazságos kritika jogosultságát, sőt szükséges
ségét készséggel elismerem és elviselem, de bő
rükbe nem férő nyelvöltögetőkre igazán nin
csen szükségünk. Ha a theol. fakultás nem teszi
meg kötelességet s igy nem felel meg hivatásá
nak, tessék ellene nyíltan, bátran fegyelmi eljá
rást kérni, de nem »ugynevezett«-nek minősí
teni.
Eh, mit! Ne mondja nékem senki: nem ér
demes ilyen kicsinyességekkel bajlódni s azo
kat felfújni. Meg, hogy ez betürágás és mi
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egyéb. Ha az a referens jónak, helyesnek, szük
ségesnek látta ezt a két betűt könnyelműen le
írni, e lapok szerkesztője pedig, vagy nem vette
észre, amit legvalószínűbbnek tételezek fel, vagy
nem tartotta érdemesnek, holott csak egy kéz
mozdulatába, egyetlen tollvonásába került volna,
hogy azokat eltüntesse, akkor nekem érdemes és
szabad ez ellen tiltakozni. Hiszen sokszor akár
csak e g y betűnek is nagyobb súlya, jelentősége
lehet, mint egy hasábokra terjedő cikknek. És
vájjon ki a békebontó, az, aki támad, vagy aki
védekezik? És ne jöjjön nékem senkisem azzal,
amit magam is jól tudok, hogy egyházi sajtón
kat kívülállók és irántunk ellenséges indulattal
viseltetők is figyelemmel kisérik s ezek »mit
szólnak« a saját táborunkban folyó sajtó-hadjá
ratokhoz? Elvégre, ha nem szégyen, hogy saját
intézményeinket, alapos ok nélkül lekicsinyel
jük, meggyanúsítjuk, becsméreljük és »leugynevezettezzük«, akkor nem szégyen az ez ellen
való határozott, férfias, esetleg kemény tilta
kozás sem, amely ha elmarad, a »qui tacet, con
sentire videtur« elve szerint, a támadóknak van
igazuk és a »kívülállóknak« még több okuk van
arra, hogy a markukba nevessenek. Mert mi
rendezünk »sajtónapokat«, gyűjtünk »sajtó
alapra«, szavalunk »egyházi nyomdáról«, panasz
kodunk a sajtó iránti érdeklődés hiányáról, de
azt nem tudjuk, vagy akarjuk megakadályozni,
hogy valaki esetleg csak két betűvel is többet
.ártson egyházunknak befelé és kifelé, mint
amennyit az egész »saitópropaganda« ér.
Vájjon mikor vetünk valahára véget annak
az oktalan prakszisnak, hogy — nem elvi ala
pon, mert ennek van értelme és jogosultsága, —
hanem kicsinyes féltékenységből, irigykedésből,
akarnokoskodásból, a legfontosabb egyházi cé
lokat szolgáló intézményeinknek, amelyek közé
e l s ő s o r b a n bizonyára theol. fakultásunk is
tartozik, a hitelét és tekintélyét rontsuk? De igy
van, sajnos igy van. Amig nem volt theol. fa
kultásunk, e z t sérelmeztük és kérelmeztük, szó
val az volt a baj, hogy n i nc s . Most, hogy
van, e z a szálka egyesek szemében, szóval az
a baj, hogy van. És azt követeltük, hogy a mi
theoí. fakultásunk az egyetem többi fakultásai
val teljesen és minden tekintetben e g y e n l ő
j o g ú és r a n g ú és c i mü legyen, és igy ter
mészetesen tanárai is ugyanezeket »élvezzék«,
most pedig képesek vagyunk ugyanezt, kicsi
nyes okokból, ahol csak lehet, jogtalan »kapasz-»
kodásnak« minősíteni és nevetségessé tenni. Az
már igaz; rajtunk nehéz, úgy látszik, lehetetlen
segíteni.
Én sajnálom leginkább, de ezeket, a jobb
jövő, a nyugodt, békés, egymást megértő munka
érdekében, meg kellett mondanom. Mert amit
mondtam, azt az egyházam iránti szeretet, jö
vője iránt táplált féltő aggodalom diktálta.
És ebben az értelemben irom ide végezetül
Luthernek a kis kátét bezáró szavait: »Ein jeder
tu s e i n Lection, So wird es wohl im Hause
stöhn.«
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Ez a cikk közel egy félév óta pihent ládafiókomban. Megírása után különféle megfonto
lások arra indítottak, hogy nem küldtem be
e lap Szerkesztőségének.
Arra, hogy ezt most mégis megtettem, köz
vetetten dr. Szeberényi Lajos Zsigmond főes
peres urnák az Evangélikusok Lapja ezévi jú
lius 24-iki (30.) számában »Vértelen ellenrefor
máció« címen megjelent cikkének következő
passzusa adott okot: »Mindazonáltal reméljük,
hogy szegény egyházunk m é 11 ó s á g o s c i m re
s z e r t t e t t t a n á r a i hatalmas tudományossá
gukkal visszaverik az újfajta jezsuita tudósok
műveit« stb.
Nem akarok most itt ennek a megjegyzés
nek bővebb kommentálásába és kombinációkba
bocsátkozni afelől, hogy dr. Szeberényi L. Zs.
főesperes ur ezeket a szavait maga hogyan ért
hette, mások hogyan értelmezhetik? A főespe
res ur, ezt tudom előre, mindenesetre hevesen
tiltakoznék az ellen a gyanú, vagy vád ellen,
hogy az irigység szól belőle. Mivel azonban a
főesperes ur már l e g a l á b b is m á s o d í z b e n
látta jónak, hogy nékünk ugyanennek a lapnak
a hasábjain a »méltóságos« címet a fejünkhöz
vagdossa, (hogy első ízben mikor, azt ma már
pontosan nem tudom megmondani, de a sza
vakra jól emlékszem: »most már theológiai ta
náraink is méltóságos urak« — horribile dictu!),
ebbői joggal lehet következtetni, hogy ő is azok
közé tartozik, akiknek a mi címünk és rangunk
valahogy szálka a szemükbe s az orrukba füs
tölög. Máskülönben józan gondolkodással le
hetetlen volna megérteni, hogy a főesperes ur,
amikor a gondolatok logikus sorrendje ezt se
hogyan sem okolja meg, miért használja reánk,
theológiai (egyetemi) tanárokra vonatkozólag a
»méltóságos címre szert tett« jelzői mellékmon
datot? Avagy talán azt akarja mondani eltel,
hogy immár nem a lelkiismeretünk, nem a meg
győződésünk, nem egyházunk iránti szeretetünk,
nem a hivatali eskünk és ehhez hasonló egyéb
jelentéktelen apróságok, hanem a »méltóságos
cim«, amelyre »szert tettünk«, legyen reánk nézve
az a motívum, az az erkölcsi erő, amely min
ket állandóan kötelességteljesitésre kell, hogy
serkentsen? De, amint mondám, nem akarok
kombinációkba bocsátkozni.
Azt azonban higyje el nékem a kedves főesperes ur, hogy nékem, személyem és egyéni
gusztusom szerint, ha nem volna, sajnos, olyan
nagy hazugság benne, p. o. az »ifj’ur«, vagy
»öeskös« megszólítás volna a legkedvesebb. De
erről, a főesperes úrral együtt, már lemaradtam.
A jó magyaros »hallja keed« et is el tudnám vi
selni, feltéve persze, hogy nem csakis és pont
én tőlem várják el, hogy egyházunk »szegénysé
gének«, »puritán« és »demokratikus« szellemének
megfelelően, az engemet jogosan megillető cím
ről lemondjak, hanem ezt az »egész vonalon«,
a káplánoktól föl egészen a püspökökig, egy
háziaknál és világiaknál és az egész társadalmi
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életben meghonosítják. De ainig ez meg nem
történik, ez a »lemondás« theol. fakultásunknak
a többi fakultásokkal szemben való inferrioritását, degradálását jelentené és azért ehhez nincs
jogom és ha megtenném, ez ellen magának az
egyháznak kellene tiltakoznia, mert mi, tetszik
tudni, úgy »tettünk szert« a méltóságos cimres
hogy minket, kinevezési okmányunk bizonysága
szerint, >a m. kir. Erzsébet tudományegyetembe
való szerves bekapcsolódással felállított és ideig
lenesen Sopronban elhelyezett teljes jogú ág.
hitv. evang. "hittudományi karra« neveztek ki
egyetemi nv. r. tanároknak, úgy hogy minket
az újra meg újra kifigurázott cim egyetemi ta
nári minőségünkben illet meg. Hát ebbe, akár
tetszik, akár nem, bele kell nyugodnia azoknak,
akiknek gyakori tapasztalatunk szerint, a nyel
vük meg a tollúk beletörik ennek a címnek reánk
vonatkozó használatánál.
Mintha nem volna egyéb bajunk! De ami
kor köröskörül ég a hajlékunk, amikor extra et
intra muros annyi az ellenségünk, mint a ha
junk szála, amikor egyházunk hajójának bordái
csak úgy recsegnek-ropognak, árboca megin
gott, vitorlái szakadoznak, amikor ma már iga
zán nem frázis azt mondani, hogy »ezer sebből
vérzünk«, amikor annyi rajtunk és bennünk a
gyarlóság, hiba, fogyatékosság in capite et
membris, amikor mindenütt, ahova csak nézünk,
ijesztően vigyorog ránk a tristissima facies, ak
kor hogyan telhetik egyeseknek még kedvük
■»kisded gyermekjátékokban*', hűséges, bár csen
des és szerény munkásoknak tűszurásokkal, csip
kelődésekkel való állandó nyugtalanitásáhan és
elkedvetlenítésében, azt igazán nehéz megérteni.
Es ebben a tekintetben most sem és itt sem
hallgathatom el csodálkozásomat és sajnálkozá
somat azon, hogy a lapok igen tisztelt szerkesz
tője újra meg újra nem él arzal a jogával, hogy'
te lje sen céltalan, a t á r g y r a nem ta r
t o z ó , ellenben rekriminációkat természetszerű
leg provokáló »u. n.«-eket és »mellékmondatokat
egy tollvonással eltüntessen.
Szeberényi főesperes ur cikke végén azt
írja: »De a védelmi harc sikere attól függ, hogy
az ellenfelet teljesen ösmerjük és önmagunkat
még jobban. Erről máskor szólok és írok.« Nos
hát engedje figyelmébe ajánlanom, hogy szólá
sát és írását azzal az apostoli intéssel kezdje,
amellyel én ezt a jobb ügyre méltó hosszúra ter
jedő, de immár elmaradhatatlan írásomat be
fejezem:
»Hogyha egymást marjátok és elnyelitek,
meglássátok, hogy viszontag egymástól meg ne
emésztessetek« (Gál. 5, 15).
Egyébként végül kijelentem, hogy a jelen
felszólalásomban tárgyalt kérdésről senkivel to
vábbi polémiába nem bocsátkozom.
Sopron.
S trán er Vilmos
egyetemi ny. r. tanár.
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Jegyzetek .
Nem is hinne az ember, hogy a drágasági
kérdésbe világnézeti szempontok is belejátsza
nak. Pedig tény. A Pesti Hírlap julius 27-iki
számában Czettler Jenő egyetemi tanár igy ir:
»A középkori városélelmezés egyike volt a gaz
dasági adminisztráció mestermüveinek. A közép
kori városélelmezés a város szervezett fogyasz
tóinak állandó kapcsolata volt a földesurilag
szervezett vidék gazdáival. Mihelyt egy ország...
gazdasági erőinek szabad kifejezésében gátolva
van, akarva, nem akarva, kénytelen ezekhez a
princípiumokhoz visszatérni.« A középkorban
tudvalévőleg a nap forgott a föld körül, mél
tán csodá lkozhat ik tehát valaki, hogy azokban a
különös időkben is éltek az emberek, még a
városi emberek is, addig, amig meg nem hal
tak kolerában, pestisben, vagy éhen. A földesurilag szervezett gazdák ugyan röghöz kötött
jobbágyok voltak, de az a drágaság szempontjá
ból mellékes. Mert nyilvánvaló, hogy a drága
ságot legegyszerűbb megoldani a középkori
principium szerint, vágyás a gazdáknak földes
úri megszervezése, mondjuk tiborcolása utján.
Hiába, a középkor az egy nagyszerű kor volt.
Kár, hogy kirangattak bennünket belőle. Sajnos
azonban, az átkos civilizáció nem engedi meg,
hogy közeli években középkori állapotok legye
nek hazánkban. Azért ajánlok valami mást. Itt
vannak London, New York és egyéb modern
babilonok többmilliós lakossal. Ezekben a nagy
városokban mai nap is élnek az emberek, jól
lehet kinőttek a középkori földesúri szervezett
ségből. Már most kérem ne küldjünk ki bizott
ságot ezen világvárosok ellátásának tanulmá
nyozására, mert ez a kéjutazás csak rontani
fogja a pengő belső vásárlási erejét. Hanem
hivasson a kormány Amerikából egy szakértőt.
Három hónap alatt olyan alaposan elevenjére
fog tapintani a drágaságnak és ugv feltárja an
nak okait, hogy "hüledezni fognak majd tőle
azok, akik a középkorba indítanak zarándokla
tokat állítólagos adminisztrácionális remekmű
vek kikaparására. A középkor gazdasági rajon
góit pedig vissza kellene küldeni a középkorba,
de nem hercegnek, várurnak, érseknek vagy ka
nonoknak, hanem jobbágynak. Meg vagyok győ
ződve, hogy visszarinák a huszadik századot.
Stráner Vilmos egyetemi professzor ur dr.
Szeberényi L. Zsigmond főesperes cikkére irt
reflexiójában engem, mint szerkesztőt is apo
sztrofál. Megjegyzem tehát, hogy abban a hi
vatkozott hírben az u. n. jelző tényleg elkerülte
a figyelmemet. Ami már most azt illeti, hogy
dr. Szeberényi főesperes ur cikkéből miért nem
húztam ki egyes szavakat, vagy mellékmonda
tokat, amelyek esetleg az én tetszésemmel sem
találkoztak volna, erre vonatkozólag csak azt
mondhatom, hogy a főesperesnek olyan Írói és
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egyházi közéleti múltja van, egyénisége, irói
egyénisége is annyira kidomborított, hogy nem
érezhetem feljogosítva magamat arra, hogy
gondolatainak frizuráját elrendezzem. Mint fele
lős szerkesztő, megtehetném azt, hogy cikkeit
egyszerűen nem közlöm le. Ha azonban főespe
reseink cikkei sem közölhetők egyházi lapjaink
ban, akkor én igazán nem tudnám megmondani,
hogy hol találhatók azok, akiknek munkáit kö
zölve a felelős szerkesztő nem vonja magára
egyházi tényezőink haragját, vagy botránkozását, vagy neheztelését. A főesperes egyébként
ha jól emlékszem, munkatársa volt annak az egy
házi lapnak is, amelyet Stráner Vilmos profeszszor ur szerkesztett.
*

Az esztergomi érsek elhalálozása alkalmá
ból dr. Polónyi Dezső a Pesti Hírlap Julius hő
28-iki számában »A főpapi javadalmak betöltésé
nek közjogi jelentősége« cim alatt irt tanulmá
nyát igy fejezi be:
— Egyáltalán a történelem számtalan szentszéki kísérletet mutat fel a főkegyúri jog szűkíté
sére, de a pápa az államfők erélyes, vagy csak
egyszerűen következetes magatartására mindig
elismerte a jogot, sőt tűrte annak túlzásait is.
— Mennyire el kellett homályosulni közjogi
tisztán látásunknak, hogy jelenlegi helyzetünk
ben azt, amit ezer éven keresztül ilyen módon
és olyan eredményesen védtünk a szentszékkel
szemben, most egyszerűen feladjuk — sőt még
olyan tanokat is szabadon engedünk hirdetni,
hogy a főpapi kinevezésekbe a pápán kívül sen
kinek sincs beleszólása és közönnyel nézzük,
hogy állami önállóságunk sérelmére a magyar
államon kívül álló szuverenitás ad nagy föld
birtokból álló hazai javadalmakat, nevez ki or
szágzászlósokat, felsőházi tagokat úgy, hogy
ezek idegen helyen és nem a magyar államhata
lom szervének kezébe tesznek esküt, amelyet pe
dig elengedhetetlenül szükséges lenne a magyar
állami hűségesküvel kiegészíteni.
— Az 1920:1. törvénycikk 13. szakasza na
gyon elhibázta a dolgot, amikor a főkegyúri jog
gyakorlását úgy vonta ki a jelenlegi korhiányzói
hatáskörből, hogy egyben nem gondoskodott
egy másik megfelelő szervről, amely a jogfoly
tonosságot ebben a kérdésben megóvhatta
volna. A hercegprímás ur halálával bekövetke
zett szomorú aktualitás égetően sürgeti azt a
közjogi kötelességet, hogy a hiány a törvény
hozási utón haladéktalanul pótoltassák.
A pestvármegyei felső egyházmegye idei
közgyűlését Foton tartja, augusztus hó 16-án,
d. e. 3/4io órai kezdettel. Ez a közgyűlés ik
tatja be másodfelügyelői tisztébe iglói dr. Szontagh Antalt.

1927.
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A hátralékok és előfizetési dijak sür
gős beküldését ismételten kéri a kiadóhivatal.
Rádió-istentisztelet. Úgy értesülünk, hogy
Paulik János nyíregyházi lelkész akadályozva
van abban, hogy augusztus 14-én a rádió-isten
tiszteleten prédikáljon.
Kinevezés. Dr. Kiss Jenőt, a pécsi m. kir.
egyetem rendkívüli tanárát a kormányzó egye
temi rendes tanárnak nevezte ki.
Egyetemes nyugdíjintézet. A MELE el
nöksége felhívással és kérelemmel fordult a lel
készekhez, hogy a nyugdíjintézet tőkéjének gya
rapítására minden lehető eszközt és módot fel
használni igyekezzenek.
Gyászjelentés, őszinte, mély részvéttel vet
tük az alábbi .gyászjelentést: Dr. Thébusz Ala
dár és dr. Thébusz Zoltán, mint testvérei úgy a
maguk, valamint az összes rokonok nevében is
mélyen szomorodott szívvel tudatják, hogy a
felejthetetlen jó testvér és rokon dr. Thébusz
Béla orvos folyó hó 29-én, rövid szenvedés után,
életének 56-ik évében nemes lelkét visszaadta
Teremtőjének. Felejthetetlen halottunkat folyó
hó 31-én délután 5 órakor fogjuk a farkasréti
temető halottasházában az ágostai hitv. evang.
egyház szertartása szerint megáldatni és ugyan
azon temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Budapest, 1927 julius hó 30-án. Áldás és béke
drága poraira!
Levél a szerkesztőhöz. Mélyen tisztelt
Szerkesztő Ur! A rádió utján való igehirdetést,
az eddigi súlyos erkölcsi mulasztásért piron
kodva, igen nehezen várták a vallásukhoz mind
halálig hű, evangélikus asszonyok. A pünkösdi
kedves örömnapért igen nagy hálával tartozunk
»Luther-i önérzetünk« egyik leglelkiismeretesebb
védelmezőjének: Sándy Gyula m. kir. udv. ta
nácsos, műegyetemi tanár, a budai evang. egy
ház felügyelőjének is. Kérem tehát tisztelt Szer
kesztő Ur, szíveskedjék becses lapja révén leg
mélyebb hálánkat tolmácsolni, és neki mielőbb
e mellékelt kis emléktárgyat eljuttatni. Buda
pest, 1927 julius hó. Kiváló tisztelettel E g y
r é g i e l ő f i z e t ő . — (A plakettet a szerkesz
tőség elküldte Öméltóságának.)
Hatszázan jelentkeztek eddig a Szigliget—Balatonparti KIE-táborokra és konfe
renciákra. Augusztus első hetében a nemzet
közi tábor zajlik le, melyre már augusztus 1-én
Budapesten keresztül leérkeznek a külföldi részt
vevők. A legnagyobb küldöttség az Egyesült
Államokból van 24 fiatalemberrel, azután erősen
van képviselve Németország, Lengyelország,
Ausztria, Svájc, Anglia, Hollandia, Csehország,
stb. Ebben a táborban 35 a magyar résztvevők
száma.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Bálványimádók.
„Leüle a nép enni és lőni,
és felkelének Játszani.“
1, Kor. 10. 7.

Sokan ilyennek képzelik Eldorádót, vagy
Utópiát. Ez lenne álmaik megvalósulása: enni,
mni, játszani. Vagy ahogyan a rómaiak mond
ták: panem et circenses, kenyeret és szórako
zást a népnek. Sajnos, az apostol erről a nép
ről azt mondja, hogy bálvány imádó volt s hogy
nekünk nem szabad úgy cselekedni, ahogyan ők
tettek. A keresztyén ember istenimádata és isten
szolgálata nem lehet szent henyélés . Amikor
Krisztusban istent látja, nem feledkezhetik meg
arról, hogy »az én Atyám minde/ideig munkál
kodik és én is munkálkodom«; eszébe jut az
az intelem is: »Munkálkodjatok amíg nappal
van, mert eljő az éjszaka, mikor senki sem
munkálkodhatik«; megszívleli az apostol szavát:
«Aki nem dolgozik, az ne is egyék.«
A bálványimádásból származó lakmározásnak és szórakozásnak (lásd a vasárnapi lakomá
kat, szórakozásokat, sportokat) átka az, hogy
kiöli a lelkekből a valódi életeszményeket. A ma
gasabb aspirációknak szárnyát szegi; az élet
igazi értelmét és értékét meghamisítja. Elva
kulttá tesz a világban elfoglalt helyünk és ren
deltetésünk felöl. A bálványimádó mindig elva
kult, elméje meghomályosodott, szive megkemé
nyedett, szeme vak, füle siket. Mint volt azoké
a zsidóké is, akiknek példáját az apostol fel
hozza. Ezek a zsidók, akik mögött Istennek
csodái, akik előtt Istennek tűz- és felhőoszlo
pai voltak; akik a rabszolgaságból a szabadság,
a nyomorból a jólét, a gyalázatból a dicsőség,
az elnyomatásból az uralom felé zarándokoltak,
bálványuktól, az aranyborjútól, el vakítva egysze
rűen megfeledkeztek arról, hogy kopár sziklák
közt, kietlen tájékon vannak. Jóllaktak, örül
tek. Nem gondoltak vissza a tegnapra, nem néz
tek előre a jövőbe. Az aranyborjú megfeküdte
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lelkűket. A múló pillanat örömeiért készek vol
tak lemondani a jövőnek dicső reményeiről,
mint ahogyan Ézsau egy tál lencséért L mondott
örökségéről.
Eldobták Istenbe vetett hitüket, de meg
feledkeztek arról is, akit Isten küldött, hogy
népét megszabadítsa. Mózesről azt olvassuk,
hogy inkább választotta az Isten népével való
együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig
való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél na
gyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát,
mert a mcgjutalmazásra tekintett. A hitnek e
kiváló bajnokát az anyagi javak imádásában
elmerült nép nem értette meg, zúgolódott el
lene, nyílt lázadásban tört ki, s a legelső alkal
mat megragadta arra, hogy alantas hitének
külső jelképet is csináltasson. Az igaz Isten
től való elpártolásnak, az élet legmélyebben fa
kadó kűtai meg mérge zésének átka az is, hogy
a megtévelyedett nép megtagadja elhívott és
elküldött vezéreit. Aki nem imádja lélekben és
igazságban az Istent, az nem ismeri fel az em
berben sem az igazi, lelki nagyságot. A hamis
prófétákkal együtt diadalmaskodnak a hamis
államférfiak, hamis népvezérek.
Evangélikus eleink a magyar nemzet sor
sát szerették egybevetni, párhuzamba állítani
a zsidó nép sorsával. Meglepő igen sok tekin
tetben a hasonlóság. Hozzá kell azonban ten
nünk, hogy minden népnek sorsa mutat hason
lóságokat, mert mindazok, amik a zsidó nép
pel történtek, példaképpen estek rajtuk, s a mi
tanulságunkra Írattak meg. Úgy az egyéni élet
nek, mint a népek életének vannak egyetemes
érvényű törvényei. Ezek ellen a szellemi és
anyagi törvények ellen büntetlenül vétkezni nem
lehet. A Szentirás embereke* és társadalmakat
az örökkévalóság megvilágításába helyez, hogy
mintegy tükörben szemlélhessük azt a képet,
amelyet mi is mutatunk másoknak. Nem néz
hetjük súlyos aggodalmak nélkül, ha korunkban
is elhatalmasodik egy olyan világnézet, amely
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az emberek elé ünnepi, felemelő, boldlogitó álla
potként á l tja oda azt az időt, amikor majd le
ülhetnek enni és inni, s felkelhetnek játszani,
s azt vélik, hogy ezzel istentiszteletet végeznek,
valódi eszményeknek szolgának, kiküszöbölve
az életből mindent, ami szolgálat, ami áldozat.
Ábrahám azt mondja a gazdagnak: Van
nak prófétáik, ha’lgassák azokat. S jól felel a
gazdag: Nem úgy, atyám Ábrahám. Mert ha a
bálványimádás kap Lábra, ha a hitélet megrot
had, a nép nem hallgat a prófétákra és taní
tókra, hanem azokra, akik azt beszélik, amit
az elbódult nép hallani szeret.
A hit hallásból van, a hallás pedig Isten
igéje által. Ámde nem mindenek engedelmesked
nek az evangéliomnak. Az elpártolás azonban
ne csüggessze el a hívőket, Isten nem kisért
feljebb, hogynem mint elviselhetjük.

Az ózdi evang. egyházközség lelki
munkájáról.
Az Ózdon »Uj é g és uj föl d« cim alatt,
az ózdi »Ifjúsági Luther Szövetség« kiadásában
megjelenő lapocskának ez évi május hó 17-iki
száma került kezembe, amelynek előlapján, a
lap cime alatt kövér betűs nyomással ez a fel
írás ötlött szemembe: A j á n l á s . A folirás után
folytatólag a következők állanak: E számot há
lás tisztelettel ajánlja az ózdi ev. egyházközség
1927. évi számadó közgyűlésének az Ózdi Ifjú
sági Luther Szövetség.
Az ajánlás fölkeltette kíváncsiságomat s át
böngészve a kü’sejének tetszetősségével is fi
gyelmet keltő lapocskát, megtaláltam magyará
zatát az Ajánlásnak.
Ezen cím alatt: » J e l e n t é s az e g y h á z k ö z s é g m u n k á j á r ó 1«, az ózdi egyházköz
ség neves lelkipásztora, az 1927 Julius 24-ike
óta pedig a Győr szab. kir. városi evang. gyü
lekezetnek egyhangúlag megválasztott lelkésze:
T u r ó c z y Zoltán, a lelki gondozása alatt volt
ózdi gyülekezetnek, ennek a tipikus missziói
egyháznak egy évi működését tárja föl teljes
részletességgel.
Az ózdi egyházközség hitéletének párját rit
kító elevenségéről, egészséges fejlődéséről ad
számot, ennek a hivaíása magusátán álló lelkipásztornak jelentése. Olyan kepét nyelük ebből
a jó pásztor munkálkodásának, amely meghódo
lásra késztet minden jó evangélikust, legyen az
laikus, vagy egyházi férfiú. Amely egyházban a
vallásos és hazafias szellemű nevelésre oly, nagy
súlyt helyeznek, — a nemzeti érzés felkeltésére
és erősítésére úgy használnak fel minden kínál
kozó alkalmat, mint Ózdon, ott a kishitűség nem
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fészkelhet meg a Leikeben; ott erős karok ed
ződnek Trianon kapujának döngetésére.
Jelentését az alábbi szavakkal vezeti be a
kiváló lelkipásztor:
»Mindig szorongó érzéssel irom a lelkészi
jelentést. Egyházunk iránt érzett rajongó szere
tetem boldog; dicsekedéssel szedi össze az örven
detes jelenségeket, hogy híveink lelkében még
drágábbá s szeretetreméltóbbá tegyem egyhá
zunkat, de amellett érzem, hogy van a lelkészi
jelentésének egy kellemetlen mellékziingéj:: az
önreklamirozás gyanúja s ez letompitja bennem
a legboldogabb szavak melegét, színét.
Hálát adok az Istennek, hogy a »lelkészi je
lentés« megszokott cime helyébe egyre jogosab
ban írhatom ezt a címet: »Jelentés az e g y h á z k ö z s é g lelki munkájáról,«
A továbbiakban egyházközsége beléleíének
mozzanatait ezen elmek alatt sorolja föl a »Jelen
tés« :
Munka a gyermekek között. Konfirmáció.
Felnőttek lelki gondozása. Lelkész külszolgálata.
A vidéki hívek lelki gondozása. Iratterjesztés.
Pásztori szolgálat. Bibliai órák. Szociális misszió.
Eredmények. Áldozatkészség. Tervek.
Á felsorolt címek maguk beszédes bizonyí
tékai annak az intenzív lelki munkán ok, amelyet
Turóczy Zoltán egyházközségében s annak kül
területén emberfeletti erővel végez.
A »Lelkész külszolgálata« címlet alatt említi
meg azokat az alkalmakat, amelyeken módja volt
a lelkésznek a gyülekezeten kívül hirdetni az
igét s igy terjeszteni Isten országát. — CsonkaMagyarország különböző részein 18 olyan helyet
és egyh. jellegű alakulatot sorol fel, amelyeken
az igehirdetés céljából megjelent. Miután kük
szolgálataimat — úgymond — sohasem enged
tem gyülekezeti szolgálatom fölé kerekedni s
külszolgálataimban szerzett lelkipásztori tapasz
talataimat mindig: gyülekezetünk munkájában ér
tékesítettem, külszolgálatom is az: ó z d i gyüle
kezet szolgálata volt.
A vidéki hívek lelki gondozásáról szólóan
elmondja, hogy az ózdi lelkész hívei 54 község
területén vannak szétszórva s igy a fizikai meg
közelítés feltételei is elég nehezek. Ennek elle
nére minden erőnkkel azon vagyunk — úgy
mond —, hogy minden hívünk érezze azt,
hogy törődik vele egyházunk. 15 községbe min
den héten járunk s boldogok vagyunk abban a
tudatban, hogy azon a hatalmas területen, mit
egyházközségünk felölel, egyetlen-egy tanköte
les sincs, aki nem részesülne hitoktatásban álta
lunk.
A pásztori szolgálatot, illetőleg lelkipásztori
felfogását imigyen juttatja kifejezésre: »Abban a
meggyőződésben élek, hogy a lelkész minden
szolgálatának pásztori szolgálatnak kell lenni,
még a tömegszolgálatnak is. Az általános szóhasználat azonban ez alatt inkább az egyéni gon
dozást érti. Arra törekedtünk, hogy az egyházat
mindig maga mellett érezze mindenki, akinek
szüksége van a lelki anya támogatására . . .«
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Az »Áldozatkés ség c alatt az egyház által
gyakorolt adakozás mellett megemlít, azokat az
alkalmakat, melyeken egyházközségét képviselte
az egyetemes öss etartozandóság mcgbizonyitása s azon bibliai parancs teljesítése céljából:
•/örüljetek az örülőkke! és sírjatok a sírokkal <.
Képviselte egyházát az egyházi közigazgatás
minden fokozatán; ezenkívül más vonatkozásban
vagy 12 helyen.
Végül »Tervek« cim alatt fe'saro'ia az egy
házközség célkitűzéseit. Ilyenek: az ózdi temp
lom fennállásának 25. éves jubileuma; a borsodnádasdi tempóm felépítése; a gyülekezeti belmisszió és az Ifjúsági Luther Szövetség számára
otthon építése.
Nem fogy el csodám, hogy mikép tudott
fizikai időt szentelni az ózdiak volt lelkésze arra
a sok ágazatu és nem is csak helyben, hanem
a diaszpórán vég/eit leik pásztori munkára,
amelyről »Jelentésében« beszámol.
Csak ugv volt ez lehetséges, hogy Isten
nevében kezdte mindig a munkát s ó segit.Tte
kegyelmévé1. Ezért nem volt neki misem nehéz
s nem érezte, hogy az erő elvész.
Ami egyébként a lelkész: beszámolót illeti,
ki kell emelnünk azt az eredetiséget, amely a
megszokott sablonok ellenében végig vonul a
»Jelentés« en. Ez is arra mutat, hogy szerkesz
tője nem sablon ember, aki ilyen dologban sem
a taposott utakon halad.
A »Jelentés« elolvasása valóságos lelki élve
zetet nyújtott nekem s azt nyújtana minden jó
evangélikus hívőnek, ha elolvashatná!
Benedek Vince.

M egszólalt a z em b er!
Ősi tapasztalás, hogy alkotni mindig nehe
zebb, de birálgatni mindig könnyebb és igy
népszerűbb is. Az alkotás ‘a lélek kiváltsága,
a birálgatás egyetemes emberi szokás. A lausannei világkonferenciával szemben is megszó
lalt már az ember. Talán nem lesz érdektelen,
ha e megszólalások eddigi tüneteit a magyar
evangéliomi közvéleménnyel megismertetem, hi
szen bizonyosan azért szólalt meg az emberi
ítélkezés a mi külföldi érintkezéseinkkel szem
ben is, hogy nem volt kellő módon tájékozva
a külföldi munkák komolyságáról és nagyságai
ról.
A Hitvallás és a szervezet egységesítését
célzó világkonferencia állandó bizottsága 1925
augusztus havában tartett ü'ésén megállapította
a mostanra összehívott gyűlés programmját és
ügyrendjét. Ezzel szemben Ha l l , new-yorki
theol. tanár ez^ év május 31-iki kelettel körleve
let küldött szét, melyben az ügyrend kemény
bírálatán kívül, végül pozitív javaslatokat is
tesz. Különösen két pontja lényeges. 1. »Ahe
lyett, hogy a bizottság határozati javaslatokat
készít a konferencia számára, inkább gyűjtse
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össze a különböző kér. közösségek előterjesz
téseit. Evégből minden egyes csoport a maga
körében készítsen egy legío ebb ezer szóból á ló
előterjesztést, melyeket azután széliében min
denkivel közölni kell. 2. Egy-két napot ezeknek
az elkészítésére használjanak fel és úgy ke
rüljön a sok különböző előterjesztés a konfe
rencia elé.« — Végül szóvá teszi azt a félelmet
is, hogy a nagyon is eltérő nézetek vitatása
folytán majd éles kiszólások is lesznek, amik
a konferencia sikerét kockáztatják. Ezek elke
rülésére az elnökségnek ád tanácsokat.
A lapokban is megindultak a nyilatkozatok.
A New-Yorkban megjelenő T h e L i t e r a r y
D i g e s t junius 18 iki számában megállapítja,
hogy a konferenc a feladat i ugyanolyan nehéz,
mint a népek között az ál’andó béke létesítése,
de biztató, hogy 87 egyház száznál több kép
viselője ül össze, tehát lehetségesnek tartja a
lehetetlennek látszót. Csak az a ba<, hogy a ró
mai katholikus és a nemkercsztyén egyházak
nincsenek képviselve. Megemlékezik B a r b o n
dr.-nak, az amerikai kongregációnilUták egyik
vezető emberének nyilatkozatáról. Szerinte az
ördög ugyancsak gyönyörködni fog a konferen
ciában, mert az ügyrendet megá.lapító bizott
ság »szent együgyüségg.l átitatta ös;ze a programmot.
M a n n i n g new-yorki anglikán püspök egy
házmegyéjéhez intézett körlevelében hangsú
lyozza, hegy nem az egyesülés, hanem csak a
szeretet és testvériség szellemében való tanács
kozás lehet a konferenc a célja avégből, hogy
a félreértések felolvadjanak és a lelkek az egye
sülésre megpuhuljanak. Senki sem akarja a le
mondást, vagy a megalkuvást, senki sem megy
a tanácskozásra egyházának teljes tekintélyével
és felhata'mazásával, h n e m csak azért, hogy
majd a tapaszt ltakról jelentést tegyen. Három
főtémának a hitval’ás, a lelkészkérdés, a szent
ségek kérdését látja.
Jellemző az Egyesült Ál’amok volt titkárá
nak és elnökjelöltjének H u g h e s-n e k , mint az
amerikai bizottság elnökének a nyilatkoz ta. —
Kifejti, hogy a konferencián senkit sem fognak
tisztességes meggyőződéséről és gondolkodása
függetlenségéről lemondatni, de a delegátusok
nem hunyhatnak szemet azokkal az eltérésekkel
szemben, melyek sokszor mélyebb el'entéteket
okoznak, mint maga a hit. Ezeket az eltérése
ket nem leplezgetni kell, hanem fel kell tárni és
meg kell állapítani.
A Texasban megjelenő P o s t D i s p a t c h
azt írja, hogy a konferencia ép a legjobbkor jön,
»a vallási elfogultságok kitöréseinek és a hit
beli eltérések kihegyezésének a korszaka után,
ami egy sokkalta türelmesebb magatartással
szemben való szomorú visszahatás vo’t.« »Az
a vonal, mely a felekezetik egy részét elválasztja,
túlságosan merev s nem igen van rá remény
ség, hogy azt elhagyják, Ez nem is lehet a kon
ferenciának főcélja. Ezek tárgyalásánál kívána
tos, hogy a szellemi és a külső egyesülés közt
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különbségeket tegyenek. Ez utóbbi másodrendű,
sőt nem is kívánatos, mert élő szervezeteket
málasztanának szét s mert szellemi egyesülés
nem történnék, a kiválásra való ösztönt nem
oltanák ki a szivekből.«
A Manchesterben megjelenő U n i o n re
ményű, hogy a konferencia egy világraszóló
nagy mozgalom előharcosa. »Egyetlen kiváltsá
gos kér. egyház és a nemkeresztyén világvallá
sok maradtak ki a konferenciából. Ma a népek
és a fajok jobb megértését várhatjuk el a val
lások révén. Hajdan a vallás volt a fajok kö
zött az elválasztó gát. Ma is a nyugattal azo
nosítják a kér. egyházat a kínai idegenellenes
mozgalomban. Kelet és nyugat, a sárga, fehér és
fekete fajok közt valószínűleg nem akar mást el
érni, mint hogy az összes vallásokban található
lényeges elemeket felfedjék, az összes népeket
és fajokat tömöritsék egymással avégből, hogy
ezeket a lényegbeli egyezéseket egyetemes ér
dekből hathatósabbá tegyék. Minden egyes ilyen
konferencia a világbéke mozgalma. Persze két
séges, hogy a világbéke megértés nélkül meg
valósulhat-e valaha?«
A Vatikán félhivatalos lapja, az O s s e r v a t o r e R o m a n o üdvöz’i ugyan a koníeren
ciát és imádkozik annak sikeréért, de a meg
hívást most sem tartotta elfogadhatónak. Ennek
mintegy magyarázatául szolgál a T h o u g h t
cimü uj jezsuita hetilap, melyben W. H. M ac
Cl el la n igy ir: »Üdvözöljük a protestáns és
a szakadár világnak az egységre való komoly
törekvését, de meg kell jegyeznünk, hogy egysé
get csak ott kereshetünk, ahol az tényleg meg
van, a hit és szeretet ama boltjában, amely a
múltban is, ma is a kér. egység valósága. Hogy
ez a világkonferencia, mint minden jóra irányuló
törekvés, egyetlen hivő kér. emberre nézve sem
lehet egészen közömbös, az természetes. Ez a
tanácskozás a mai helyzet lélekharangja. Más
keresztyénekkel való barátságos tanácskozásba
bocsátkozni, olyanokkal, akik a szabad cselek
vésre vannak berendezkedve és akik egykori telj esjogú gazdájukat hívják most meg bizalmas
beszélgetésre, melynek tárgya az ő helyzetük,
munkálkodásuk és a létük, olyan dolog, mely
hez Péter apostol örökösének csak egyetlen
szava lehet. Nem az, hogy fölösleges, nem is
az, hogy céltalan, hanem egyszerűen csak az,
hogy lehetetlen! Nehéz volna egyebet mondani.
Dehát végtére is ez magától értődő dolog és
az a legfőbb, hogy soha nem változik.«
Meg kell még a teljesség miatt azt is je
gyezni, hogy a konferencia elnöke, B r e n t
püspök a T h e C h u r c h m a n n episcopalis fo
lyóiratban válaszolt B a r t o n dr. ama megjegy
zésére, hogy az ördög majd a saját farkával
fogja önmagát örömében csiklandozni azon, mi
lyen összekapás lesz a lausannei konferencia
vége. B r e n t megnyugtatja Bartont, hogy egyet
len tárgyat sem vettek s nem is vesznek fel a
programúiba, melyet írásban legalább három
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tag be nem jelent és melyhez a konferencia %
többsége hozzá nem járul.
Végül megemlítem, hogy a Spriengfeldben
megjelenő R e p u b l i c a azt Írja, hogy most a
konferencián megismerjük majd azokat az aka
démikus kérdéseket, melyek alapján a kér. egy
házak, jobban mondva a protestáns egyházak
egyesülhetnek. »A nézetek amaz eltérése azon
ban, mely a szóbanlevő felekezetek között fenn
áll, nagyon kétségessé teszi, hogy meg van az
egy nevezőre hozásnak a lehetősége. Ezt a kon
ferencia mozgatói bizonyosan maguk is tudják.«
Szóval a nagy világban széltében ugyanaz
az ember. Okoskodik, kétségeskedik, gáncsoskodik, de igaza van O s t e n f e l d dán püspök
nek, akivel ezekről a dolgokról ép ma beszél
gettem: »Jó nekünk egymással találkozni, gon
dolatainkat megismerni és kicserélni s igy pu
hítani a nagyon is kemény lelkeket a megér
tésre.«
D r. R a ffa y S á n d o r.

Tizenöt érv a templombajárás
mellett.
1. Minden jó adomány Istentől származik;
a kötelességérzet, a hála és a szeretet indít a
templombajárásra.
2. Az embernek szükséglete az istentiszte
let. Az ember nem lehet el Isten nélkül.
3. A lelket éppen úgy kell gyakorolni és
művelni, mint a testet. Az elhanyagolt lélek elsatnyul és elpusztul.
4. Az ember utalva van a közös istentisz
teletre. Közösségre és kölcsönös segítségre va
gyunk alkotva.
5. Krisztus is rendszeresen résztvett az is
tentiszteleteken. Lukács 4, 16: »És méné Názáretbe, ahol fel neveltetett: és beméne, s z o k á s a
s z e r i n t , szombatnapon a zsinagógába és felálla olvasni.«
6. Az istentisztelet jótékony nevelő hatás
sal van.
7. A templombajáró ember szintvall. Nyil
vánosan megkülönbözteti magát a hitetlentől.
8. A templombajárás nyilvános tiltakozás az
istentelenség ellen. Zsidókhoz irt levél 10,25:
»El nem hagyván a magunk gyülekezetét, ami
képen szokásuk némelyeknek.«
9. Szcretetre és buzgóságra ösztönöz.
10. Hangsúlyozza azt a tényt, hogy lelkünk
is van, nem csupán testünk.
11. A lelki elzárkózottság vakhitet szül s
különcséget, gyávaságot és önzést jelent.
12. A korviszotnyok megkívánják, hogy nyil
vánosan kifejezzük Istennek jelenlétébe és gond
viselésébe vetett hitünket.
13. A másodkézből kapott vallásosság szá
nalmas pótlék.
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14. Az egységben van az erő. Ha a hívók
nem szervezkednek az Egyházban, hazánk száz
év múlva nem lesz keresztyén.
15. Isten házának üres padjai üres szive
ket, vallástalan otthonokat, megszentségtelenitett vasárnapokat és esetleg lelki csődöt jelen
tenek.
A. T.

H Í R E K .
Kinevezés. A m. kir. vallás és közokta
tásügyi miniszter a szerzői jogról szóló 1921.
évi LIV. t.-c. 32. §-a értelmében Budapesten
alakított Szerzői Jogi Szakértő Bizottságot az
1927—1932. évi újabb 6 évi időszak tartamára
újjáalakítván, ezen bizottság tagiává Stráner Vil
mos, a m. kir. Erzsébet tudományegyetem Sop
ronban működő ev. hittudományi karának egye
temi ny. r. tanárát kinevezte.
Lelkészavatás. Magasztos ünnepet ült a
kis balatonmelléki szentantalfai ev. egyházköz
ség, jul. 24-én, amikor Kapi Béla püspök ur óméltosága három lelkészjelöltet avatott fel a
szantantalfai ev. egyházközség kebelében: Bátsi
Sándort, Budaker Oszkárt és ifj. Jánossv Lajost.
A püspök ur Öméltósága kedves nejével jul.
24-én délelőtt 10 órakor érkezett a zánkaköveskáli állomásra, ahol Nagy Lajos esperes, Szűcs
János ref. lelkész és Káídy Lajos állami tanító
üdvözölték. Tiszteletére felvonultak a zánkaköveskáli állomáson az »Ezermester , cserkészcsa
pat Zánkán üdülő osztálya és a zánkai leventék,
továbbá a zánkai ev. egyház presbitériuma és
Zánka község elöljárósága. Szentantalfi község
határában Vralarits Lajos jegyző, a szentantal
fai papiak előtt Nagv Lajos esperes, Ráczkevy
Béla ref. lelkész és Klobeer Győző (r. kath. rész
ről) üdvözölték. A lelkészavatáson megjelentek
a lelkészjelöltek hozzátartozói, eljött az ünne
pélyre Jánossy Lajos komáromi esperes is, to
vábbá részt vettek László Miklós püspöki tit
kár,1* Fenyves Ede tb. esperes, Novák Elek egy
házmegyei főjegyző, Jónás Lajos alsódörgicsei
lelkész és még nagyszámú vendégkoszoru. 11
óra után vonult be püspök ur Öméltósága le
venték és leányok sorfala között a zsúfolásig
megtelt templomba. A »Jövel Szentlélek Úr
isten« eléneklése után Novák Elek főjegyző imát
mondott, majd Nagy Lajos esperes kiszolgál
tatta a három lelkészjelölt számára az Úrvacso
rát. Ezután állva énekelték az »Erős várunk nékünk az Isten« éneket, melynek elhangzása után
püspök ur Öméltósága, Nagy Lajos esperes,
Fenyves Ede tb. esperes kíséretében az oltár
elé ment és ott elmondotta Jer. próféta köny
vének I. rész 2—12 versei alapján gyönyörű
lelkészavató beszédét, mely alatt a meghatottság
tükröződött minden szemben. A rendkívüli ha
tást keltett avatóbeszéd után a leik ész jelöltek
letették az előirt esküt, Fenyves Ede tb. espe
res által tartott Bibliára helyezve egyik kezü
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ket, Nagy Lajos esperes olvasta az esküformu
lát. Püspök ur Öméltósága megáldása után sor
ban megáldották a felavatott lelkészjelölteket.
Nagy Lajos, Fenyves Ede, Jánossy Lajos, László
Miklós, Novák Elek, Jónás Lajos. Különösen
megható volt Jánossy Lajos esperes aktuális
vonatkozású áldása, imádság és ének után a
kedves emlékekben gazdag, feledhet t’.en avató
ünnepély véget ért. Az ünnepély végeztével a
szentantalfai ev. nöegylet céljaira offertorium
tartatott, mely 42 Pengőt eredményezett.
E sperességi gyűlés. A somogyi ev. egyház
megye évi rendes közgyűlését Vésén, 1927 jun.
29-én tartotta meg. A gyűlést megelőzőleg
gyámintézeti istentisztelet volt, melyen Horváth
Lajos gyékényesi lelkész prédikált, Neh. 6, 9.
alapján nagy hatással. Offertorium 62 P volt.
Az istentisztelet után megtartott gyámintézeti
gyűlés a szabad rendelkezésre álló összeget fe
lerészben Kaposvárnak, felerészben Nagykani
zsának adta. A kerületi gyámintézet világi elnöki
állásának betöltése végett a gyűlés virtsologi
Ruprecht Olivérre adta választó-szavazatát. —
Az egy házmegyei gyám intézeti közgvülés elfő
gadta azt az indítványt, hogy a gyám intézet vegye
fel a magyarhoni Gusztáv Adolf-Egylet nevet.
Miután az egyházmegyei gyámintézet vil. és
egyh. elnöke beadták lemondásukat, a közgyű
lés elrendelte a helyi gyámintézet által teljesí
tendő választást. — Az esperességi gyűlést, mely
nagyon látogatott volt, dr. Ittzés Zsigmond fel
ügyelő nyitotta meg szép beszéddel és ebben
meleg szavakkal köszöntötte Németh Pált, a
vésci gyülekezetnek lelkipásztorát, tb. esperest,
aki most ünnepelte Vésén való működésének
50-ik évfordulóját. Ezután Mesterházy Sándor
esperes a maga és a lelkészi kar nevében üd
vözölte a jubiláló lelkészt, akit még a tanítói
kar is megtisztelt egy szép karénekkel s a Ha
jas Gyula tan. egyleti elnök által elmondott be
széddel. Az üdvöz’éseket a jubiláló lelkipásztor
hálás szavakkal köszönte meg. A megalakult
egyházmegyei gyűlés tulajdonképpen azzal vette
érdemleges kezdetét, hogy Mesterházy Sándor
esperes felolvasta az egyházi élet minden ágára
kiterjeszkedő esperesi jelentését, melynek kap
csán a gyűlés több fontos határozatot hozott.
Kiemelendő, hogy az egyházmegye felterjesztést
tesz a kerület, illetve egyetemes gyűlés által a
magas kormányhoz, hogy a lelkészi nyugdíjin
tézetet, mely vagyonát hazafias felbuzdulásból,
hadikölcsön-kötvényckbe fektette, az 1848: XX.
t.-c-ben kimondott viszonosság és egyenlőség
ből kifolyólag annyira támogassa, hogv ez a
lelkészi állásnak megfelelő nyugdijat adhasson
tagjainak. Felterjesztést tesz az egyházmegye
az egyetemes gyűléshez az iránt is, hogy az
államtól nyert közigazgatási államsegélyt a négty
egyházkerületben ezek nagyságához mérten
ossza szét. Az iharosi és iharosberényi iskolák
ügyében is, melyektől az állam a fizetéskiegészitő államsegélyt megvonta, felterjesztéssel él
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az egyházmegye. — A számvevőszéki jelentés
ből, melyet Ká’dy József számvevőszéki elnök
adott elő, örömmel értesültek a gyűlés tagjai,
hogy gyülekezeteink, a nehéz viszonyok dacára
:s, elismerésre méltó buzgósággal áldoznak az
Ur oltárára. A népiskolai, bizottság; jegyző
könyve, melyet Hajas Gyula ig. tanító mutatott
be, szép képet tüntetett fel iskoláinkról. A gyű
lés melegen üdvözölte az igazgatőtanitókká ki
nevezett Hajas Gyula és Németh István tanító
kat. A Zsedényi-dijra Szentiványi Sándor vésel
tanító ajánltatik. — Egyéb tárgyak is elintézést
nyervén, az esperes a gyűlést imádsággal be
zárta és a hittestvérek felálva, nagy lelkesedés
sel zengték el a m; protestáns himnuszunkat:
»Erős vár a mi Istenünk!«
M.
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zás rendes határideje azokra nézve, akik már az
1926—27. tanév II. felében is hallgatói voltak
egyetemünknek s akiknek ennek folytán felvé
telért már nem kell folyamodniok, m.nd a négy
tudománykaron 1927. évi szeptember hó 1-től
12-ig bezárólag terjed. Az utólagos beiratkozásra
kivételesen engedélyezhető végső határidő 1927.
évi október hó 14-én túl semmi esetre sem ter
jedhet. Megfelelő szorgalmat és előmenetelt ta
núsított szegénysorsu hallgatók részére az eddig
is fennállott tandijmentességi kedvezmények to
vábbra is hatályban maradnak.

Adományok az Ev. Lapjára. Legutóbbi
kimutatásunk óta a lapunkra a következő ado
mányokat kaptuk: Haas Gyula Győr P —.40,
Kobelrauch László Bp. —.40, Kemény Lajos Bp.
A m. kir. Erzsébet tudományegyetem 3.60, Kallós Jenő Győr —.40, Luther-Otthon if
jog- és államtudományi , orvostudományi-, vala júsága Bp. —.80, Romanek Imréné Szolnok
mint bölcsészet-, nyelv- és történettudományi —.20, Schulek János Bp., 3.60, Fehér István
kara Pécs szab. kir. városában, az egyetembe be Kecskemét 1.60, Pusztay József Orosháza —.89,
kapcsolt ágostai hitv. evangélikus hittudományi dr. Grünvald E ek Dunasztgyörgy 3.60, Leidenkar pedig Sopron szab. kir. városában végzi berger János Bp., 1.80, Kertai Mari ska Oros
tanító: működését. Mindazok, akik még nem háza —.80, Köhler Gusztáv Bp., 1 60, Mikolas
voltak a m. kir. Erzsébet tudományegyetemnek Kálmán Szilsárkány —.83, özv. Deschán Béláné
hallgatói, az 1927—28. tanév I. félévére csak Bp. - .69, Ha lámán Jánosné —.40, Novák Iván
külön engedély alapján iratkozhatnak be. A fel Miskolc —.40, Chován Károly Nsgybánhegyes
vételi-, illetőleg beiratkozási engedély iránti fo —.80, Vajda Dezső Szegjed 1.80, Alth Melitta
lyamodványok Í927. évi augusztus hó 1-től Bp. —.40, Petyus István Tiszaföldvár —.40,
31-ig nyújtandó be (postán is beküldhetők) an Scheimann Sándor Balf —.80, Asbóth Lajos Batnak a tudomány karnak a dékáni hivatalába, a tonya 3.60, özv. Kliment Andrásné Békéscsaba
mely karra folyamodó beiratkozni kiván. A fo —.40, Iász Dezső Bp. 3.60, Waltersidorfer Karolyamodványhoz a következő eredeti okmányok lin Bp. —.80, Szabó Kálmán Meszlen —.80,
csatolandók: 1. Születési anyakönyvi kivonat. Achim Lászlóné Bcsaba 1.80, özv. Kliment And
2. Középiskolai érettségi b zonyitvány. 3. Erköl rásáé Bcsaba —.40, özv. Kvasz Pálné Bcsaba
csi bizonyítvány folyomadónak előéletéről, kü 2.—, Huszár Sámuelné Bcsaba 1.40, Lux Rezső
lönösen az u. n. proletárdiktatúra alatt tanúsított Kaposvár —.80, Stirling Ferencné Bp. 3.60, Pamagatartásáról. Ezt a bizonyítványt a városok taky Antal Bp. —.80, Laczó Zsófia Bcsaba 1.80,
ban a rendőrkapitányságtól, kis- és nagyköz Haás Géza Győr —.40, Eisert Kornélia Bp.
ségekben pedig az elöljáróságtól kell kérni. 4. 1.80, Luther Szövetség Bcsaba —.80, GregerKozhatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásá sen Lujza Bp. —.60, Alth Melitta Bp —.40,
ról, vagyoni helyzetéről és arról is, hogy mióta Markovits Mariska Bp. —.80, Schmeisz Ágos
laknak jelenlegi lakóhelyűken, azelőtt hol laktak ton Bpest —.80, Korosy László Bcsaba f.80,
és mivel foglalkoztak. 5. Azon középiskola igaz Mód Lénárd Nagysimonyi —.20, Schreiner Jó
gatójának bizonyítványa a felvételért folyamodó zsef Bp. —.30, Zsigmond Dezső Bp. 3.60,
magatartásáról és fői kajára való alkalmas:ágá dr. Liszka Nándor Mezőberény 3.60, dr. Szeról, amelyben a jelentkező a középiskola VIII. lényi Aladár Bp. 3.60, Cseh Ede Miskolc 1.60,
osztályát végezte és érettségi vizsgát tett. 6. Wikkert Lajos Mezőtúr, —.20, Mód Lénárd
Orvosi bizonyítvány. 7. Rövid önéletrajz. A fel Nagysimonyi —.80, Markó Emma Salgótarján
vételi engedélyt nyert folyamodók mind a négy —.80, dr. Vangyei Endre Gyula —.20, Csermák
tudománykaron 1927. évi szeptember hó lótól Gusztáv Győr 12.—, Mesterházy Elek Ostffy22 ig tartoznak beiktatásuk céljából a kari dé asszonyía —.40, Madarász Sándor Szentetoirnya
kánná! jelentkezni és a beiratkozást az egye —.40, dr. Hofmann Ede Nagynémetegyháza
temi quaestorában elvégezni. Az előző bekezdés- 3.60, Lelbach Keresztély Nagyatád 8.—, Mes
1 en jelzett beiratkozási határidőn túl utólagos terházy Ernő Nagygeresd 3.60, Sziijarszky Já
felvételnek csak azokra nézve van helye, akik el nos Bp. —.80, Novák András Bp —.60, Frey
kapcsolt területekről önhibájukon kívül elkésve István Bp. —.80, Ruttkay-Miklián Géza Sop
érkeznek, vagy akik más főiskolán azért nem ron —.40, dr. Neun János Dombóvár —.40,
nyertek felvételt, mert ott a létszám betelt. Az Lehoczky Szabina Bp. —.60, Dániel M. Sán
utóbb említett esetben folyamodók ezt a körű - dor Debrecen —.80, dr. Kulcsár Barna Nyír
iíiényt az illet3 főiskolától átvett eredeti záradé bátor —.89, Maurer Katalin Nyíregyháza —.20,
kolt kérvénynyel, vagy az illető kar dékánjának Murár Lajos Balassagyarmat —.40. P. Hálás
bizonyítványával tartoznak igazolni. A beiratko köszönet a szives támogatásért. A kiadőmvataL

1927

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

A bclm isszió és a diakónia kontinentális
szövetsége folyó évi szeptember 20—23. nap
jaira tűzte ki választmányi üléseit Eisenachbd.
Az ülések sorrendjéből úgy a-egyesülőt munka
körét, mint a most megtartandó választmányi
ülések anyagát minden további magyarázót és
fejtegetés nélkül megismerhetjük. Szeptember
20-án este 7 órakor a vacsora után jönnek az
üdvözlések. Szeptember 21-én a Q órai reggeli
istentiszte’et után féltiztól egy óráig u. a. tárgy
ról ketten fognak előadást tartani. Egyik Cen
terwall Upsalából, a másik Prick Rómából. —
A tárgy: »A diakónia mélységéről és terjedel
méről.« D. u 1—7. ismét ketten beszélnek u. a.
tárgyról, Stahl Berlinből és Graef Utrechtből,
»A kér. szeretetmunka az. a lami és társadalmi
jótékonykodás körén belül, nemzeti és nemzet
közi vonatkozásaiban.« Ez előadás és annak
megvitatása után hét órakor rövid vacsora, me
lyeit FüUbrug előadása követ ezen a dinen:
«Képek a belső missióról a kontinens különböző
államaiban.« Minthogy Fülburg a múlt eszten
dőben nálunk is járt, bizonyos, hogy a nálunk
szerzett tapasz alat Írói és benyomásairól is be
fog számolni. Mi is beszámo'unk majd az általa
mondottakról. — Szeptember 22 én a 9 órai reg
geli áhitat után féltiztól egy óráig Giuehn dorpáti lelkész tart előadást e elmen: »Milyen kö
zös ellenségei vannak a keresztyénségnek a kon
tinens államaiban?« Ez az előadás és annak
megbeszélése az egész délelőttöt igénybeveszi.
Délután 2—5. kirándulás a Hehe Lome magasla
taira. Öt órakor Norel, Lenwardenbö! és I>ürleman Ncirillybl e elmen tart előadást: »A kü
lönböző államok hogyan tudnák egymást leg
jobban szolgálni a maguk tapasztalataival az
apologetika és a/, evangélizácio terén ?« Este a
vacsora után az előadott téma megbeszélése.
Szeptember 23-án a kilencóra-i áhitat után féltiztől hárem óráig teljes ü.és, melyen a hivatalos
folyóügyeket beszélik meg és melynek kereté
ben Keller zürichi lelkész tart előadást e cí
men: .«A belmissió nemzetközi kiépítése és a
többi nemzetközi kér. szervezetekhez való viszo
nyulás.« Délután félötkor kirándulás Warthburgba, ahol a várkápolnában lesz a befejező
ünnepi aktus. Am nt látjuk, a külföldi testvérek
alaposan kihasználják a gyűlésekre szánt időt
s közben még csak nem is dohányoznak. Úgy
tudjuk, hogy ezeken az üléseken Rafíay püspök
és Kuthy lelkész is részt vesz.
A Magyarországi Ag. Hitv. Evang.
M issióegyesület pénztárába 1927. Julius havába
a következő összegek folytak be: Tagdíjak:
Scholtz Ödön esperes Ágfalva 5 P. Broschko
G. A. esperes-lelkész Bpest 3 P., b) Adomá
nyok, gyűjtések, oífertóriumok: Turóczy Palika,
Ózd 6 P, Turóczy Mártuska Ózd 1 P, Puszta
vám ofefrtóriuma 5 P, Szeks/árd offertóriuma
0.90, Dabrony, Veszprémmegye offertóriuma
2.40 P. Az Ur á'dó kegyelme legyen mindnyá
junkkal! Broschko G. Á. sk. misszióegyesületi
pénztáros, IV., Deák-tér 4. Budapest.
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Az evangéliom i egyházak középeurópai
segéiyirodájának bizottsága két hete London
ban három napig tartó élteké letet tartott. D/.
Keller Adolf, a segélyiroda titkára tájékoztatta
a bizottságot az egyházak helyzetérő'. A sze
génység még most is igen nagy még olyan or
szágokban is, mint Németország, Franciaország,
Belgium és Csehszlovákia, N/iszont Lengyelor
szágban, a balti országokban, Oroszországban,
Romániában és néhány más államban az egyhá
zakat külföldi segély nélkül végpusztulás fe
nyegtti. A bizottság két irányban dolgozik:
pénzbeli scgé.yt áj ínséges lelkészeknek, gyüle
kezeteknek, másfelől pe ig gyükk zeli vezet k
kiképzését támogatja azáltal, hogy ösztöndíja
kat ád nem saját országukban tanul > tneológusoknak, diakonisszáknak, evangélistáknak. Ta
valy száz ösztöndíjat osztott ki. Segélyben ré
szesült néhány thteológiai fakultás is. A segélyiroda költségei mindössze öt százalékát teszik
ki a bevételeknek.
Felügyelő-választás. Az ambró/.alvai ág.
hitv. ev. cgyházkörségnek f. évi Julius hó 31-én
megtartott közgyüése nagy L k .s d . s e . Bulla
Pál mezőin gyesi m. kir. gazd. főintézőt vá
lasztotta meg az egyházközség r.n.lc; felügye
lőjévé, aki egvbcii a mezőhegyes leányegyhá közsegnek is a felügyelője, akinek ünnepély.s
beiktatása szeptember hó 4-én fog vég :emennI ;
amely alkalomból az oltári funkciót Kertés'
Ferenc helyi lelkész, a szószéki prédikációt
Szlik Gusztáv csarádalb. rt. le kész, a beiktatást
pedig Saguly János, a csanád-csongrádi cg házmegye főesperese fogja végezni. Istennek
gazdag áldása kísérje a megválasztott egyházfelügyelőnek új működése Űrén végzendő és
kifejtendő, honmentő és egyházépitő munkás
ságát. Az ugyancsak ezen a vasárnapon meg
tartott közgvülés az egyházközség másodfelfelügyélőjévé Czabarka János egyháztanácsost,
helybeli lakost választotta meg, akit ez:n új
hivatalában szintén szeretettel köszöntünk.
A kőszegi leánygimnázium átszervezése.
A leányközépiskolai törvény a leányok számára
háromféle középiskolát szervezett. Leánygimná
ziumot, líceumot és kollégiumot. A törvény
alapján az országban egyelőre lesz h it leány
gimnázium, három kollégium és huszonöt lí
ceum. A kőszegi evangélikus leánygimnázium
líceummá szerveződik át. Kőszegen az átszer
vezés folyó évi szeptember havában az 1. és
V. osztályokban kezdőd.k meg. Ennek követkéz
tőben az ötödik osztályban megszűnik a latin
nyelv, amely csak fakultativ tantárgy lesz és
azok tanulják, akik akarják. A latin helyett a
német és francia nyelv tanítása lesz intenzivebb,
és uj tantárgyként fog szerepelni a művészet
történet. A leányliceum nyolc éves tanulmányál
szintén érettségi vizsgálat fejezi be, amely egye
temre és főiskolákra képesít.

R é v fü lö p . A zalai egyházmegye és a kő
vágóörsi gyülekezet buzgó vezetőinek fárado
zása folytán szépen sikerült kultu r estélyben volt
része a Balaton part egyik kedves fürdőhelye,
Révfülöp nyaralóinak. Julius hó 31-én délután
5 órakor hajóval érkezett meg dunántúli egy
házkerületünknek szeretve tisztelt nagy püspöke,
Kapi Béla a révfülöpi kikötőbe, ahol ünnepé
lyes és meleg fogadtatásban volt része. Vele
jött hűséges élettársa is, akinek a kővágóörsi
nőegylet, élén Novák Eleknével, gyönyörű szép
nagy virágcsokorral kedveskedett. A fényes fo
gadtatás után a leventék és cserkészek sorfala
között vonultak el a kedves vendégek szállá
sukra. Este 8 órakor nagy számú és előkelő
publikum, helyéről felállva, meleg ovációval fo
gadta a kulturestre érkező püspököt. Novák
Elek kővágóörsi lelkész visszapillantást vetett
Révfülöp múltjára, mely a munkás elődök fá
radozása után immár kifejlődve, boldog öröm
napját élte meg, mikor körében üdvözölheti az
illusztris püspököt. Bácsi Sándor hegedű szó
lója után, mellyel Hubay: A cremonai hegedüs-ét adta elő, Kapi Béla lépett az előadói
asztalhoz. Mélyen járó hatalmas előadásával,
melyben »A nemzeti felelősség tudatairól szó
lott, soha ki nem törölhető nyomokat hagyott
a hallgatóság lelkében. A feszült figyelemmel
hallgatott előadás után, percekig tartó taps
viharral ünnepelték, nemcsak egyházunknak, de
hazánknak is e nagy fiát. A kővágőörsi dalárda
szép énekszáma után, melyet Ziermann Lajos
vezet hozzáértéssel, Nagy Lajos esperes olvasott
fel saját szerzeményű verseiből szebbnél-szebbeket. Menyhár István keszthelyi lelkész záró
beszéde Után a Himnusz hangjaival ért véget
az ünnepség. A befolyt tiszta jövedelem a Keszt
helyen építendő templomunk javára fordittatott. Az estély sikere Novák Elek fáradozását
dicséri. Az ünnepség után társasvacsora volt,
melyen az első felköszöntőt Szontágh Tamás, a
Társadalmi Egyesületek Szövetsége vezér em
bere mondotta Kapi Béla püspökre. Számos
felköszöntő után a késő esti órákban ért véget
a szép nap.
F e lv é te l az E v a n g . T h e o lo g u s o k O t t h o 
n áb a. Tájékoztatásul közöljük azokkal, akik a

jövő tanévben tanulmányaikat az evang. theol.
fakultáson Sopronban fogják folytatni, hogy az
Evang. Theologusok Otthonában néhány ked
vezményes, illetve ingyenes hely kerül betöltésre
ebben az évben is. Akik magukat felvétetni
óhajtják, a Theol. Otthon-Bizottsághoz címzett
kérvényüket aug. 25-ig az Otthon felügyelőség
hez (Sopron, Temp'om-u. 3. I. e.) küldjék be.
A kérvényhez melléklendő: 1. érettségi bizonyít
vány, illetve annak másolata, 2. vagyoni álla
potról szóló bizonyítvány; 3. orvosi bizonyít
vány; 4. életrajz. A lakás és ellátás dija (fűtés
és világítás nélkül) a szoba nagysága, illetve
az együttlakók száma szerint 40—48 R
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idei közgyűlését szeptember hó 27—30. napjain
tartja Qrácban. A közgyűlés programúij.a a kö
vetkező: szept. 27. kedden este nyolc órakor
üdvözlés és ünnepi előadás a Stephanienssalban. Szept. 28. szerdán reggel nyolc órától
kezdve a Stephanienssal-lal kapcsolatos termek
ben: az osztrák főegylet gyűlése. Kilenc órá
tól kezdve a gyűléssel egyidejűleg az országos
muzeum reformáció és ellenreformáció korabeli
kincseinek kiállítása. Délután négy órakor elő
adások az ifjúság számára. Délután három óra
kor a nőegyletek gyűlése. Este fél hat órakor
ünnpi istentisztelet az Industriehaile-ban, pré
dikál D. Söderblom, Svédország érseke. Este
nyolc órakor népesték. Szept. 29. csütörtökön
kilenc órától kezdve a kiküldöttek gyűlése a
Stephanienssal-ban, délután négy órakor első
nyilvános közgyűlés ugyanott, este nyolc óra
kor ugyanott Rosegger oratóriuma. Szept. 30.
pénteken nyolc órakor istentisztelet mindkét
templomban, tiz órakor második nyilvános köz
gyűlés. Este nyolckor ünnepi vacsora. Szomba
ton kirándulások. Jelentkezni lehet: Pfarrer
Friedrich Ulrich, Graz I., Postfach 221., Oester
reich. A jelentkezés legyen röviden és világo
san fogalmazva.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázati hirdetés.
A hegyaljai ev. egyházmegye ó z d i egy
házközségének lemondás folytán megüresedett
leik és zi állására pályázat hirdettetik. A javada
lom kongruás. Lakáson kívül egyéb természet
beni javadalmazás nincs. Szolgálati nyelv ma
gyar. Kellően felszerelt pályázatok augusztus
hó 22. napjáig alúlirt espereshez küldendők.
Diósgyőr, (Borsodm egye), 1927. aug. 7.
N e m e s K á ro ly

1—2

esperes.

B u d a p este n egy evangélikus lelkész, mint
családtagokat vállalna két nagyobb leányt la
kásra és teljes ellátásra havi kettő-kettő millió
koronáért. A lelkész felesége és két jelesen
tanuló középiskolai tanárjelölt leánya, ezenkívül
zongora és középiskolai magánórákat is vál
lal. A címet a szerkesztőség közli a tudakozódókkal. A legmelegebben ajánljuk ezt a kínál
kozó kedvező alkalmat különösen azon csalá
doknak, melyek vidékről Budapesten iskoláz
tatják leányaikat és súlyt helyeznek arra, hogy
ők megbízható szülői gondoskodásban és út
mutatásban részesüljenek.
1—2
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Az egyház egysége.
»Mindezeket egy és ugyanaz a
Lélek cselekszi.«
I. Kor. 12, 11

Brent püspök a lausannei konferenciát meg
nyitó prédikációjában augusztus hó 3-án azt
mondta, hogy szervezett ziláltságban (organised
confusion) élünk. A lausannei konferencia til
takozás akar lenni ez ellen a siralmas és vé
szes helyzet ellen. Az egyházak össze akarnak
fogni gyakorlati ügyekben, ámde ezeknek tár
gyalása lépten-nyomon felveti azt a kérdést,
hogy mit tartunk Krisztusról, az egyháznak ter
mészetéről, az egyházkormányzatról, az evangéliom lényegéről.
Az apostol szerint az egyház egységének
biztosítéka és munkálója a Szentlélek. A Szent
lélek által valljuk Jézust Urnák; a Szentlélek
által működnek össze közös célra, Krisztus tes
tének építésére a különböző cselekedetek. Az
egységet tehát a Szentlélek munkálja. Az egy
ség Istennek és Jézus Krisztusnak akarata, a
Szentiéleknek munkája. Nem kételkedhetünk ab
ban, hogy a Szentlélek az, aki >a különböző egy
házakban felébresztette a vágyat arra, hogy a/,
egyesülésnek módjait, feltételeit eszközeit ke
ressék, s c-bböl a célból olyan gyűléseket tart
sanak, amilyenekre az anyaszentegyház történe
tében még nem volt példa. Az sem lehet kétsé
ges, hogy ezen konferenciák eredményességé
hez elsősorban az kívántatik meg, hogy az egy
házak, gyülekezetek buzgó imádsággal kérjék a
mennyei Atyát a Szentlélek adományaiért, mert
a Szentlélek nélkül semmit nem cselekedhetünk.
Kötelességünk azonban az is, hogy meg
vizsgáljuk, miként tanít a mi ágostai hitvallású
evangélikus egyházunk az egyház természeté
ről, az egyház egységéről. Mert csak a magunk
egyházának alapos ismerete képesít arra, hogy
ebben a nagy fontosságú ügyben a magunk
részéről mi is érdemes munkát végezhessünk.
Hitvallási irataink az egyház egységéről
több ízben nyilatkoznak. Természetes, mert hi
szen a római egyháztól való elszakadás ezt a
témát újból és újból felvetette. Különösen fon
tos ebben a vonatkozásban az, amit az Ágostai
Hitvallás (1530.) és annak, Apológiája, vagyis
Védelme (1531.) mondanak. Előbb azonban meg
jegyezzük, hogy egyházunk elfogadja a három

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési í r : Egész évre 6 P. 40 fill., félévre 3 P.
20 Ilii., negyedévre 1 P. 60 fill., Egy szám 16 fill
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

egyetemes (katholikus, oikumenikus) hitvallást:
az Apostoli Hitvallást (az őskeresztyénség ko
rából), a Niceai Hitvallást (325.) és az Egyip
tom prímásáról, Athanáziuszról (élt 296—373.)
nevezett Hitvallást. Az Athanáziusz-féle Hitval
lás tanításából idevágólag különösen fontos az,
hogy Krisztus eljövetelekor minden ember fel
támad testben és számot ad cselekedeteiről, ami
azt jelenti, hogy Krisztus minden embernek bí
rája, ítélete alól senki sem vonhatja ki magát,
sem a hivő, sem a hitetlen, sem a keresztyén,
sem a nem-keresztyén. Amiből kitűnik, hogy
Jézus Krisztus Ura az egész emberiségnek és
ezen uralma az Ítéletben túlmegy azokon a kor
látokon, amelyeket az Ítéletnap beálltáig az Egy
ház állít fel az emberek között. Ennek a három
egyetemes hitvallásnak elfogadása nagy jelen
tőségű azért, mert ezzel egyházunk elismeri azt,
hogy az egyház Uráról, a jézus Krisztusról val
lott hite a Szentiráson és^az egyház hivőközös
ségének vallásos megtapasztalásán alapszik. A
Szentirás és az egyetemes hitvallások által kö
zösséget vall az egyetemes egyházzal, annak
egész történelmi létével és életével. Dokumen
tálja, hogy a római pápás egyháztól való elsza
kadás ahelyett, hogy az egyház katholicitásának
megbontása lenne, inkább oda irányul, hogy a
már megbontott, s éppen a római egyház által
megbontott keresztyén egység helyreállittassék.
Az Ágostai Hitvallás első részének végén
összefog la lólag azt olvassuk, hogy egyházunk
tanításában semmi sincs, ami eltérne a Szentirástól, vagy a katholikus egyháztól, vagy a ró
mai egyháztól, kivéve azokat a visszaéléseket, a
melyek az egyházakba becsúsztak. Az Epilógus
szintén hangsúlyozza, hogy sem a tan, sem a
szertartások tekintetében semmi olyat nem fo
gadtunk el, ami a Szentirással, vagy a katho
likus egyházzal ellenkeznék. Kitűnik ebből, hogy
egyházunk tudatosan, és igaz keresztyén közös
séghez méltóan mindenkor szem előtt tartotta
Krisztus anyaszentegyházának egységét, azt nem
bontani, hanem erősíteni kívánta. Melanchton
Fülöp annyira ment az engedékenységben az
egyház egységének megóvása érdekében, hogy
amikor 1537-ben a schmalkaldeni cikkeket (Lu
ther munkája) aláírta, hozzátette, hogy a pápára
vonatkozólag, amennyiben az evangéliom azt
megengedne, a keresztyének békessége és kö
zös nyugalma kedvéért emberi jogon meg le
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hetne engedni, hogy a püspökök felett álljon
(superioritas in episcopos).
Az Ágostai Hitvallás VII. cikkelye azt ta
nítja, hogy az egyház egységéhez elégségles,
ha megvan az egyértelműség az evangéliomi
tan és a szentségek kiszolgáltatása tekintetében.
Nem szükséges az, hogy mindenütt azonos em
beri hagyományok, vagy emberek által megál
lapított rítusok és ceremóniák legyenek. A VIII.
cikkely még hozzáteszi, itt a földön az egyház
ban vannak képmutató és gonosz tagok is. A
szentségiek kiszolgáltatására vonatkozólag pedig
azt tanítja, hogy a gonoszok által kiszolgálta
tott szentség is szentség, mert a szentség: nem
a kiszolgáltatónak érdeme, hanem Krisztusnak
parancsa és rendelése által szentség. A XIV. cikk
pedig azt tanítja, hogy az egyházban nyilváno
san tanítani és a szentségeket kiszolgáltatni csak
azok jogosultak, akik erre egyházilag (rite) elhiva vannak. A Hitvallás második, az egyházba
becsúszott visszaéléseket tárgyaló részének VII.
cikkelyében az egyházi hatalomról szólva a
püspökök hatalmáról, a kulcsok hatalmáról, azt
tanítja, hogy ez a hatalom az evangéliom hir
detésére, a bűnök megbocsátására vagy megtar
tására és a szentségek kiszolgáltatására vonat
kozik; ebben a tekintetben az egyházak nekik
engedelm es seggel tartoznak, ha nem evangéliom
elleneset követelnek.
Az Ágostai Hitvallás védelmét, Apológiá
ját Melancihton Fülöp irta meg. Az Apológia
is felvétetett hitvallási irataink, szimbolikus
könyveink közé. Az egyházról az Apológiának
IV. cikkelye szól. E szerint az egyház főleg a
hivő és Szentlélekkel teljes sziveknek társasága
(societas fidei et Spiritus Sancti in cordibus);
de azért ennek a társaságnak meg vannak külső
jegyei, amelyekről felismerhető. Ezek a külső
jegyek az Ige, a hitvallás és a szentségek. Ez
az egyház a Krisztus teste, amelyet Krisztus az
ő Szentleikével újít, megszentel és kormányoz.
Azok, akikben Krisztus semmit sem munkál,
nem tagjai az egyháznak, amely élő tagokból
áll, hanem csak az egyház külső társaságának
tagjai. Nagyon fontos, amit az Apológia az egy
ház kathoticitásáról a következőkben mond: »(Az
apostoli hitvallás) egyetemes (katholikus) egy
házat mond, nehogy úgy vélekedjünk, mintha
az egyház bizonyos nemzeteknek külső intéz
ménye volna, holott inkább azokból az egész
világon szétszórtan élő emberekből áll, akik egyé ideiemben vannak az evangéliomról, akinek
ugyanaz a Krisztusuk, ugyanaz a Szentlelkűk
és ugyanazok a szentségeik vannak, tekintet nél
kül arra, hogy emberi hagyományaik azono
sak-e, vagy eltérők«. Tanítja továbbá, hogy az
egyház Istennek népe, amely újjászületett a
Szentlélek által; az egyház Krisztusnak országa,
különbözik az ördög országától és azzal harc
ban áll. Ez az egyház valósággal létezik, nem
valamely platonikus, csak eszmeileg létező ál
lam. Tagjai az egész földön szétszórtan élő hí
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vők és igazak; jegyei a tiszta evangélioimi tan
és a szentségek. Ez az egyház az igazság osz
lopa, fundamentoma a tiszta evangéliom, vagyis
Krisztusnak igaz ismerete és a hit.
Fontosak az Apológiának ezen megállapí
tásai azért, mert ebből világosan kitűnik, hogy
hitvallásunk szerint van Krisztusnak egy egye
temes egyháza, Krisztusnak teste, amely azok
ból a hívőkből áll, akik igazán hisznek, s amely
felismerhető az igének és a szentségeknek je
gyéről. Az Ágostai Hitvallásnak az egyházról
szóló tanítása (VII. és Vili. cikkely) csak eb
ben az összefüggésben válik világossá. Az igé
nek és a szentségeknek jegye azért olyan lé
nyeges, mert éppen ezek a jegyek akadályoz
zák meg azt, hogy Krisztus élő egyházát össze
tévesszük egy olyan külső társasággal, amelyet
az egyházi szervezet, a külső szertartások, ha
gyományok, vagy az egyházi közigazgatás te
remt meg. Az Apológia megjegyzi, hogy jóllehet
az eltérő rítusok nem bontják meg az egyház
igazi egységlét, mégis a békesség kedvéért az
általánosan elfogadott rítusok megtartandók.
Az újabb egyházegyesitési törekvések so
rán, különösen Angliában, felmerült a papok
ordinációjának kérdése, és ez egyike a legna
gyobb nehézségeknek. Az anglikán egyházban,
a görög keleti egyházban és a svéd evangélikus
egyházban meg van az apostoli szukcesszió,
vagyis a papavatás azokban az egyházakban viszszavezethető az apostolok koráig. Erre azok
az egyházak, a svédtől eltekintve, igen nagy
súlyt helyeznek, s bár az 1920. évben tartott
u. n. Lambeth-konfereneiának bizottsága 1923ban egy memorandumban ezeket mondja: »Azok
a lelkész! hivatalok ^ministries) amelyeket eb
ben a memorandumban szem előtt tartunk, ame
lyekben megvan a komoly szándék, hogy Krisz
tus rendelése szerint hirdessék Krisztus Igéjét
és szolgáltassák ki a Szentségeket, és amelyek
illető egyházuktól erre ünnepélyes felhatalma
zást kaptak, az Egyetemes Egyházban Krisztus
Igéjének és Szentségeinek valódi leikészi hiva
talai«, az ügy mégsem jutott nyugvópontra. Ne
vezetesen sokan vannak az anglikán egyházban,
akik azt kívánják, hogy az u. n. szabad egyhá
zak lelkészei újból ordináltassanak az anglikán
egyház által.
Hitvallási irataink erről a kérdésről is szól
nak. Az Ágostai Hitvallás szerint, mint már
idéztem, az egyházban csak a szabályszerűen
elhívott (rite vocatus) egyházi szolgák hirdet
hetik az igét és szolgáltathatják ki a szentsége
ket. Nyilvánvaló, hogy ennek a XIV. cikkelynek
súlypontja a rite vocatus kifejezésen van. Ez
a kifejezés nem jelenthet mást, mint azt, hogy
egyházunk elismer egy olyan vocatiot, amely az
egyházban már megvolt; nem ismer el bármi
lyen vocatiot, hanem csak olyat, amely rite,
szabályszerűen történik. Az Apológia foglalko
zik ezzel a kérdéssel is. E szerint az ellenfelek
az Ágostai Hitvallás XIV. cikkelyét helyesnek
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fogadnák el abban az esetben, ha a rite voca rövid és hiányos ismertetéséből is kitűnik, hogy
tus kifejezés alatt a canonica ordinat o, az egy az. evangélikus egyház, amidőn az egyházat az
házi papszentelés volna értendő. Az Apológia
Igéhez és a Szentségekhez köti, mikor az egy
kijelenti, hogy az evangélikusok megtartani házban Krisztus testét és a Szentlélek művét
óhajtják az egyházban az egyházkormányzati látja, másfelől, midőn az egyházkormányzatban
szervezetet és az egyházi fokozatokat (politiam az egyházi fokozatokat e'ismcri, akkor az egye
ecclesiasticam et gradus in ecclesia) még ha sitő törekvéseknek olyan bázist ád, amelyen
eny^cri tekintélyen alapulnak is, de a püspökök lehet építeni.
hagyják abba gyülekezeteink üldözését. Az Apó-’
lógia ezt a kérdést annyira fontosnak tartja,
hogy ünnepélyesen igy fejezi be az idevágó
cikkelyt: »Ez a mi (az egyházkormányzati szer
vezet és az egyházi fokozatok megtartására irá
nyuló) akaratunk úgy Istennek színe előtt, va
Két amerikai olasznak, Sacconak és Vanlamint a nemzetek összessége előtt minden
időkre mentségünk lesz, és senki sem Írhatja zettinek neve ismertté lett az egész világon.
a mi rovásunkra a püspökök tekintélyének meg Ügyükbe beleavatkozott Shaw, Wells, Einstein,
ingatását, mert ebből olvassák és hallják majd Mussolini, a római pápa, a kommunisták, az
az emberek, hogy semmi méltányosságot nem
anarchisták, a munkásság. A tény a következő:
nyertünk el, mikor a püspökök igaztalan ke
Hat esztendeje Massachusetts állam egyik vá
gyetlenkedése ellen felszólaltunk«.
A canonica ordinatiora, az egyházi re.idre rosában meggyilkoltak egy pénztámokot. A bí
vonatkozólag fontos tanitások vannak a schma!- róság Saccot és Vanzettit találta a gyilkosság
kaldeni cikkekhez csatolt függelékben, amely ban bűnösnek, s halálra ítélte őket. Az ügy
»Tractatus de potestate et primatu papae/ el egy kissé homályos volt, és a biró állítólag el
met visci. Ez a traktátus foglalkozik a római fogult nyilatkozatot tett, azt mondta volna
pápának azon követelésével, hogy az egész vi ugyanis, hogy akár ez a kettő a gyilkos, akár
lágon ő ordinálja és erősíti meg a püspököket
és lelkészeket. A traktátus a Szentirás és a tör nem, annyi bizonyos, hogy anarchisták, tehát
ténelem alapján foglalkozik a pápa felsőbhségi megérdemlik a halált. Megjegyzendő, hogy
igényével. Itt olvassuk a következőt: »Az Uj- nincs egészen t sztázva az sem, hogy a két ha
testámentom szolgálata nincs a levitái szolgá lálra ítélt tényleg anarchista. A közönség fellathoz hasonlóan helyhez és személyhez kötve, zúdult az Ítélet ellen. Minden törvény által nyúj
hanem az egész földkerekségén szét van szórva
és ott van, ahol az Isten adja ajándékait, apos tott lehetőséget felhasználtak a halálra Ítéltek
tolokat, prófétákat, pásztorokat, doktorokat; és érdekében olyan eredménnyel, hogy ez a két
az a szolgálat nem emberi tekintély által, Ka szerencsétlen ember hat év óta van már tömuern Krisztus igéje által érvényes«. A lelkészek löcbui halálra Ítélve. Különösen hangzik az is,
elhívása, választása, ordiná.'ása az egyház joga, hogy a felebbezéseket az a biró bírálta el, aki
mert ahol egyház van, ott az evangéliom ad
minisztrálásának joga is megvan. Tehát, ha az a halálos ítéletet hozta. Fuller kormányzó kü
ordinárius püspökök az egyháznak
ellensé lön bizottságot küldött ki ebben az ügyben és
geivé lesznek vagy nem akarják az ordinációt ennek a bizottságnak véleményezése alapján
megadni, a gyülekezetek megtartják jogukat.
mondták ki most a halálos ítélet végrehajtását.
Az egységesítő törekvések újból és újból Említettem már, hogy kik keltek az elitéltek
az elé a kérdés elé állítanak bennünket: miféle pártjára. Van emberi szenvedés, amely az egész
egység az, amelyre törekszünk? A célnak vi emberiség lelkiismeretének itélőszéke e'é tarto
lágos ismerete nélkül minden törekvés csak ta
pogatózás marad. Ha nincsen szerves egység, zik. Sacco és Vanzetti szenvedése ilyen. Mert
a kooperáció is a levegőben lóg, mert a békés hat esztendőt halálra Ítélten tölteni a börtön
együttmunkálkodást mindig megzavarják, a hely ben olyan szenvedés, amelynek gyötrelmei ele
zetet mindig elmérgesitik a térítések, lélekha- gendő büntetést jelentenek ezen a világon. Az
lászások, a vegyes házasságok. Hiábavalónak osztályharcban is kell, hogy éljen bennünk az
bizonyul majd a konferenciák minden határo
zata, mert a gyülekezetekben újból és újból ember.
»
felnevekedik a »keserűség gyökere«. Az uniónak
célja csak szerves unió lehet. Ez vagy megvaló
Az európai C. E. szövetségesek budapesti
sítható, vagy nem valósítható meg. Megvaló konferenciája tanulságos volt. Elismerés illeti
sításához szükséges, hogy az egyház lényegét
illetőleg legyen egyértelműség; és szükséges az meg érte a Bethániát. Hallottam azonban egy
is, hogy az egyházkormányzatot illetőleg, le németnek az előadását a Kinderbundról, amely
gyen egyértelműség. Hitvallási irataink fenti ben lecsepülte a Kinderbund javára a vasár-
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napi iskolát. Magánbeszélgetésben pedig kide
rült, hogy az egyházhoz semmi köze. Vagyis
Clarkhoz is kevés köze van. Mert Clark az
egyházért akart dolgozni. A C. E. munka szép
és üdvös. De óvakodni kell ezektől az egocentri
kus titánoktól, akik önmagukkal kezdik és vég
zik. Nekik semmi az, amit mások csinálnak,
épúgy mint sok vasárnapi iskola-fanatikusnak
semmi az, amit a felekezeti iskola csinál. Min
den ilyen mozgalomnak meg vannak a kelle
metlen mitláuferjei. Baj volna, ha ezek kezébe
menne át a vezetés.

Lausanne.
Brent b eszéd e.

Sweicz ma a konferenciák és különböző
értekezletek országa. Politikai és gazdasági öszszejövetelek itt sűrűn váltogatják egymást. Ma
gyar lelkünk is hányszor szállt már ide, aggódva
és remegve lestük egy-egy politikai értekezlet
kimenetelét. Most augusztusban elnémult Lausanneban a politikai és helyét elfoglalják az
élni akaró keresztyénség nagy problémái.
Augusztus 3-án Lausannéban, a hegyen
épült hatalmas reif. Catedrálisban vagyok. Az
Ur asztalán egy hatalmas nagy arany kereszt.
Jegyezzük ezt meg jól. Orgonajáték alatt egy
szerű polgári fekete ruhában felmegy a szó
székre Secretan S. lelkész. Igeolvasás után közli
az énekszámot. Majd kezünkbe vesszük a Stock
holmban is már használatban volt 4 nyelvű éne
keskönyvet és ennekfolytán 4 különböző nyel
ven száll fel ajkunkról az Istent dicsérő ének.
Az apostoli hitvallásnak anyanyelvűnkön fenn
hangon való elmondása és egy az imádkozásnak
szánt csendes perc után a szószékre lép Char
les Brent New-York püspöke (János ev. XVII.
20—23. alapján) tartja meg »Egység utáni kiál
tás« címén ünnepi beszédét, melyben éles lo
gikával szigorúan körvonalozza a konferencia
célját és hivatását. Az egység utáni kiáltás —
úgymond — az Isten szava az emberhez. Csak
az egység utján alakulhat ki az Isten országa
itt a földön. Ha ez az egység eltűnt e világ
ból, úgy e körülmény okát az egyetemes keresztyénségben kell keresnünk. Az egység új
bóli megteremtése érdekében minden keresz
tyénnek egyformán kell közreműködnie. Az egy
ség utáni kiáltás hasonló egy nagy folyamhoz,
mely mindig nagyobb erővel hirdeti a maga
igazságát. Most új erővel hangoztatja a maga
hivó szavát, melyre válaszadás az egybegyült
konferencia. A nyugodt megbeszélés a béke
eszköze, a szenvedélyes vita pedig a háborús
kodás fegyvere. Békességre és egységre intett
egykor a Megváltó a maga tanításaival és
ugyanezt teszi ma a bennünk élő szelleme.
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Az egység utáni kiáltás az Isten ideálja,
viszont az emberiség egység; utáni vágya —
életszükséglet. Az egységre elvezető vezérnek
csak Jézust ismerjük el és senki mást.
Áhítattal hallgattuk a rokonszenves ameri
kai főpásztor felolvasás tormájában tartott ige
hirdetését.
Ének és ima után mindenki az anyanyelvű
febegte el a Miatyánkot. Mindnyájan éreztünk
valamit a pünkösdi szellemből.
Majd átvonultunk az egyetem díszes aulá
jába. Pontosan 93 különféle kér. egyház kép
viselőit láttuk itt együtt, kb. 550-en voltak.
Főpásztorok, lelkészek, egyetemi professzorok
és buzgó világiak. Itt van a múlt évi stockholmi
konferencia vezére, Uppsala érseke: Söderbilom,
az amerikai küldöttség, élén a magyarbarát
Scherer, a keleti egyházak metropolitái, és
püspökei, dr. Küry az ó-katholikusok püspöke,
itt vannak ref. atyánkfia!: Ravasz, Antal, Boér,
Lene, ev. egyházegyetemünk megbizásából egy
házi külügyeink képviselője Raífay püspök, ezen
a téren hűséges munkatársa Kaas báró, dr.
Pröhle egyet, tanár és mint vendég e sorok Írója.
Mint egyszerű szemlélő jóleső érzéssel állapítom
meg és közlöm a nagy nyilvánossággal, hogy
különösen ev. küldöttségünk vezérét szemmel
láthatólag mindenütt megkülönböztetett öröm
mel és tisztelettel fogadják és igy bizonyára
bőven van alkalma, hogy egyházunknak és ha
zánknak szerte a nagy világban barátokat sze
rezzen.
A konferencia folyamán az angol, német és
francia nyelv egyformán érvényesül. Az angol
nyelvű elnöki kijelentéseket, a német és francia
tolmácsok azonnal lefordítják. E körülmény ter
mészetesen nagyon lassúvá teszi a tárgyalások
egész menetét. •
Egyhangú óhaj folytán Brent foglalja el
az elnöki széket. Szimpatikus egyéniség, kb.
55—56 éves, fáradtnak, betegnek látszik. Rövid
elnöki székfoglalójában kijelenti, hogy vallott
aállásfogilalásai egy munkás élet kiforrott ered
ményei. De ha a tárgyalások alatt az Isten lelke
őt más véleményre fogja vezetni, úgy azt kész
ségigei el fogja ismerni és semmi esetre sem
fog ragaszkodni eddigi álláspontjához.
Bizony bölcs szavak. Méltóak egy ilyen
konferencia elnökéhez.
A konferencia céljával az Ev. Lap olvasói
már tisztában vannak. Megértést és ha lehet
közeledést kezdeményezni a legkülönfélébb kiér.
egyházak között. A cél magasztos és csaknem
elérhetetlen. Róma távolmaradt. Már e tény is
mutatja a nagy nehézségeket. Évszázadok tör
ténelmi tényeit és esetleges hibáit egy rövid
konferencia nem tudja eliminálni. Helyesen vi
lágította meg e kérdést Élest a fiatal erlangeni
tanár, no de annak előadásáról legközelebb.
Lausanne.
Farkas Győző.
I
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ban keresztyén, tehát kizárólag keresztyén és
aközött, ami csak keresztyéniesre színezett ál
talános vallásosság.
Johnson Glsle budupesti missziói lelkósz.
Hol kell már most a keresztyénit a kereszHogy áll a helyzet a mai kor hitével?
tyénségben keresnünk? Jézus személyiségének
Nagyon csodálatosan.
a felfogásában. És pedig úgy, mint egv isteni
A hitre való törekvés nagy, sohasem volt személyiségében.
talán ilyen nagy, szinte mondhatnánk ilyen meg
Jézus istensége a keresztyén hitnek a fő
hatóan nagy. Csak nem tudják az emberek, dogmája.
hogy hogyan higyjenek: sem azt, hogy miben,
Lehet a názáreti Jézust prófétának nevezni.
sem azt, hogy kiben.
Ezzel azonban róla magáról semmit nem mon
A régi hitigazságokat látszólag nem akar dunk. Ezzel csak az ő földi munkáját beszorí
ják az emberek többé átélni. Hiányzik hozzá
tottuk egyéb életmegnvilvánulásoknak egy bi
inkább a türelem, mint az erő és szükségében
zonyos csoportjába.
mindenféle idegen hit után kapdos az ember,
Lehet Jézust vallásalapitónak is nevezni. Ez
úgy ahogy azt a mai vallástudomány szokatlan^
nagy mértékben hozzáférhetővé teszi a laiku zel azonban még kevesebbet mondtunk öróla.
sok számára is és azt képzeli, hogy ezekbe az Ellenkezőleg, mintegy hamis megvilágításba ál
idegen hitigazságokba könnyebben és gyorsab lítjuk öt. Jézus nem alapított uj vallást, hanem
ban tudja beje élni magát, mint abba, amit az az ö régi népének vallásán belül egy uj viszonyt
közvetített Istennel saját személyében, ami ál
ember saját elődeitől örökölt.
Legtöbb esetben csak felületesség az ered tal természetszem leg önként, mint be'só követ
mény. Egy idegen hitnek a szellemébe és lei kezmény, egy uj vallás állott elő. ö tehát sem
kébe behatolni nem mindenkinek adatik meg, Mózessel, sem Mohameddel, sem Buddhával,
még kevésbé, ha az ember a saját hitét soha sem bárki más nagy vallásalapitóval egy fokra
sem értette, vagy szerette meg. Ahol ez*a felté nem helyezhető. Ezek a férfiak a maguk vallás
rendszerében csak megközelítőleg sem foglal
tel nincs meg, ott az egész csak a hittel való
játszadozásba és nevetséges valláshabarékba nak el olyan központi helyet, mint Jézus a ke
res ztyénségben.
megy át.
Egész világos, hogy ha valaki tisztába akar
Mosolyogni való dolog, ha nem kellene
éppen a komoly embereknek nagyon komolyan jönni egy bizonyos hittel, akkor nem szabad
venniök. Nemcsak a nagy közönségnél lehet befolváscltatni magát saját nézetei által, melyet
ugyanis ezeket a megfigyeléseket tenni, hanem arról a bizonyos hitről alkotott. Mérvadó csak
olyan embereknél is, akik a mai nemzedék val az lehet, amit azok az emberek mondanak, akik
lásos fejlődésével szemben elsősorban felelősek. ezt a hitet teljes egészében magukévá tették,
Sokat tárgyalt példák bőven vannak az úgy, hogy készek minden elgondolható konzek
utolsó évekből. Itt látni, amint egy naiv hitü venciáját levonni, és pedig nemcsak a belső, a
világ ünnepli a zsidó vallásnak egyik szolgáját, szellemi, vagy lelki konzekvenciákat, hanem olya
mert ő megsértette hivatalos állásából folyó kö nokat is, amelyek a külső életfolvtatás számára
telességeit, mialatt bizonyos ujtestamentomi gon döntőek. Elsősorban vizsgálat tárgyává kell
dolatokat vett kölcsön, s úgy ahogy ó azokat tenni, mit vallottak ezek az emberek magukról
felfogta, nyilvános prédikációjába belekeverte. szóval és tettel. Az még nem tesz zsidóvá, hogy
Amott látni, amint 1600 évvel a niceai zsinat valaki a Talmud vagy a Kabballa iránt érdek
után — miről még majd bővebben t>eszélünk — lődik. Az még nem tesz mohamedánná, mert
az esemény emlékét az egyházak képviselőibe)! valaki úgy érzi, hogy Al-Ghazali szelleme öt
álló nemzetközi összejövetel ünnepli, ahol a mé vonja. Ép úgy, sót annál kevésbé lesz valaki
lyebb hitigazságok szándékosan háttérbe tétet keresztyén azáltal, hogy a hegvibeszéd bizonyos
nek, hogy a »gyakorlati« céloknak hely adassék, mondatai, vagy a főpapi imádság bizonyos mon
amely ilyen módon, tehát a hitbeli különbsé datai mély benyomást tettek reá. Hanem zsidó,
gek félretolása mellett, gyakorlatilag teljesen el vagy mohamedán, buddhista, vagy keresztyén
érhetetlen és igy nem is kívánatos. De mind csak az lesz, aki a zsidóságnak, vagy egy más
ezen zavarnak ősforrását valószínűleg ott kell vallásnak, mondjuk a keresztyénségnek, egész
keresni, hogy keresztyén szószékeknek százai igáját felveszi magára és pedig úgy is mint
és ezreiről vasárnapról-vasárnapra minden le gondolatok, úgy is, mint érzelmek, s úgy is,
hető és lehetetlen dolog hangzik el: racionaliz mint (bizonyos) gyakorlati életnek igáját. Csak
mus és nacionalizmus, vallásos romantika és az, amit az ilyenek mondanak, akik valóban vi
hitbeli szabadgondolkozás s éppen csak az nera, selik az igát, jöhet tekintetbe és bir jelentőség
ami a keresztyénséget keresztyénséggé teszi.
gel az illető hit megértésénél és megítélésénél.
Mindenesetre tény, hogy a keresztyénség Csak igy menekülünk meg attól a veszélytől,
ilyen ellapositásra szinte kínálkozik. Ez onnét hogy a vallással vallásosdit játszunk. Az emlí
van, mert a keresztyén vallás minden vallások tett vallások közül kettőben és pedig a két
közül a legkiélezettebb, mert itt a határokat kü vezető világvallásban: a zsidóságban és a kelönösen élesen kell megvonni aközött, ami való resztyénségben érezték szükségét, hogy a hit-
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nek ezt az igáját röviden megfogalmazott mon nyesztő hitenergiáknak szóvivője. Nem idegen
datokba, formulákba foglalják és különösen a ellenséget kellett a testtől távoltartani s a maga
keresztyénség gazdag ilyen megfő rmulázott hit számára lehetőleg megnyerni, hanem arról volt
vallásokban.
szó, hogy világosság gyujtassék önmaguk szá
Minden egyes szabályszerű keresztyén isten- mára: mikép kell az Urat felfogniok, ha az üdvtiszteletben a prédikáció és egyéb többé-kevésbé élményhez hűek akarnak maradni. Rögtön észre
lényegtelen alkatrész mellett, kettős hitvallás ta lehet venni, ha egy hitvallás kifelé van irányítva,
lálható: egy nyilvános bűn vallomás: (latinul: olyanokra, akik nem tartoznak ahhoz a hitbeli
»Confiteor«) és egy nyilvános hitvallás (latinul: közösséghez. De ép úgy észre lehet venni azt is,
»Credo«). Ahol valami okból ezen vallástételek ha egy hitvallás szabadon és közvetlenül^ a szív
egyike, vagy másika az istentiszteletben nincs ből jön a legcsekélyebb tekintet nélkül arra,
felvéve, ott az istentisztelet el van hibázva, és hogy a kívülállók amellett mit gondolnak, vagy
tökéletlen, bármily szép és hangulatos is egyéb mit se. Csak ilyen hitvallásnak van értéke olya
nok számára, akik hitbeli dolgokhoz valamenyként.
Azt a hitformulát, amelyet most rendesen nyire értenek. És ebben van a jelentősége a
»Credo« gyanánt használnak, tévesen nevezik fiiceai hitvallásnak.
apostoli hitvallásnak. Inkább római, vagy latin
Ám, hogy került a sor egy ilyen manifeszhitvallásnak kellene nevezni. Előnye csak a rö tációra?
vidség és voltaképen iskolai hitvallás olyanok
Már a legrégibb Jézuskép, melyet az ujszámára, akik a keresztyénség lényegét és ke testamentum közöl, tehát Pál apostol leveleié,
letkezési történetét csak kimért mondatokban egy isteni Megváltó képe. Ha ez a kép nem je
kénytelenek, illetőleg akarják megismerni. Ép lentett volna mást, mint azon Krisztus-képnek
azért használják keresztelési hitvallásnak is.
a kifejezését, mellyel maga az apostol telítve
Rensőleg sokkal gazdagabb egy másik hit volt, talán nem is biztos, hogy hozzánk eljutott
vallás: a niceai, amelyet az előbb említett zsi volna. Ha azonban ez mégis megtörtént, az
naton 325-en állítottak össze. A speciális keresz onnét van, mert már akkor egész jól megértet
tyéni elem a keresztyénségben ez alkalommal jut ték az emberek, amit ő irt, mert az isteni és
először kifejezésre a maga teljében. A hitval Istentől küldött Megváltó ábrázolásában min
lásnak szinte az egész szövege azt tárgyalja, denki feltalálta azt, amit ő maga is átélt és fel
amit a »Krisztus kérdésinek lehetne neveznünk. ismert. Ha nem lett volna az eset ez, akkor eze
ket a leveleket és tanításokat sem nem olvashat
Minden más mellékes.
ták, sem megtartani s tovább adni nem igyekez
Az idevonatkozó szöveg igy hangzik:
»Hiszek az egyetlen Ur Jézus Krisztusban, hettek volna. Már ezekben a legrégebbi keresz
Istennek egyetlen Fiában, aki az Atyától szüle tyén iratokban kivehet az ember, vagy feltéte
tett egész világnak előtte; Istenből való Isten, lezhet egy általános Krisztus-hitet, amelynek
világosságból való világosság, valóságos Isten tárgya az emberi mértéket messze túlhaladja.
Későbbi keletkezésüek azok az életleirások,
től való valóságos Isten; született, nem terem
tett; az Atyával egy lényegü; általa teremtetett amelyeket az evangéliumokban bírunk. Az Üd
minden. Aki értünk, emberekért és a mi üdvös vözítő képe bennük, különösen az első három
ségünkért a mennyből lejött és testté lett a ban, a páli levelekhez képest nagyon egyszerű.
Szentlélek áltat szűz Máriától és emberré lett; Krisztus személyére és művére vonatkozó tan
értünk is megfeszittetett Pontius Pilátus alatt, ról nincs szó bennük. És mégis ugyanaz a hit
szenvedett, eltemette tett és harmadnapon feltá ragyog rajtuk keresztül, amelyet mi az ujtestamadott az Írás szerint és felment a mennyekbe mentom többi irataiban találunk kimondva vagy
és ül az Atyának jobbjára és el fog jönni dicső feltételezve.
Más szóval: soha, már az első pillanattól
séggel Ítélni eleveneket és holtakat; az 0' orszá
kezdve sem volt olyan Krisztus-hit, amely gyü
gának nem lesz vége.«
Nem minden hitvallásnak van ugyanaz a mölcshozó és terjedésre képes lett volna és
keletkezési története. Vannak olyanok, amelyek amely a názáreti Jézusban nem egy isteni ter
a saját hitbeliek részére csak közvetve szolgál mészetű lényt látott volna. Egész napjainkig
nak. A más hiten levők támadtak és ez ellen- ismétlődik ugyanez a tény: ahol ez a hit gyenge
intézkedésekre és önvédelemre kényszerit. így és ingatag, minden missiói erő megszűnik. Csu
azután az ember kénytelen a saját hitének tartal pán keresztyén kulturrajongás nem tud fenn
mát olyan irányba dolgozni ki, amely nincs tartani és keresztül vinni semmi missiói tevé
épen ennek a hitnek lényegével feltétlenül szo kenységet. Csupán egy merő emberi ideál nem
ros összeköttetésben. Az ember kénytelen min tud a maga érdekében mozgósítani olyan oda
denekelőtt a külső ellenség célzatos, vagy ön- adást és annyi áldozatkészséget, még akkor sem,
, ként adódó félremagyarázásait visszautasítani. ha ez az ideál Krisztus nevével van felékesitve.
Visszahökkentőleg kell hatnia ennek még az
Egészen máskép áll a dolog a niceai hitvallás
sal! Itt is egy ellenség visszaveréséről van szó. egyébként felületes figyelőre is. Ha igaz az,
De ez az ellenség nem kívülről, hanem az egy hogy gyümölcséről ismerni meg a fát, akkor
ház kebelében támadt és pedig mint az eler nem lehet kétséges, hogy milyen hit nevezhető
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a szó teljes értelmében keresztyénnek, és mi
lyen nem.
Itt azonban bizonyos kérdések keletkeznek,
amelyekről a dolog- közelebb, megvilágositására
beszélni kell.
Az első kérdés körülbelül igy hangzik: Van
Jézus istenségének valami gyakorlati értéke egy
általában? Nem hozhatta-e volna létre Krisz
tus ugyanazt a váltság munkát, ha csak közön
séges, bár egyébként minden tekintetben kiváló
ember?
A felelet az: Éppen az az ut és mód. aho
gyan a hivő keresztyén az üdvösséget átéli, ve
zet szükségszerüleg egy isteni Megváltóban való
hithez. E világ dolgai egy örök körforgásban
mozognak s ebbe a körforgásba vagyunk mi
emberek a mi Isten utáni vágyainkkal és hitbc'i
éhségünkkel beleékelve. Hiába akarunk mi való
ban Istenhez, egy felsőbb élethez fellendülni,
a körforgásból ki nem keveredünk. Megtéré
sünk csak önmagunkhoz való megtérés lesz.
Hogy egy megtérés előidéz-e Isten szivében
valami visszhangot, sohasem tudhatom. És min
den más vallásnál a »megtérés« csak önmegté
rés. Az önmegváltás van előttük, mint végső
cél. A keresztyénségben azonban nem úgy van.
Itt a hangsúly nem azon van, hogy én megtér
tem, hanem hogy Isten megtérített. Isten maga
az, aki az én életembe belenyúlt, hogy az én
lelkem újjászületését létrehozhassa úgy, mint
ahogy általában Jézus által 0 belenyúl az em
beri világba, hogy lehetővé tegyen mindnyájunk
számára egy ilyen újjászületést. De ha Isten
nincs Jézusban, akkor az egész váltságmü me
gint visszahull a földre, akkor az megint nem
más, mint egy csupán emberi önmegtérési és
önmegváltási kísérlet; akkor mi minden kapasz
kodásunk ellenére is e világ dolgainak körforgá
sában maradtunk fogva. Vagy isteni eredetű
Jézus, vagy az egész keresztyénség hiábavaló,
zavaros álom.
De hogy kell képzelnünk ezt az isteni ere
detet?
Ez az egyetlen pont, ahol bár nem ellen
tét, de különbség van a mi korunk és azon em
berek közt, akik a niceai hitvallást fogalmazták,
amennyiben mi az Isten felől és az isteni lény
felöl megszoktuk tartózkodóbban gondolkozni.
Nem érezzük szükségét annak, hogy behatoljunk
‘.sten titkába. Aminek reánk nézve jelentősége
van, az egyedül Isten lényének az az oldala,
amely felénk van fordítva. Ami Istennek a bensejében végbement, miközben ö a Megváltót
magától elválasztotta, nincs szükség tudnunk
s meg úgyis sohasem értenénk. Csak azt az
egyet kell tudnunk, még ha meg nem is ért
hetjük, hogy a lényegbeli viszony Isten és az
Üdvözítő között valóságos és pedig egész más
és sokkal mélyebb értelemben, mint ahogy azt
magunkban, mint Isten gyermekeiben szemlél
nünk szabad.

(Folytatjuk.)

279

H Í R E K .
E g y h á z k e r ü le t! k ö z g y ű lé s . Miként már
jelentettük, a dunántúli egyházkerület Kapi
Béla püspök és Mesterházy Ernő felügyelő
elnöklete alatt szeptember 22 én tartja meg
közgyűlését Nagykanizsán. Szeptember 20-ón
a főiskolai nugvbizottság, a pénzügyi bizott
ság, a véleményező bizottság és a gyám inté
zeti választmány ülést, a gyám intézet közgy ű
lést tart. Szeptember 21-én a lelkész egyesület,
a tanítóegyesület és a Luther Szövetség tart
ják gyűléseiket, délután a népiskolai bizottság
ülése és az előkészítő értekezlet lesz, este fél
hét órai kezdettel pedig gyámintézeti istentisz
telet, továbbá a gyámintézet és a Luther Szö
vetség közös ünnepsége, előadást tart Molito
ris/ János ostffvasszonvfai lelkész.
tiy á m in té z e t. A dunántúli tgyházkerületi gyámintézet világi elnökévé egyhangú bi
zalommal virtsologi Rupprecht Olivér nagy
birtokos. főrendiházi t tg választatott meg. Az
uj gyámintézeti elnök Nagykanizsán tartja
meg székfoglaló beszédét szeptember 21 én.
az este iái hét órakor tartandó gyámintézeti
ünnepély keretében, amelyen az egyházi be
szédet Pöttschacker István soproni lelkész
tartja
A h e g y a lja i ev. e g y h á z m e g y e közgyű
lését Diósgyőrött tartotta meg augusztus 4 én
homrogdi Lichtenstein László nyug. föispáu,
felsőházi tag, egyházm egyei felügyelő és N e
mes Károly esperes, diósgyőri lelkész elnök
lete alatt Aug. 3-án a különböző bizottságok
üléseztek, előértekezlet és vallásos estély tar
tatott. am elyen Tóth József alesperes felavatta
a diósgyőri gyülekezet nagy áldozattal m eg
újított orgonáját s amelyen Pazár István.
Záholy János, Ü geti Ede és Vietórisz László
működtek közre orgona-solóval, műénekkel,
szavalattal. Ligeti Ede (Jyóni Gézának állított
méltó em léket költői szépségű előadásában.
Aug. 4-én reggel a gyámintézeti istentiszteleten
Zernan Zoltán tállyai lelkész hirdette az igét,
jó szivüségre, áldozatkészségre buzdítván a je
lenlevőket. 9 órakor az esperes buzgó imája
után Lichtenstein ehmegyei felügyelő nagy
szabású beszéddel nyitotta meg a közgyűlést;
sürgette a 48. XX. végrehajtását, üdvözölte az
esperest 40 évet meghaladó lekészi szolgálati
jubileuma és a III. o. polg. érdemkereszttel tör
tént legfelsőbb kitüntetése alkalmából, tiltako
zott a miskolci (eperjesi) ev. jogakadémia nyil
vánossági jogának korlátozása és állítólag tervbe
vett megszüntetése ellen. Nagy figyelemmel
hallgatta meg a közgyűlés az esperes terjedel
mes, nagy gonddal összeállított s az egyház
megye hitéletéről beszámoló jelentését, melyért
neki, valamint a megnyitóért a felügyelőnek,
köszönetét szavazott s mindketőjükkel szemben

280.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

teljes bizalmát nyilvánította. A tisztujitás során
törvényszéki bírák lettek: Hosztják Albert, dr.
Raisz Elemér, dr. Szthelo Zoltán, Tavassy Zol
tán és Vietórisz László. Egyházmegyei főjegy
zővé Vietórisz László diósgyőr vasgyári hitok
tató lelkész, eddigi elhmei jegyző, ennek he
lyére pedig Zeman Zoltán tállyai lelkész vá
lasztatott egyházmegyei jegyzővé. Dékánok let
tek Tavassy Zoltán ujcsanálosi lelkész és Kul
csár Károly ny. ezredes, szikszói egyházfel
ügyelő. Másodfelügyelője az egyházmegyének
Platthy Mihály kormányfőtanácsos, fancsali egy
házfelügyelő lett. Több fontos ügy letárgyalása
után, a helyi egyház díszközgyűlése ünnepelte
Nemes Károly jubiláló esperes-lelkészt, akit vi
téz dr. Görgey László alispánhelyettes, várme
gyei főjegyző, Geduly Henrik püspök, Dómján
Elek főes1peres, a helyi egyház, nő egylet, a fe
lekezetek, iskolák és egyéb intézmények üd
vözöltek, virággal és emléktárgyakkal leptek
meg. A folytatólagos egyházmegyei közgyűlés
fölterjesztéssel élt az egyházkerülethez a lelkész
választási szabályrendelet módosítása, az egyházvódelem ügyének erélyes és sikert biz
tositó rendezése, a lelkészi, nyugdíjintézet tető
alá hozása, az iskolai ifjúság részére, a vasárnap
délelőtt teljes szabaddá tétele, a miskolci áll.
el. iskolákhoz ev. férfitanerő kinevezése tárgyá
ban. Üdvözölte a közgyűlés táviratilag Rothermere lordot. A Tapolca-fürdőben rendezett köz
ebéden számos értékes pohárköszöntő hang
zott el.

Adományok az ózdi ev. egyháznak.
Zorkóczy Samu egyházfelügyelő Szigethy La
jos: .Luther lelke“ c. művének második kö
tetéből Ki példányt ajándékozott az egyház
nak. Ugyanő az első kötet megjelenésekor is
10 példányt ajándékozott az egyháznak. Krokavecz Samu és neje pedig egy kézi festésű
fehér selyem oltár és szószékteritőt ajándé
kozott.
Lelkészegyesület. A dunántúli egyházke
rületi lelkészegyesület szeptember 21-én, d. e.
8 órai kezdettel tartja meg közgyűlését Nagy
kanizsán, a templomban. A közgyűlés legfon
tosabb két tárgya az egyesület alapszabályai
nak megalkotása és a lelkészi nyugdíjintézet
ügye. Az előbbit Németh Károly ügyvezető a!elnök, az utóbbit Wagner Ádárn ráckozári lel
kész adja elő. Arra való tekintettel, hogy a
közgyűlésnek mindössze három óra áll rendel
kezésre, az elnökség kéri a tagokat, hogy pon
tosan jelenjenek meg nyolc órára.
Diakonisszaavatás. A győri ev. egyházközség által a múlt évben megnyitott diako
nissza képző intézet négy első növendéke, kik
az egyévi előpróba időt megállották, f. hó 28-án
fognak diakonissza nővérekké avattatni s enge
délyt kapnak a tisztes diakonissza ruha viselé
sére. A magyar evangélikus egyházunkban ritka
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ünnepély a templomban fog lefolyni s Pálmai
Lajos lelkész végezi, aki eddigi kiképeztetésüket
Huber Etelka diakonissza vezető nővérrel együtt
végezte. Az intézetbe már négy új növendéket
is vettek fel, akik szeptembertől fogva fognak
előkészülni magasztos hivatásukra.
Felvétel az Evang. Theolőgusok Ottho
nába. Tájékoztatásul közöljük azokkal, akik a
jövő tanévben tanulmányaikat az evang. theoil.
fakultáson Sopronban fogják folytatni, hogy az
Evang. Theologusok Otthonában néhány ked
vezményes, illetve ingyenes hely kerül betöltésre
ebben az évben is. Akik magukat felvétetni
óhajtják, a Theol. Otthon-Bizottsághoz címzett
kérvényüket aug. 25-ig az Otthon felügyelőség
hez (Sopron, Templom-u. 3. I. e.) küldjék be.
A kérvényhez melléklendő: 1. érettségi bizonyít
vány, illetve annak másolata, 2. vagyoni álla
potról szóló bizonyítvány; 3. orvosi bizonyít
vány; 4. életrajz. A lakás és ellátás dija (fűtés
és világítás nélkül) a szoba nagysága, illetve
az együttlakók száma szerint 40—48 P.

SZERKESZTŐI ÜZENET
S. L. Budapest. Levelében említett újság
aug. 8-iki számát, vagy legalább is a hivatko
zott cikkét kérem. Anélkül nem tudok hozzá
szólni.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázati hirdetés.
A hegyaljai ev. egyházmegye ó z d i egy
házközségének lemondás folytán megüresedett
lelkészi állására pályázat hirdettetik. A javada
lom kongruás. Lakáson kívül egyéb természet
beni javadalmazás nincs. Szolgálati nyelv ma
gyar. Kellően felszerelt pályázatok augusztus
hó 22. napjáig alűlirt espereshez küldendők.
Diósgyőr, (Borsodmegye), 1027. aug. 7.
Nemes Károly
2 —2
esperes.
Budapesten egy evangélikus lelkész, mint
családtagokat vállalna két nagyobb leányt la
kásra és teljes ellátásra havi kettő-kettő millió
koronáért. A lelkész felesége és két jelesen
tanuló középiskolai tanárjelölt leánya, ezenkívül
zongora és középiskolai magánórákat is vál
lal. A címet a szerkesztőség közli a tudakozódókkal. A legmelegebben ajánljuk ezt a kínál
kozó kedvező alkalmat különösen azon csalá
doknak, melyek vidékről Budapesten iskoláz
tatják leányaikat és súlyt helyeznek arra, hogy
ők megbízható szülői gondoskodásban és út
mutatásban részesüljenek.
2—2
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A papság.
— Scherer M. G. G., az amerikai Egyesült Lutherá
nus Egyház titkárának előadása Uiusanne-ban,
augusztus 12-én. —
Fordító megjegyzése Az angolban
a papságot a latin elnevezés nyo
mán ministry szóval jelölik Minis
terium latinul a. m szolgálat; mi
nister a. tn. szolga. Angolban mi
nister a. m lelkész

Elöljáróban talán érdemes lesz figyelmet
fordítani a »ministry* szó kétféle használatára.
Az egyik használat szerint szolgálatot jelent —
valami olyast, amit az ember egy más valaki
nek akarata és parancsa szerint, vagy más va
lakinek örömére és javára cselekszik. Ebben az
értelemben az egyház köteles Ura nevében szol
gálni a világnak. Ezt a szolgálatot az egész egy
ház végzi, osztoznak benne kicsinyek és nagyok,
mindazok, akik Krisztuséi. A másik használat
szerint értjük alatta az egyháznak azon tagjait,
akik ünnepélyesen kiválasztattak arra, hogy .kü
lönleges tevékenységgel és elismert tekintéllyel
szolgáljanak az egész egyház érdekében és an
nak nevében. Ezek a papok, és gyűjtőnévvel
az egyház papságának (ministry) neveztetnek.
Úgy vélem, hogy mikor a ministry szót ebben
az utóbbi értelemben fogom használni, egy ér
telemben leszek azokkal, akik ezt a témát aján
lották s arról fogok beszélni, amivel ez a kon
ferencia foglalkozik.
I.

Az egyházban mindig volt papság; de a
különböző korokban, a világnak különböző ré
szein és a különböző felekezetekben különböző
felfogás mutatkozott a tekintetben, hogy mi a
papság és mi az a tekintély, amelyet működik.
Az első korszakban, amely az apostolok korát
és néhány utána következő esztendőt ölel fel,
olvasunk diakónusokról, presby terekről
és
püspökökről, de ez a két utóbbi elnevezés ebben
az első korszakban nem jelöl meg a papságban
különböző rendet, hanem egyformán nyer alkal
mazást ugyanazon tisztviselőkre. Megemlítjük
itt, hogy a prezbüteros szóból származik az an
gol priest és a német Priester szó, amelyek pa
pot jelentenek. Az -Újszövetségben azonban a
prezbitereket sohasem nevezik papoknak. Kü
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Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ér: Egész évre 6 P. 40 fill., félévre 3 P.
20 filU negyedévre t P. 6 0 Ilii., Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

lönösen meg kell jegyeznünk, hogy az újszövet
ségben említett prezibiterek, vagy vének telje
sen mások, mint a későbbi papok.
A vallási és politikai milieu-ben, s a térlhóditó és tapasztalatokban gazdagodó egyháznak
szükségleteiben voltak tények és körülmények,
amelyek előidézték azt, hogy a papságnak ez a
régebbi formája természetszerűleg, ha nem is
legitim módon, azzá a jobban specializálódott
alakulattá fejlődött, amelyben a második szá
zad elején jelentkezik. Bármiben leli is magya
rázatát, a tény az, hogy ebben az időben vol
tak olyan papok, akiket diakónusoknak, voltak,
akiket prezbitereknek neveztek és megint má
sok, akiket a püspök elnevezéssel tüntettek ki.
Hogy miben állt voltaképpen a különbség a
prezbiterek és a püspökök között, azt egyelőre
elmellőzhetjük. Bármi lett légyen a funkcióbeli
különbség, s bármilyen ellentállással találkozha
tott is imitt amott ez a fejlődés, az említett há
rom rend végérvényesen kialakult és mindenütt
fennállott egészen a tizenhatodik századbeli re
formációig.
Mielőtt a tizenhatodik század lealkonyult
volna, egész Északeurópa, beleértve Angliát és
Skóciát is, keresztülment a reformáció küzdel
mein. Az egyház fundamentomaiban ingott meg.
Intézményei, tanai, hagyományai, rítusai és szer
tartásai — minden — próbatüz alá vettetett;
ebben az egyetemleges összeomlásba a papság
is belesodródott.
Jóllehet a lutheránus hitvallók Ágostéban,
1530-ban kifejezetten készek voltak arra, hogy
alávetik magukat a püspökök tekintélyének azon
feltétellel, hogy megengedik nekik az evangéliom hirdetései, Németországban a lutheránu
sok lassanként mindenütt elvesztették a kanoni
kus rendet. A dán és a norvég egyházban a
püspök tisztje nem szenvedett megszakítást,
Svédországban, ahol az érsek elfogadta a re
formációt, a püspökség megmaradt és a mai
napig fennáll. Onnan származott át Finnor
szágba. Hasonlóképpen megmaradt az anglikán
felekezetben. Néhány európai országban a ká
noni rendet minden sajnálkozás nélkül eltávolí
tották, vagy megszüntették.
Amerikában sok felekezet van és ott meg
található tisztán és keverten minden fajta egy
házi szervezet: görögkeletiek, római katoliku
sok, episzkopálisok, prezbiteriánusok, kongrega-
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cionalisták és lutheránusok. Egyházi szervezet
tekintetében a lutheránusokat libero-eklektikusoknak nevezhetnénk; sem az episzkopalizmust,
sem a prezbiteriánizmust, sem a kongregácionalizmust nem tartják isteni rendeletnek, hanem
szabadon vesznek át elemeket mindenfelől és
mindegyikkel van valamilyen közösségük.
II.

Mi most az egyház papságával az egyház
egységének átfogóbb kérdésével viszonylatban
foglalkozunk; s elsősorban is azt kell megvizs
gálnunk, hogy az egyház egységéhez megkivántatik-e, hogy a papságnak mindenütt és minden
kor egy bizonyos formája legyen.
1. A kongregacionalizmus. Ha ragaszko
dunk ahhoz, hogy a papság, csakúgy mint az
egyházkormányzat isteni rendelés szerint tisz
tára kongregacionális, vagyis gyülekezeti, ak
kor következik, hogy minden gyülekezet telje
sen autonóm, s kell, hogy az legyen; önmagá
ban egy egyház, amelynek semmi féle organi
kus viszonya nincs más (egyházakkal, iIgaz volna
ez bármilyen lenne is a papság formája az egyes
helyi egyházakban. Az egyikben vagy vala
mennyiben lehetnének csak prezbiterek; vagy
lehetne mindegyikben püspök, prezbiter és dia
kónus. Azonban, a saját helyi gyülekezetén kí
vül egyik sem ivolna pap. Lehetne tehát ezer
és ezer egyház, de ha az egységnek nem volna
más köteléke, mint a papság;, akkor nem létez
hetne egy, szent, katholikus és egyetemes egy
ház; az egyetlen fajtájú egység, amely a pap
ságnak ezen alakja mellett létezhetne, az volna,
amelyet meg lehetne állapítani minden olyan
helyi gyülekezetről, amelyben a papok sora sza
kadatlanul folytatódik a forma megváltoztatása
nélkül — ez csupán a gyülekezetre érvényes
folyamatosságnak egysége lenne. Megjegyzendő
itt, hogy a kongregiacionális elv jelenleg talán
sehol sincs következetesen megvalósitva.
2. Prezbiteri an izmus, Ha az egyháznak az
egysége a papság formájától függ és azon
nyugszik, és ha minden más formának kizárá
sával a prezbiteri-papság nyert isteni jogosult
ságot, mi lesz ebben az esetben az egységből
és katholicitásból? Valamelyes plauzibilitással
lehetne érvelni amellett, hogy az utolsó apostol
halálát közvetlenül követő esztendőkben egy
egyház volt, és hogy ennek az egyháznak egy
sége az akkori prezbiterátusban nyilvánult. De
ha ez az érvelés megáll, akkor az az egyház,
amely az episzkopátus kialakulásával á’lott elő,
valami más volt; s ennek következtében ezzel
a változással az egyháznak még időbe i folyama
tos egysége is megszakadt.
3. Episzkopalizmus. Viszont, ha az egyház
egysége az episzkopátuson alapszik, akkor nem
lehet egység episzkopátus nélkül. És akkor ki
kell mutatni vagy azt, hogy az apostolok halá
lát közvetlenül követő korszakban nem volt egy
ség, vagy azt, hogy a prezbiterektől különböző
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és kánoni renddel biró püspökök még jókor
jelentkeztek, hogy az apostoloktól mint utódaik
átvegyék a helyet.
Nem képezheti kérdés tárgyát, hogy az
egyháznak valamennyi papja közt az apostolok
egy egészen külön csoportot alkottak.
Az apostolok elhaltak, anélkül, hogy, az
Ujtestámentomban foglaltak szerint, az apostoli
szukcessziót illetően utasítást adtak, vagy arról
gondoskodtak volna. Nincs feljegyzés arra vo
natkozólag sem, hogy a funkció tekintetében
különbséget tettek volna prezbiterek és püspö
kök között. Nincsen nyoma annak, hogy püspö
köt iktattak, vagy szenteltek volna.
Amikor az apostolok elhagyták a szintért,
információnk szerint csak diakónusok és prezbi
terek maradtak, akik közül az utóbbiakat, a fel
ügyelet speciális funkciójáról püspököknek is
nevezték. Mint prezbitereket kézrátétedel avat
ták őket (cheirotenein); ha a püspök valamely
értelemben több volt is, mint a prezbiter, csak
mint primus inter pares (első az egyenlők közt)
volt az. Ez a helyzet az apostolok elhalálozása
után jó néhány évig állott fenn, s mégis ebben
az időszakban is a papság minden funkciója sza
bályszerűen ment végbe. Később a »püspökök«
magasabb rangra tettek szert és elismerték őket
olyanoknak, akiknek egyedül van tekintélye arra,
hogy ordináljanak és konfirmáljanak; szert tet
tek azonkívül bizonyos jogszolgáltató hata
lomra is.
Hogy minden világos legyen előttünk, ezen
a ponton meg kell emlékeznünk bizonyos tanok
ról, amelyek régi idők óta együtt járnak az
episzkopátussal.
Az egyik és fő doktrína a papságnak áldozári (szacerdotális) jellege. Az apostoloktól el
kezdve a papság ezen tan szerint áldozárság.
Az eucharistia (Úrvacsora) áldozat; a római ka
tholikus egyházban engesztelő áldozat. Az áldo
zathoz szükséges az áldozár.
Az áldozárság a püspöké, és az ordinációval ő általa származik át a papra (prezbiterre)
a Szentlélek adományával. Innen ered az a kö
vetelmény, hogy az Úrvacsora érvényes celebrálásához és az oldozat megadásához szükséges
a püspöki ordi náció.
Azután következik az apostoli szukcesszió
tana; e szerint a Krisztus által az apostoloknak
adott hatalom az ő közvetítésükkel átszármazott
a püspökökre és azoknak utódaira.
Nem itt van a helye és ideje annak, hogy
ezeket a tanokat megvitassuk. Csupán annyit
kell megjegyeznünk, hogy abban az esetben,
ha ezt a szacerdotális elméletet elfogadjuk és
következetesen végrehajtjuk, akkor nemcsak vé
get vetettünk minden arról folytatott diszkuszsziónak, hogy milyen papság szükséges az egy
ház egységéhez; hanem, ami sokkal fontosabb,
akkor Krisztus nem az egyedüli közbenjáró
többé Isten és ember közt, a hívők egyetemes
papsága háttérbe szorul, s az egyedül a hit ál-
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tál való megigazulás tana, amelyről Luther azt azt ezekkel a szavakkal fejezik ki: »Azok, akik
mondta, hogy az egyház a^zal áll vagy bukik, kezdetben kárhoztatták az igazságot és most a
ezáltal veszélyez tetve van, ha elejtve nincs is. legnagyobb kegyetlenséggel ü dözik, számolnak
Visszatérve főtárgyunkhoz, jó tudni, hogy majd azért a szakadásért amely bekövetkezett«.
a püspöki ordináció szükségességének kérdése »Továbbá, mi itt újból is bizonyságot teszünk
nem uj. Kim er. tóén tanulmányozták már akkor, arról, hogy mi szívesen megtartjuk az egyházi
amikor az emberek készek voltak életüket fel és kánoni rendet, feltéve,'hogy a püspökök nem
áldozni azokért az elvekért, amelyeket vallottak. dühöngnek tovább gyülekezeteink ellen. Ez a
Már a reformáció eleién szemben találták magu mi óhajtásunk tisztáz bennünket minden időkre
kat ezzel a kérdéssel Wittenbergben a refor • Isten és ember előtt az alól a vád alól, hogy a
mátorok. Ágostában, 1530-ban nem az volt a püspökök tekintélyét aknáztuk alá, amikor majd
kérdés, hogy akarják-e a püspököket vagy nem, olvassák és hallják, hogy’ bár tiltakoztunk a
hanem hogy a püspökökkel együtt megmarad püspökök igazságtalan kegyetlenkedése ellen,
nem nyertük meg igazunkat«.
hat-e az evangéliom.
Ilyenformán tehát ők az egyház egységét
Jóval az ágostai birodalmi gyűlés előtt úgy
nem
valamely külső szervezettől, sem a papság
találták már a reformátorok, hogy ha alávetik
magukat a püspököknek, nem prédikálhatják to nak valamely formájától tették függővé. Hit
vább az evangéliomot. Ennek következtében, vallásukban ezt írták: >Az egyház igazi egysé
visszatérve a papság egyenlőségének elvére és géhez elegendő, ha megvan az egyetértés az
az egyháznak arra a jogáia, hogy papokat hív evangéliomi tan és a szentségek kiszolgáltatása
hat és ordinálhat, ők maguk gyakorolták ezeket tekintetében. Nem szükséges az, hogy az em
a jogokat. Mégis gondjuk volt arra, hogy csak beri hagyományok s emberek által rendelt rí
olyanokat ordináljanak, akik szabályszerűen el tusok és ceremóniák mindenütt ugyanazok le
voltak hiva. Mclanchton az Apológiában, ame gyenek. Amint Pál mondja: »Egy a hit, egy a
lyet a birodalmi gyűlés tartama alatt a császár keresztség, egy az Isten és mindeneknek Atyja,
számára készített, ezen eljárás védelmére ezt stb.« (Ef. 4, 5, 6.) A lelki egységről beszéltek
írja: »A püspökök vagy arra kényszerítik pap és azt tartották, hogy »azok alkotnak egyöntetű
jainkat, hogy vessék cl és kárhoztassák azokat egyházat, akik ugyanabban a Krisztusban hisz
a tanokat, amelyeket mi vallunk, vagy pedig nek; akiknek cgv az evangéliomuk, egy a lelkűk,
uj és hallatlan kegyetlenséggel megölik az ár egy a hitük és azonosak a szentségeik«.
tatlant. Ezek az okok tartják vísszj papjainkat
Mindamellett harcuk nem irányult az episzaz ilyen püspökök elismerésétől. A püspökök kopátus ellen. Sót, azt mondták: »Több Ízben
kegyetlenkedése tehát az oka annak, hogy a bizonyságot tettünk itt a gyűlés előtt arról,
kánonszerü egyházkormányzat, amelyet mi sze hogy az egyházban nagyon is fenn akarjuk tar
retnénk megtartani, egynémely helyen felbo tani az egyházkormányzatot és a fokozatokat,
rult«. Megjegyzendő továbbá, hogy a püspökök még ha emberi eredetűek is, feltéve, hogy a
megtagadták az ordinációt azoktól, akik elfogad püspökök beleegyeznek tanainkba és befogadják
ták a reformáció elveit és üldözték azokat a pa papjainkat«. Hét évvel később Luthernek ezt a
pokat, akik elfogadták azokat az elveket.
kijelentését fogadták el: »Ha a püspökök igazi
Az Ágostában összegyűlt reformátorok tud püspökök volnának és az egyházat és az evan
ták, hogy sajnálatos szakadás előtt állnak; azon géliomot szolgálnák, a szeretet és a béke érde
ban volt valami, amitől még jobban féltek, mint kében, nem pedig szükségszerűségből, meg le
a szakadástól; t. i. az, hogy megint elveszthet hetne nekik engedni, hogy prédikátorainkat és
nék az evangéliom világosságát és visszaeshet bennünket ordináljanak és konfirmáljanak«.
nének abba a sötétségbe, és zsarnokságba, a
A lutheránus hitvallások ilyenformán való
melyből az isteni kegyelem kiszabadította őket. sággal nyitott kérdésnek hagyják meg azt, hogy
A szakadás legfeljebb az egyháznak külső szer az egyháznak milyen kormányzita, vagy m lyen
vezetét érintheti. Nem sebesitheti meg az igazi papsága legyen. Az egyház sohasem vetette el
egyházat, Krisztusnak testét, amelyet ők nem az. episzkopátust mint ifvent, sem valamely más
azonosítottak a külső szervezettel, hanem az »a határozott fonna mellett nem foglalt állást. Azért
szenteknek (Istenben igazán hívőknek) társa neveztem én ezt a kormányzatot liberó-eklekti
sága, amelyben az evangéliom tisztán hirdettetik kusnak; nem mintha szellemének és elveinek
és a szentségek helyesen szolgáltatnak ki«. Ki megfelelően kötelezve lenne arra, hogy a kor
jelentették, mint hitbeli meggyőződésüket, hogy mányzat dolgában eklekticizmust mutasson, ha
»a szentegyház örökre fennmarad«; és azt mond nem azért, mert szabadon választhat s z episzkoták: »Mi tudjuk, hogy az egyház azoknál van, pális, prezbiteriális és kongregációnál!« formák
akik az Isten igéjét igazán tanítják és a szent közül, illetve választhat elemeket mindegyikből
ségeket helyesen szolgáltatják ki, és nem azok és ha lehetséges, összeolvaszthatja őket egy
nál, akik nemcsak hogy rendelete! kk el az Isten olyan harmonikus rendszerré, amelyikben mind
igéjét eltörölni akarják, hanem meg is ölik egyik kellő elismerésben részesül.
azokat, akik azt tanítják, ami helyes és igaz«.
Egy másik érv, amelyet az episzkopátus
Hogy a szakadás kiknek a rovására Írandó, mellett fel lehet hozni, az, hogy akár szüksé
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ges, akár nem, az egyház a Szentiéleknek vezér
lete alatt jutott ezen papsági forma elfogadásá
hoz, és hogy ez a papság megoldatott a Szent
lélek jelenlétével és ádásával. Ezt készséggel el
ismerjük és örülünk, hogy ágy van. Kétségtelen,
hogy bizonyos korokban, országokban és külön
leges viszonyok között az egyházi kormányzat
nak ez a formája volt a legjobb. De nem vé
lekedhetünk másként, mint hogy a reformáció
ban is Istennek Szentlelke mPködött és ő vezé-*
reite azokat is, akik mindenre elszántan elha
tározták, hogy kitartanak az evangéliom hirde
tése mellett. Azt is tudjuk, hogy a Szentlélek bő
ségesen megáldotta azoknak az egyházaknak
papságát is, melyekben önhibájukon kívül az
episzkopátus veszendőbe ment.
III.
Eljutottunk már most ahhoz a kérdéshez,
hogy a keresztyénség jelenlegi megoszlott álla
potában és a múltakra való tekintettel fennma
r a d j a lehetősége egy olyan egységes egyház
nak, amelyben az episzkopális ordináció van
meg. Könnyen érthető okokból vizsgálódásunk
most azokra a felekezetekre szorítkozik, amelyek
ezen a konferencián résztvesznek; és az: egye
sülés lehetőségének kérdését nem azért korlá
tozzuk az episzkopális kormányzásra, mintha a
többi lehetőségeket ignorálnánk, hanem azért,
mert nyilvánvaló, hogy ennek a kérdésnek tár
gyalásánál az a kérdés fog felmerülni, hogy min
deneket tekintetbe véve, az episzkopátus nem
nyújt-e nagyobb reményt a megoldásra, mint
bármely más jól meghatározott kormányzat.
Ami a lutheránusokat illeti, a fentebb eb
mondottakból kitűnik, hogy mi nálunk nincs
olyan konfesszionális elv, amely az episzkopátust »per se« elvetné, vagy a papságnak valamely
más formáját mint elenged hetetlent állítaná oda.
A lutheránus álláspont az, hogy tekintettel arra,
hogy Istennek e tárgyban határozott parancsa
nincsen, az egyház, a Szentlélek vezérlete alatt,
szabadon választhatja meg kormányzatát a kö
rülményekhez s a kornak és helynek követel
ményeihez képest.
Azonban, ha felszólittatnánk arra, hogy
vizsgáljuk meg az episzkopátusra való térés le
hetőségét és kívánatosságát, ott, ahol egyházunk
szervezete nem episzkopális, akkor tanácskoz
nunk kellene a következő kérdésekről: Először,
hogy a változás magában foglalja-e a papság
szacerdotá'is elméletének elfogadását? Másod
szor, hogy az episzkopális ordináció szükséges
ségének aláírása kötelező lesz-e? Harmadszor,
az apostoli szukcesszió elméletét el kelbe fo
gadni? Negyedszer, ez a lépés nem vezetne el
logikusan a pápa primátusának elismeréséhez?
És végül, tekintettel a történelemre és a jelen
legi helyzetre, van-e észszerű biztositék arra
nézve, hogy az episzkopátus hitbeli egység nél
kül is meg tudja akadályozni a szakadást?
Tanácskoznunk kellene továbbá azokról a
kérdésekről, amelyek szerintünk az egyház igazi
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egységét alkotják; t. i. »az evangéliomi tan és
a szentségek kiszolgáltatása« tekintetében való
egyetértésrői Mi előttünk legnagyobb fontos
ságú, hogy az Ige és a szentségek, amelyek a
kegyelemnek Istentől rendelt eszközei, megma
radjanak tisztán az egyházban.

fl keresztyénség gyújtópontja.
Johnson Gisle budapesti missziói lelkész.
(Befejezés.)

Az Istenhez val óviszony számunkra a Já
nos evangéliumában a következő szavakkal
egész világosan ki van fejezve: »Senki soha
nem látta az Istent; az egyszülött Fiú, aki
az Atya kebelében van, az jelentette ki nekünk«
(Ján. 1, 18.).
De nem keletkezik-e Krisztus istenségének
ilyen felfogása által bizonyos eltérés, különö
sen a három első evangéliumban rajzolt Jézus
és azon gondolatok közt, amelyet azután felőle
alkottak? Ezt a kérdést igy is fel lehet tenni:
Nincs-e kiáltó ellentét a történelmi Jézus és az
egyház Krisztusa között?
A felelet igy hangzik: Különbség igen, de
ellentét, vagy eltérés nincs.
Van egy hires könyv a késő középkorból,
amelynek címe: »Krisztus követéséről« (De Imi
tatione Christi). A szerző nem állapítható meg
teljes bizonyossággal, mindenesetre kolostori
ember volt.
Néhány évvel ezelőtt megjelent Amerikában
egy könyv, amelynek cime »Az Ö nyomdokain«
(In His Steps). Ez egy tipikus amerikai, mai
embernek az életrajza, aki megszokta minden
lépésnél feltenni a kérdést: »Mit tenne Jézus
most az én helyemben?« Az illető megkísérli
mindig eszerint cselekedni.
Ha ezt a két könyvet az ember az asz
talára helyezi és egy ujtestamentumot a kettő
közé és hasonlítást tesz a három között, azon
nal jelentkezni fog a kérdés: Ugyanaz az alak
van mind a háromban? Jézus, a galileai pró
féta, Jézus, a középkori barátruhában, Jézus az
amerikai bussiness és üzleti világban Isiét való
lóban ugyanaz a Jézus?
Bizonyára ez mind ugyanaz a Jézus. Egy
mástól és az eredeti képtől látszólag bármily
eltérők az említett Krisztus-képek, mégis az ere
deti isteni Jézus-képnek elefordításai azok, csak
más kulturviszonyok között. Lefordítások, me
lyek, mint emberi átszármaztatások, többé vagy
kevésbbé sikerültek, de amelyeken mindenki,
aki maga is Krisztust, mint az ő Megváltóját
ismeri, megérzi, hogy ezek valódiak és nem a
fantázia szüleményei.
Mindenki, aki a Megváltó által bűntől, bün
tetéstől és örök haláltól megváltottnak tudja
magát, önkéntelenül is egy lefordításon viszi
keresztül a Megváltó alakját a saját élete leere-
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teiben, kiki felfogó képességei és életviszonyai
szerint. Az orvos némileg máskép, mint a bíró.
Es ezt a munkát folytatom mindaddig, mig a
Megváltó képe az én lényemet egészen áthatja
s vele az én életem menetét is.
Nem szabad felejteni, hogy már az ujtestamentumi Jézus-képek sem tekinthetők úgy, mint
fényképfelvételek sorozata a Megváltó életéből,
hanem, hogy azok maguk is legrégibb formáik
ban már lelki képek. Mikor az evangélisták be
szélnek róla, ezt egv vallásos élménynek a
gyújtópontján keresztül teszik. Nem kelt-e azon
ban akkor azt mondanunk, hogy tulajdonképen
a tiszta Krisztus-eszme minden gyakorlati célt
kielégít? És hogy voltakép közömbös Jézus é't-e
vagy, hogy ki volt?
Feleletünk igy hangzik:
Semmiesetre sem lehet közömbös a keresz
tyén hitre nézve, hogy Jézus é!t-e, vagy sem.
Ä keresztvénség nem misztikái rendszer, úgy
*mint az ó-kor gnoszticizinusa, vagy az. uj-kor
theozófiája, amely allegóriákkal és szimbolikus
képekkel megelégtdhetik. Úgy ahogy Jézus is
tenségének valóságos és tényleges istenségnek
kell lenni, ép úgy az ö emberi voltának valósáságos és igaz emberi mivoltnak kell lenni.
Egyébként az ö istensége is odavész. Hogy
egy Isten, vagy csak egy fél-isten isteni lehet,
azt nem kell nekünk elujságolni. De hogy egy
ember emberek közt születve s minden elgon
dolható köznapi, emberi szenvedésnek alávetve,
habár bűn nélkül, — ugy anakkor valóban, iga
zán és tényleg isteni lehet-e, — ez csakugyan
valami uj; ez az a nagy csuda, melyet a keresztyénség hirdet. És az »isteni* az által kerül egész
közel hozzánk, mikor látjuk, hogy mint lép kö
zösségre itt lenn a teljes emberivel. De hogy
valaki teljesen emberi lehessen, nem is kell
mondanunk, hogy ahhoz az is kell, hogy az
illető élt légyen.
A keresztyén dogmákat, — ilyenekről voltaképen csak a keresztyén vallásban lehet be
szélni, — nem szabad úgy felfogni, mintha külső
hit parancsolatok lennének. Parancsolni a hitet
egyáltalában nem lehet. A hit megy a maga ut
ján és senkitől nem engedi kényszerittetni ma
gát. Annál inkább lehet a dogmákat mutatók
hoz hasonlítani, melyek a hit útját jelzik, s ame
lyeket, vagy maga mögött hagyott már az em
ber, vagy még ezután kell teljes hitbeli keresztültöréssel elérnie. Gyakran fáradságosan és
megerőltetőén, sokszor azonban villáinlásszerüen
megvilágosodva dolgozza magát a lélek előre
s fölfelé fokról-fokra, mig az áttekintés tisztább
és biztosabb lesz. Az utolsó fok a végső vilá
gosság pedig az, ha a lélek ugyanúgy, mint
Tamás kételkedő Ura és Megváltója előtt, állva
marad ezzel a vallomástétellel: »Én Uram és
én Istenem!« Ján. 20, 28. Ez a csúcspont. Nem
azért, mintha több megoldani való kérdés már
nem lenne, de legalább a kulcs kezünkben van.
A názáreti Jézusnak manapság sok barátja
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van, különösen olyanoknál, akik az egyházias
keresztyénségnek nem emberei. Mindenféle ^sza
bad« keresztyénség virágzik. Az egyházi keresztvénséget a keresztyén kultúrára vonatkozó erő
sebb követe ményeivel kevésbé érők meg. Váj
jon saját bűne, vagy a korszellem folytán, —
most nem tartozik reánk. Következménye azon
ban, hogy a modern Jézus barátságok igen ellaposodtak, tartalmatlanokká lettek. A keresztyén gondolatok, a keresztyén gondolkozás
hiányzik. A hit ideges, hangulats/erii, kímélet
len, élvezet-sóvár, teljesítő képessége csekély,
amellett nagyon válogatós kedvenc dogmái dol
gában, de egyáltalában nem él kritikával, —
hiányzik az önkritikája. Ez a hit »Én hit«! Semrniesetre sem valódi Istenhit, s ép azért nem is
valódi Jézus-hit. Nem isteni igazság az, ami
után ez a hitéhség érdeklődik, csak emberi igaz
ságok, jobban mondva magától értetődő emberi
dolgok. Isten igazságai pedig nem magától ér
tetődő természetűek. Ma a mi beteg hitű ko
runkból eróteljes-hitü és boldog-hitü korhoz aka
runk eljutni, akkor ezt a sajátos engede’mességet meg kell újból tanulni.
Hiszem, mert az értelem ellen van!« —
hangzik a hires mondás. (Credo, quia absur
dum). Magyarán mondva: »Hiszem, mert egy
belső igazság hangja azt mondja nekem, hogy
itt a kicsi, köznapi értelemnek hallgatnia kell.«
»Ne jöjj ide, old le saruidat a te lábaidról; inéit
a hely, melyen állasz, szent hely !< — Mondja
az Ur Mózesnek az égő csipkebokornál (II.
Móz. 3, 3.).
Ha pedig van az egész szellemi világban
egyáltalában olyan hely, amely szent helynek
nevezhető, akkor az az igazi isteninek az igazi
emberivel való egyesülésénél, a Jézus lelkében
és személyében van: Jézusban az Isten Fiában,
Jézusban az ember Fiában.
Ford. Gáncs Aladár.

Rádió-istentiszteletek.
Arra az éles látással megirt cikkre akarok
reflektálni, amelyet Krayzell Miklós tanácsel
nök, hittestvérünk tol ából olvastam remregiben
c lap hasábjain; annál is inkább, mivel az a
vezetésem alatt álló Lelkészegyesületet is aposz
trofálja, jólehet — talán elnézésből - hibásan
jegyzi összevont címét, amikor MELE helyett
ORLE-t ir.
Lelkészegyesületünk valóban két Ízben is
foglalkozott a rádió-isten tiszteletek kérdésével s
a múlt évi, Szarvason tartott koníerenc áján ki
mondotta, hogy »Az cvang. rádió-istentiszteletek
tartását, úgy a szórványok lelki gondozása, va
lamint az evangélium terjesztése érdekében
szükségesnek látja: és megbízza az Elnökséget,
hogy e határozatának érvényt szerzendő, lép
jen érintkezésbe az illetékes tényezőkkel az ev.
rádió- stentiszteletek rendszeresítése érdekében«.
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Én ezen határozat alapján kérelemmel for
dultam az Egyházegyetemhez és a pesti magyar
Egyházhoz, hogy közösen kegyeskedjenek meg
szervezni ezeket az istentiszteleteket. A pesti
egyház igazgatólelkésze, gyűlési határozatból,
aztán arról értesített, hogy a pesti presbitérium
»ez idő&zerint még nem kívánja a rádió isten
tiszteletek bevezetését«, az egyetemes közgyű
lés pedig úgy határozott, hogy »ezidőszerint
nem tartja kívánatosnak«.
Én ezekről a határozatokról kötelességszerüen referáltam a MELE székesfehérvári kon
ferenciájának s: »a konferencia-jegyzőkönyvből
idézek — látható nemtetszéssel fogadta ennek
a kérdésnek tagadólagos elintézését s tavalyi
határozatát megújítva, felkéri az Elnököt, hogy
újból kopogtasson úgy az Egyházegyeteim, va
lamint a budapesti magyar Egyház tanácsának
ajtaján és felkérje a rádió-istentiszteletek rendszeresitésére; annál is inkább, mivel abban ev.
egyházunknak rendkívüli hátrányát látja, hogy
mig más felekezetek igehirdetése ezen az úton
is szélesebb körben szárnyra kelhet a hívek
leikéhez, addig a mi igehirdetésünkről csak szükebb körök vehetnek tudomást.«
Én nekem megvallom rosszul esett a MELE
kérelmének, melyet az nagyon komoly érdekek
szem előtt tartásával intézett volt az említett
két testülethez, ilyeténmódon való elintézése,
mert hiszen a rádió-istentiszteletek bevezetésé
nek, amint a budai eset is mutatja, semmi kü
lönös akadálya fenn nem forgott. Annál jobban
elképedtem azután, amikor nemrégiben olvas
tam, hogy rádió-istentiszteletek körül még csete
paték is keletkezhetnek s olyan indulatok viharzanak fel, melyek az amúgy is eléggé meg
nyomorított Sionunkba tüzszikrákat dobni al
kalmasak.
így a távolból nem tudom elbírálni a bu
dai esetnek minden részletét, de azt a távol
ból is megállapíthatom, hogy a budai Egyház
vezetősége, élén Kéler Zoltán kerük felügyelő
úr Öméltóságával, a rádió-istentiszteletek beve
zetésével olyan dolgot miveit, amely általános
tetszést váltott ki, amikor ők a sok tétovázás
nak s halogatásnak elibe ugorva, Egyházunkat
e téren egy sorba állították a többi felekeze
tekkel, melyek a rádió-istentiszteleteket üdvö
seknek ismerték el s céljaikra régibb idő óta
már fel is használják.
A budai egyház — s ezt hiába próbálná
elvitatni bárki is — egyházunk közönségét na
gyon lekötelezte s igen okosan cselekedett.
Nézetem szerint joga is volt ahoz, amit tett,
jólehet egyesek ezt a jogát kétségbe vonják. Az
én ítéletem szerint ugyanis a rádió-istentisztelet
hez joga van mnidenkinek, akinek joga van pré
dikálni, istentiszteleteket tartan. Abban a felhatal
mazásban, melyet a lelkész ikap, mikor őt aszó
székre felbocsátják, benfoglaltatik az, hogy Ő40,
vagy 100 embernek prédikáljon hanem az is,
hogy prédikáljon esetleg ezreknek, ha ezeket az
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ezreket el tudja érni hallgatókul. S itt a rádió.
Hiszen mi, lelkészek, kisebb nagyobb mértékben
már eddigelé is éltünk a távolbabeszélés eszkö
zeivel.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .

Rádiőistentisztelet. Szeptember hó 4-én
Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke
prédikál.
Az egyetemes gyűlés október 28-án lesz
Budapesten.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület Scholtz
Oszkár dr. vezetésével 17 tagú csoporttal Né
metország mintegy 20 nagyvárosát látogatta
meg. A csoport mindenütt a Christlicher Verein
Jünger Männer vendége volt. Az utazás során
vetitettképes előadásokat tartottak a magyarok.
A KIÉ. Budapesten palotát épit. Szeptemberben
Olaszországba rendez kirándulást. Titkárság Bu
dapest, VIII., Főherceg Sándor-u. 28.
A tiszai egyházkerület közgyűlése. Au
gusztus 23—24. gyűltek össze a tiszai kerület
közgyűlésének tagjai Miskolcon. Korán reggel
kezdődtek a bizottsági ülések és egész napon
át tartottak. Közben a kerületi gyámintézet tar
tott ülést dr. Dómján E’ek és a távollevő br.
Radvánszky Kálmánt helyettesitő Pazár István
elnöklete alatt s osztotta ki a segélyösszegeket
a szűkölködő, építkező egyházak között. A dél
utáni gyámintézeti istentiszteleten Marcsek Já
nos tokaji lelkész tartott beszédet (Filippi 3, 7,
8. alapján). Az istentisztelet végeztével az előértekezlet tartatott meg, mely több kényes ügyet
intézett el. Másnap reggel kezdődött a közgyű
lés istentisztelettel, melyen Paulik János fő
jegyző imádkozott. Dr. Zelenka Lajos kerületi
felügyelő megnyitó beszéde valóban az egy
házi élet minden problémáját felölelte. Kelle
mes meglepetés volt a tagoknak a püspöki je
lentés kinyomatása és előzetes szétküldése, mi
által mindenki alaposan megismerhette azt a
munkát, mely a kerületben folyik. A közgyűlé
sen ezután a vallás és közoktatásügyi minisz
ternek a vidéki jogakadémiák megszüntetését
eredményező újabb rendelkezése kapcsán, mely
szerint a jog és államtudományi vizsgát meg
szünteti, hosszabb vita indult meg az eperjesi
(miskolci) jog akadémia helyzetéről. A tiszai ke
rületnek drága a jogakadémia, ímert gazdag tör
ténelmi kapcsolatokkal fűzi össze a multat a
jelennel és fontos egyetemes egyházi szempont
ból, mert egyházunknak egyetlen főiskolája. Mig
más egyházaknak vannak 'egyetemeik, laddig ne
künk csak egyetlen főiskolánk van, a jogakadémia. Ezt az egyetlen bástyát szívósan védte
eddig is egyházunk a kultuszminiszter ellen, aki
mindenáron lerombolni igyekezett, amikor a jog
akadémiákat megszüntetni akarta, és sikerült is
megmenteni, hasonlóképen most is síkra kell
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szállania érte egyházunknak, mert ezzel tarto
zunk annak a múltnak, mely nekünk intézmé
nyeinket törvény szerint biztosította s a jelen
ben még a politikai bölcsesség is azt kívánja,
hogy ezt olyan ügynek tekintsük, amelyet nem
ajánlatos ellenséges érzülettel megbolygatni. Az
elnöség mellett erélyesen foglalt állást a jog
akadémia érdekében az egész közgyűlés s va
lósággal történeti pillanatok voltai:, amikor Lich
tenstein László, ny. főispán, egyházmegyei fel
ügyelő, vitéz Görgey László, vármegyei fő
jegyző, dr. Dómján Elek, Pauiik János és vé
gül Mikszáth Kálmán főispán szólaltak fel a
Bruckner Győző dr. jogakadémiai dékán által
beterjesztett határozati javaslat mellett. Ezzel
kapcsolatban említhető, hogy a közgyűlés súlyos aggodalmakat táplál a kultuszminiszter
ama javaslata iránt is, mellyel az állami tanügyi
közigazgatás újjászervezését akarja. A tárgyso
rozat kiemelkedő pontja volt még a földbirtokreform kérdése. A közgyűlés a Vanyarcon kije
lölt püspöki középbirtok elfogadása melleit fog
lalt állást. Egy régi evangélikus birtok kerül
vissza az egyházhoz a kerületnek való juttatása
által. Sajnálatos azonban, hogy az egyházköz
ségek nem tudnak földbirtokhoz jutni. A püspöki
birtokkal kapcsolatban is sok alapos kifogás
került a közgyűlés elé. Foglalkozott az egye
temes lelkészi nyugdíjintézet kérdésével is, s
örömmel látja a közgyűlés, hogy ez a fontos
ügy végül megoldáshoz jut. A vallástanár képző
szabályzatot a napirendről leveendónek tartja,
mert a lelkészi vizsgával ezt a kérdést megol
dottnak véli. Állást foglal a liturgia egységesí
tése mellett. Nagyon fontos az a határozat, mely
megbélyeg/i a divatban, táncban meg.iyivánu’ó
erkölcstelen irányzatot és szükségesnek tartja
hazafias és társadalmi szempontból a leghatá
rozottabb erkölcsvédelmet. A vallásoktatás te
rén örömmel látja a közgyűlés az ifjúsági iniszszió előtérbe nyomulását. A missziói pontokra
különös gondját fordítja, de kívánja ehhez az
egyetemes egyház támogatását. A beliniss/iói
munka egységes irányítása végett a kerületnél
belmissziói előadót választ s ezt az egyetemes
egyháznak is javasolja. A lelkészválasztási sza
bályrendeletet akként módositja, hogy lehetővé
váljék a pályázat kiírásának mellőzésével a meg
hívás. Sajnálatosan veszi tudomásul, hogy Pau
iik János lemond főjegyzői tisztéről és minden
más kerületi tisztségeiről. Az általános tisztujitás
során főjegyző lett Duszik Lajos, jegyző Marcsek János és Vietórisz László, a világiak so
rából pedig főjegyző Mihler Károly, jegyző Zsedényi Béla és Szohor Pál. A kér. törvényszék
biráivá Duszik Lajos és Marcsek János válasz
tatott. A pénzügyi bizottság elnöke Zorkóczy
Samu és Dómján Elek lett; a kér. számvevőszék
világi elnöke Pazár István egyházi elnöke Dóm
ján Elek, számvevő Nemes ’ Károly. Örömmel
vette tudomásul a közgyűlés, hogy a kerület
egyházközségei alkalmazottaik fizetését 100"o-ig
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valorizálták. Több kisebb jelentőségű ügy elin
tézése után a közgyűlés Gedulv Heniik püspök
imájával ért végett. A közgyűlés tagjai hálás
elismeréssel vitték el a miskolci egyházközség
és nöegylet vendéglátó szeretetének kedves
megnyilatkozásait. (M.)
— Diakonissza-avatás* Szivet megindító
s egyben magasztos ünnepi aktus folyt le most
vasárnap, a győri evang. templomban, a dél
előtti istentisztelet befejezése után, — egy olyan
aktus, amely még nem fordult elő az evangé
likus templom ősi falai közt. Nem fordult elő
pedig azért, mert a most megszállás alá ke
rült Pozsonyban fönnálló magyarországi dia
konissza anyaház bocsátotta ki azelőtt, magasz
tos föladatuk gyakorlásáia, az ott kiképzett dia
konisszákat. Csonka-Atagyarország * területén
Győrött, az itteni evang. egyház szervez e meg
P á l m a i Lajos tb. esperes buzgói kodására az
áldásos intézményt, a Szeretet ház falai közt
rendszeresítvén a diákon Issza-képző tan folya
mot. Négy diakonissza növendéket avatott föl
nővérekké, szamaritánus! munkájuk teljesítésé.e,
eddigi lelki gondozójuk: P á l m a i Lajos tb. es
peres. Az Lmb.rszeretet, az irgalmassag gyakor
lásának egyedül Istenért való áldásos munkájá
val P á l m a i Lajos ismertette meg a fölavatandókat. Az elméleti kiképzés föladatát H ü b e r
Etelka elöljáró nővér teljesitette. A gyakorlati
betegápolás elsajátítása vég.P , a helybeli kó.házba jártak be a jelöltek, akik az ott szor
goskodó apáca-nővérek szeretetreméltó kedves
séggel teljesített közreműködés? m llett szere ték meg a szükséges gyakorlatot.' Az ünnepélv
a templom minden zugát megtöltött nagy kö
zönség jelenlétében folyt le, megható momen
tumok között. P á l m a i Lajos esperes, mint a
fölavatandók lelkiekben való előkészítője, a vi
rágba öltözött oltár elé lépve, szívbe markoló
beszédet intézett az irgalmas cselekedetek gya
korlására magukat elköteleze t Tabithákhoz. —
Történeti visszapillantást vetve a dakonisszaintézmény keletkezésére és annak az őskeresz
tények idejében betöltött áldásos
szerepére,
hangsúlyozta, hogy nem kisebb szükség van
ma is, sőt különösen ma, az áldozatos csele
kedetek gyakorlására, amikor az emberi lelke
ket eldurvitó világháború fenekestül fölforditott
mindent és a nemesebb érzést kiölte a lelkekből. Figyelmeztette a növendékeket, hogy nagy
föladatra vállalkoznak, nagy útra indulnak: a
lemondás útjára, de amely út a Krisztus útja,
tehát gyönyörűséges azoknak, akik ez ütőn a
Mestert követik. Miután kivette tőlük a foga
dalmat, szent hivatásuk teljesítésére fölavatla
őket, fejükre tett kézzel áldást kérve reájuk és
munkájukra. Majd pedig, hogy hitben megerő
södve induljanak útjukra, kiszolgáltatta nekik
az Ur szent vacsoráját. Ezt követőleg az egy
házi énekkar egy gyönyörű alkalmi énekszá
mot adott elő, melynek elhangzása után, a szo
kásos templomi közös imával és áldásosztással,
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az emlékezetes aktus véget ért. Legutoljára még
M i k 1á s Mihály ny. ezredes, gyülekezeti m.
felügyelő lépett elő és néhány rövid, meleg
szóval, az egyházközség nevében, üdvözölte az
nj diakonissza nővéreket.
Hévíz. A keszthelyi nőegylet augusztus hó
20-án István király ünnepén hazafias ünnepséget
rendezett délelőtt 10 órakor a fürdő telep nagy
termében. Az ünnepi szónok dr. Mohácsy La
jos marcalgergelyi lelkész volt, aki a tőle meg
szokott hévvel és lelkesedéssel1ragadta magával
a szép számú hallgatóságot. Nagy Lajos zalai
esperes saját szerzeményű költeményeiből olva
sott fel nagy hatással. Tóth Sárika és Kiss La
jos szóló énekei és Oppcl Vilma szavalata tet
ték változatossá és széppé a műsort, melynek
végén Menyhár István lelkész szólott a köszö
net hangján a megjelentekhez és a szereplők
höz. Az offertorium * a nőegylet oltár-alapját
szolgálta. Itt említjük meg, hogy a nyári fürdő
idény a’att Hévizén minden vasárnap délelőtt
evangélikus istentisztelet van, mely nagy láto
gatottságnak örvend.
A tiszai egyházkerület augusztus 24-iki
közgyűlése a miskolci jogakadémia ügyében a
következő határozatot hozta: A leghatározot
tabban tiltakozik az egyházkerület közgyűlése
azon miniszteri rendeletek ellen, amelyek az
1790 91. évi XXVI. és az 1868. évi XXXVIII.
és Lili. t.-cikkekben biztosított jogokba ütköz
nek. Sérelmét a közgyűlés bejelenti az evangé
likus egyházegyetem előtt is, tárgyalás és hoz
zájárulás végett, a kultuszminiszter, a minisz
terelnök és — szükség esetén a kormányzó ur
figyelmét is küldöttség utján hívja föl, s a ryndeleteknek, mint törvénybe ütközőknek, vissza
vonását követeli. A küldöttségnek az lesz a sze
repe, hogy fölvilágosítsa a kormányt arról, hogy
a bécsi és a linzi békekötéseket a kü földi ha
talmak is biztosították, aláírták s ilyenformán
a kultuszminiszternek az egyházakkal szemben
gyakorolt kultúrpolitikája nemzetközi szempont
ból is káros lehet. Addig is, amíg a kultuszmi
niszteri törvénytelen rendeletek visszavonásával
a helyzet orvos’ást nyer, meghagyja az egy
házkerületi közgyűlés az elnökségnek, hogy az
első évre fölvehető hallgatók létszámának egyharmadára való csökkentését ne vegye tudo
másul, mert az az 1026. évi XXV. törvénycikk
megkerülését jelenti és az 1868. évi LIV. tör
vénycikket támadja meg, a rendeletét ne hajtsa
végre és utasítja a jog akad érni a dékánját, hogy
az 1927—28. tanévben a jcgakadémiára ,való fel
vételt az edd gi ke.retekben eszközölje. Egyben
megállapítja az egyházkerület, hogy amennyiben
a kuLuszm n sztérium ki átásba helyezett bármi
lyen megtorló lépést tenne a jogakadémia ellen,
jogaiért a legnagyobb elszántsággal és hithű
séggel fog szembeszállni és az esetleg kitörő
kultúrharcért a történelem előtt elhárít magától
minden felelősséget. — A határozati javaslat
végül felhívja a kultuszminisztérium protestáns
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államtitkárát, hogy a protestáns szempontokra
hathatósabban ügyeljen föl.
A felekezeti jogakadém'ák elsorvasztását
célzó kultuszminiszteri rendeletek ügyében ál
lást foglalt a kecskeméti ref. jogakadémia kor
mányzóbizottsága is. A legerélyesebben fel
emeli tiltakozó szavát a kultuszminiszter eljárá
sával szemben, amely amellett hogy sérti a jog
akadémia, Kecskemét törvényhatósági joggal
felruházott város és a magyarországi református
egyház érdekeit, azonkívül megtámadását Jelenti
a magyar református egyház alkotmánybiztositotta jogainak és magának a magyar alkotmány
nak is. Minthogy nem tételezhető fel, hogy a
kultuszminiszter ezzel a rendelkezéssel alkot
mánysértést kívánt volna elkövetni, nem marad
hátra más feltevés, mint az, hogy az idevonat
kozó tételes jogszabályok tekintetében tévedés
ben van. A határozat végül kijelenti, hogy a
kormányzóbizottságnak nem áll módjában, hogy
a kultuszminiszter óhajának eleget tegyen.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

Pályázati hirdetmény. A tótkomlós! ág.
hitv. ev. egyházközség megüresedés folytán a
X. számú kántortanitói hiványra pályázatot hir
det. Pályázati határidő f. é. szeptember hó 9-e
bezárólag. Fizetés: törvényszerinti. A tót nyelv
tudása szükséges. Kötelessége: a beosztott osz
tályok vezetése, a kántoriak végzése és sorrend
szerint az egyházi jegyzői teendők ellátása. Kér
vényhez csatolandó: születési anyakönyvi kivo
nat, tanítói- és kántori oklevél, a magyar honpolgárságot igazoló helyhatósági bizonyítvány,
kommün és oláh megszállás alatt tanúsított ma
gatartást igazoló ugyancsak helyhatósági bizo
nyítvány, esetleg működési bizonyítvány. Mene
kült, B) listás előnyben. Kérvények a pályázati
határidő leteltéig a tótkomlósi ág. hitv. ev. egy
házközség iskolaszékének elnökségéhez külden
dők.
A brassói magyar ág. h. ev. egyházmegye főesperesi hivatalától.
381—927.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A bácsfalusi magyar ág. h. ev. egyház el
halálozás folytán megüresedett lelkészi állásra
pályázatot hirdet.
javadalom kényelmes lakáson és szép ker
ten kívül évi 30.000 Lei készpénz fizetés és
két hold szántóföld haszonélvezete. Ezenkívül
állami kongrua és stóla.
Pályázatok szeptember 10-ig a brassói ma
gyar ág. h. ev. egyházmegye főesperesi hivata
lához (Brassó Lópiac 34.) nyújtandók be.
Beutazási engedély kieszközlését a főespe
resi hivatal vállalja.
Brassó, 1927. augusztus 16-án.
Nikodemusz Z. főesperes.
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Az egységre való telhivás.
(D. Dr. Eiert, erlangen! tanár beszedő Lausanneban
äug. 3.)
H o ón ek té s a leth eia s, akuei m u té s fón és, azt m on d ja az U r (Ján. 18, 37.) Q u isq u is
est e x veritate,
au d it v o cem m eam . Ha a /
ig a zsá g b ó l v a g y u n k , en g ed ü n k h ívásának. T e 
hát en g ed ü n k e g y s é g r e v a ló felh ívásán ak is.
Sót, akkor e g y e k v a g y u n k a K risztusban, vagy
eg y ek az ig a zsá g b a n — ami u gyan azt jelenti.
M ert K risztus ö n m a g á t m on d ta az ig a zsá g n a k .
És fordítva is, ha nem vagyu n k e g y e k az ig a z
ságb a n , akkor nem vag y u n k azok a K risztus
ban sem . A zért k ö te le ssé g ü k m in dazoknak, akik
a K risztusban e g y e sü ln i a k a m k, m e g v iz sg á ln i,
h o g y e g y e k -e az ig a zsá g b a n . A z ig a z s á g p ersze
nem o ly a sm i, ami o lyan form án leh etn e tu la jd o 
nunk, m int e g y k ö n y v , a m e ly e t tetszésü n k s z e 
rint kinyitunk v a g y b ecsu k un k . A z ig a z sá g m in 
d ig e g y olyan m e g ism e r é si ak tu sban lesz a
m ienk, am ely kivon ja m agát ön k én yü n k alól.
Az ig a z sá g által v aló le g y ö z e té s a hit. M in d en 
esetre, a hit en n él töb b . A hitben nyerjük el
sze m é ly e s m e g m en tetésü n k et, b űn einknek b o 
csánatát. C sak ezen hit által v agyu n k az U na
Sancta C ath olica tagjai.
M in th o g y a hit és az ig a z s á g ig y e g y ü v é
tartoznak, az ig a zsá g n a k m inden e lh o m á ly o su lása v e sz e d e lm e s a hitre. S en n ek folytán ve
szé ly e zte ti K risztus e g y h á z á h g z v aló
ta rtozá
sunkat is. A zért nem leh et sem m i k ö zö sség ü n k
a té v e d é sse l. Az ig a z sá g és a té v e d é s nem k ö t
hetnek alkut eg y m á ssa l. A hol az ig a z sá g fo r o g
szób a n , o tt nem is szab ad m egalk u d n i. A k e 
resztyén egyh ázn ak rég eb b i zsinatai teh át h e
lyesen tették , h o g y a zo k h o z a p ozitív té te le k 
hez, am elyek b en kifejezték az ism eret ig a zsá g tartalm át, h ozzáfű zték a té v e d é s e lv e té sé t
is.
L eh e tsé g e s, h o g y nem e g y s z e r tév ed tek , am i
kor m egh atározták , h o g y mi az, am it ők ig a z
ságnak és té v ed ésn ek jelen tettek ki. D e hittek
az ig a zsá g b a n , m é g ha csak ek m eru s volt is
bennök az ism eret. T udták, h o g y az ig a z sá g
nem a világ szü lö tte . T udták e n n é lfo g v a azt
is, h o g y az ig a zsá g n a k elő jelei, m iként Kierk egard m ondta, polem ik usak . Az
ig a z sá g o t
nem ism erjük, ha a té v e d é s t is nem ism erjük.
N in cs az ig a zsá g ró l való vallástétel a té v e 
d ésn ek e lv e té s e nélkül. A m ikor ezt kim ondjuk,
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nem k ö v etelü n k
eretn ek -b író sá g o t. Szeretjük
m indet, a té v e ly g ő k e t, a h o g y a n Urunk és M e s
terünk sz e r e tte o k ét. A zonban harcolnunk kell
a té v e d é se ik ellen , ha nem akarjuk m eg ta g a d n i
az ig a zsá g o t.
Az egyh ázn ak azon feladata, h o g y az igaz
sá g o t m e g k ü lö n b ö z te sse a té v e d é stő l, é v sz á z a d 
ról évszázad ra b o n y o lu lta b b lesz. M ert a tö r té
nelem szak ad atlanu l újabb té v e d é se k e t term el,
am elyek m in d ig az ig a z sá g fé n y e s
ruhájába
iparkodnak öltö zk ö d n i. A k eresztyén ig a zsá g ism eretn ek ezen fejlőd ési m en etét nem tudjuk
v issza fejleszten i. A p rob lém ák at nem
tá v o lít
hatjuk el az ú tb ól azzal, h o g y hallgatunk róluk.
Azok a m ár felm erült k érd ések , am elyek
az
ezen zsinat által m e g tá rg y a 'a n d ó d o lg o k h o z fű 
ződ n ek , választ k ö v eteln ek . A zért azt kívánjuk
en n ek a zsinatnak, h o g y m egtalálja a k eresz
tyén ek e g y s é g é t az ig a zsá g b a n , és h o g y ezt az
ig a z sá g o t a té v e d é sse l való m eg a lk u v á s nélkül,
v ilá g o s határozatok ban m ondja ki.
11.
U g y a n is az ig a z sá g o t a té v e d é stő l csak ú g y
leh et m e g k ü lö n b ö ztetn i, ha m in d ak ettöt k im on d 
juk. A hol a k ö zö s ig a zsá g ism er etn ek , m int a
so k e g y e se m b e r t e g y e s itő k ötelék n ek e lism er é
sérő l volt szó , o tt a K risztus eg y h á zá b a n m in 
d ig találtak szavak at ennek az ig a z sá g ism e r e t
nek félrem agyarázh atatlan k ifejezésére. Ez az
értelm e és m agyarázata azoknak a szim b ó lu 
m oknak, h itvallásoknak és d o gm ák n ak , am elyek
v a g y az e g é s z k eresztyén eg y h á zb a n , v a g y p e 
d ig annak e g y e s részeib en ér v én n y e l bírnak.
A mi m e g g y ő z ő d é sü n k szerin t p ersze n in cse
nek h it-rcnd eletek . A zsinatok nem határozhat
ják m eg, h o g y m it kell hinni. C sak azt állapít
hatják m eg , h o g y m it hisznek.
Igaz, h o g y az. e g y e s egyh ázak hitvallásai
m agukban foglalják a töb b iek től való elszak a
dást is. D e a h itvallások nem hozták létre a
szak ad ások at. C su pán k ifejezésre juttatták, h o g y
szak ad ások m ár m eg v o lta k . És hatásuk k orán t
sem volt pusztára szétv á la sztó . A zért hatnak
szétv á la sztó la g , m ert az ig a zsá g m ellett m in d ig
o tt van a té v e d é s is. E lső feladatuk azonban
m in d ig az e g y e s íté s volt. A hitvallások b an m in 
d en kor sok e g y e se m b e r találk ozott k ö z ö s s é g 
ben. S őt mi töb b . A hitvallások az egyik n em 
zedékn ek ig a zsá g ism er eté t átszárm aztatták a k ö 
vetk ezők re. Ennek k övetk eztéb en a hitvallások
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nemcsak a kortársakra nézve kötelezi az egy
ségnek, hanem évszázadok futása felett benső
egységbe kötik a nemzedékeket.
Ezért mi lutheránusok nagy figyelemmel
követtük a World Conference on Faith and
Order törekvéseit. És egyházunknak ma itt je
lenlevő tagjai rokonszenvvel kisérik ennek a
zsinatnak irányzatát és munkálatait. Há lát adunk
Istennek, hogy lehetővé vált a keresztyén egy
házak zsinatának összejövetele, amelyen a hit
nek, a tannak és a dogmának kérdései komo
lyan latra kerülnek. Tartunk ugyan attól, hogy
a meginduló megbeszélések súlyos eltéréseket
hoznak napfényre. Mégis örülünk annak, hogy
itt a széttagoltságot gyökerénél akarjuk megra
gadni. A mi fotóival ásunk azt tanítja: »Ad ve
ram unitatem ecclesiae satis est consentire de
doctrina evan-gel ii et administratione sacramen
torum. Nec necesse est ubique esse similes tra
ditiones humanas, seu ritus ab hominibus in
stitutas::. Örömmel látjuk tehát, hogy itt a ke
resztyének egységére a Consensus de doctrina
evangel! i alapján tétetik lépés. Mert a történe
lemből tudjuk, hogy az egységnek vannak pót
szerei is, amelyek az egységet ott akarják elénk
varázsolni, ahol a keresztyéneknek valódi egy
sége, az igazságban való egység', nincs meg.
Nem úgy jövünk tehát ide, mint egyes em
berek, hanem mint egy nagy közösség, amely
az egész világra kiterjed és amely századokra
kiterjed. Sőt, egynek tudjuk magunkat mind
azokkal, akik minden korszakban ugyanúgy val
lották a keresztyén hitet, mint mi. Másodszor
tehát azt kivánjuk ennek a zsinatnak, hogy az
a nagy egység, amelyre törekszik, ne rombolja
szét a már meglevő egységeket, hanem mint
egy édes anya felnőtt és önállóvá lett gyerme
keit, fogadja be őket házába.

mi.

a Szentirásnak, mint az Isten történeti kijelen
téséről szóló okiratszerü bizonyságnak szá
munkra isteni tekintélye van. De azon a meg
győződésen vagyunk, hogy lehetetlenség az őskeresztyén s égnek viszonyait és berendezkedését
amelyet a Biblia tár elénk, reprodukálni. Azért
a lutheri reformáció vezetői elutasították ma
guktól azt, hogy a meglevő egyháznak egész
épületét lerombolva, annak helyére az ősegy
ház mintájára állítsanak épületet. Tudták, hogy
ez utópia lenne. Iparkodtak tehát kiküszöbölni
azokat a becsúszott visszaéléseket és tévtanokat,
amelyekről azt hitték, hogy az evangéHornmai
ellentétben vannak. Azonban ahol ilyen vissza
élés nem volt bebizonyítható, ott konzervativoknak bizonyultak. Kapcsolatot tudtak tehát ta
lálni a középkori egyház dogmájával mindenüt
ott, ahol nem találtak semmi evangéiüomeíleneset. Átvettek sok liturgiái formát. A közép
kori egyház egyházi énekét átültették a maguk
nyelvére. Több helyen megtartották a püspöki
alkotmányt. Sőt, hitvallásaink gyűjteményében
benne van Melanchtonnák az a mondata, hogy
jure humano meghagyható a pápának a püspö
kök feletti fennhatóság.
A történelmi fejlődés ezen igenlésén ala
pul egyházunk nagy toleranciája in externis és
temporalibus. Megtűrjük az alkotmánynak és
a rítusoknak sokféleségét. És elismerjük egy
mást az igazhitű egyház egyenjogú tagjainak,
inert egyetértünk ugyanazon hit válásiban. Azért
harmadszor azt kívánjuk ennek a zsinatnak,
hogy az alkotmányban és rítusban való eltérés
ne legyen akadálya azon egység elismerésének,
amelyre az igazságban törekszünk. Rokonszenvünk mindenesetre elsősorban azon formáké,
amelyek külsőleg is kifejezésre juttatják az ősegyházzal való összefüggést.
IV.
III.
Patres
reverendissimi!
Fratres carissimi! Az
Hisszük, hogy ezzel nem mondjuk ki a
konf essziók elküiönültségének peirmánenciáját. egységre való felhívás elhangzott. Mi meghal
A mi egyházunkra vonatkozólag ettől csak az lottuk és kötelességünknek tartottuk, hogy an
esetben kellene tartani, ha reformátorainknak a nak engedjünk. Megpróbáltam önöknek meg
16. században az lett volna a véleményük, hogy mondani, hogy mi az, ami bennünket ezen fel
új egyházat alapítsanak és az Ecclesia Catholica- hívásban megragad és a lutheránus egyház ál
tól elszakadjanak. De nem ez az eset forog láspontján szóltam. Mert hiszem azt, hogy senki
fenn. Brenz, Württemberg reformátora, ezt irta sem hagyhatja el a saját partikuláris egyházá
a mi fő reformátori hitvallásainkról: »Pro me nak álláspontját anélkül, hogy el ne vesztené
diocritate mea judico, haec omnia convenire a kapcsolatot általában a Krisztus egyházával.
cum sacra scriptura et cum sententia verae kai De hisszük azt is, hogy ennek a zsinatnak ta
gnésiés catholicae ecclesiae.« Es éppenigy gon nácskozásait azokkal a tapasztalatokkal és is
dolkodtak többi hitvallóink is. Főhitvaílásunk meretekkel szolgálhatjuk legjobban, amelyeket
igyekszik kimutatni az ősegyházzal való meg az az egyház szerzett, amely a mi otthonunk.
egyezést. Ennek megfelelően theiológusaink még Ahoz a nagy örökséghez, amelyet mi a mi egy
a 17. században is igényt formáltak arra, hogy házunk atyáitól kaptunk, hozzátartozik a kaaz igazi katolikus egyháznak tagijai. Aki a mi hit thclicitas akarása. És szeretném, ha önök az
vallásainkat vallja, annak a katholicitast is akar én szavaimból mindenekelőtt a katholicitásnak
ezt az akarását hallották volna ki.
nia kell.
Reszketünk azon nagy felelősség alatt, a
Amikor azt kivánjuk, hogy minden évszá
zadnak igazhitű egyházával megegyezésben le mellyel Istennek tartozunk. De reszketünk azon
gyünk, akkor másfelől igeneljük a történelmi nagy felelősség alatt is, amellyel hittestvéreink
fejlődést is. Minden keresztyénnel hisszük, hogy nek tartozunk. Bizonyára nem nehéz találni
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olvan kompromisszumos formulákat, amelyek
hez valamennyien, vagy legalább is s.ikan kö
zülünk hozzájárulhatunk. Ámde ezek a formu
lák értéktelenek, ha azok a nagy egyházközös
segek, amelyekhez tartozunk, nem tudják ben
nük inegtalá’ni hitüket és igazságtartalmukat.
A létesülő formulákhoz való hozzá árulásunknak
tehát csak annyi értéke lesz, amennyiben csak
ugyan a mögöttünk álló egyházak nevében
szólhatunk.
Kérjük azért a Szentlelket, hogy ennek a
zsinatnak magasztos órája ne találjon bennün
ket szükkeblüeknek, hanem széles látóköriicknek, ne civakodóknak, hanem békességre igyekezöknek, ne becsvágyóknak, hanem nagy fe
lelősség tudatosainak, ne kishitüeknek vagy ép
pen hitetleneknek, hanoin hittel és Isten bölcses
ségével beteljesedetteknek.

A papságról.
— A lausannei konferenciából.

1. Megál'apitjuk, hogy
a) a papság Istennek a Kris/tus és az ő
egyháza által adott ajándéka, mely az egyház
létének és helyes életének lényeges kelléke;
b) a papságot örökre a Krisztus és az ö
Lelke hitelesíti és létesíti is igazában;
c) a papság hivatása az, hogy az evangé
lium prédikálása és a szentségek kiszolgálta
tása által az embereknek a Krisztus üdvözítő
és megszentelő ajándékait osztogassa;
d) egészben vagy részben a papságot il
leti a kormányzás és az egyház fegyelmezése;
e) azokat az embereket, akik papságra szán
ták magukat, -és akiket a Szentlélek elhívott,
az egyház pedig elismert, az ordinálásban imá
val és kézfeltétellel bocsátják ki az ő szolgá
latuk végezésére.
2. A kér. közösségek némelyikében, me
lyekre a történe’mi élet folyamán a keiesztyénség oszlott, a papságnak, részint az egyes kö
zösségek körülményei és hívei, részint a Krisz
tus véleményei és az Ujtestamentom tanításai
szerint különböző formái keletkeztek. Ezek a
különböző közö-ségek arra szoktak hivatkozni,
hogy Isten gondviseléséből a Szentlélek jelent
kezik és árad szét bennük ama munkája sze
rint, hogy megvilágositja a világot, megtéríti
a bűnösöket és tökéletessé teszi a szenteket.
Ámde azok az eltérések, melyek a papság te
kintélye és munkái dolgában az eltérő alaku
lásokat illetö’eg keletkeztek, a múltban csak
úgy mint a jelenben, sokféle kétség, kérdés és
félreértés okozói. Ilyenmódon a kölcsönös ne
hézségek kihegyezése a hivő lelkek hántására
és kárára szolgál s mig az egyháznak a mis
siói tereken bizonyosan az volna az elsőrendű
hi\atása, hogy az evangéliumot hirdesse min
den teremtménynek, az egyházak csak az egy
ség hiányát tapasztalják az evangéliom előhala-
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dáiának igen komoly hátrányára. Ezért ége
tően szükséges olyan papság létesítése, melyet,
mint az egyház szentségének birtokosát, az. egy
ház a maga teljes egészében elismer.
3. Különböző javasatok m:rü'tek fel, mint
olyanok, melyek az egyházszervezet dolgában
elfogadhatók s me’vek közül az egyházak kü
lönleges tanácskozásait érdemük meg a követ
kezők:
a) Tény, hogy a püspökség minden idő
ben és a legtöbb században el volt és a kercsztyénség többségénél ma is el van fogadva,
s igen sok kér. ember azt tartja, hogy ez az
egv ház rendjének lényeges ke’léke.
b) Ama szerepre vonatkozólag pedig, me
lyet minden egyház alkotmányában a presby
terium és a közgyűlés, va amint a keresztyénség széles köreiben a presbyteriális és a con
gri gacionális szervezet betölt, elismerjük, hogy
ezen sajátos tényezőknek kellő tanulmányozás
alapján különleges és állandó helyet kell az
újra egyesülő egyház szervezetében és életé
ben is biztositani. Hisszük, hogy az Isten kifogvhatlan segedelmével mindegyik közösség a
maga papsága revén örömmel hozz* áldozatul
a maga szel emi kincstárát az egyesült egy ház
közjavára.
Ki kell azonban emelni, hogy ha jövendő
ben az egyház pap-ágának a szolgálatba való
bevezetése rendes és rendszeres módjául a
püspöki ordnációt fogadják d , ez nem úgy
értendő, mintha e/'c! vele járna a püspöki mun
kakor jd ’emcnek vagy eredetének bármiféle
egyoldalú elmélete, vagy mintha el kellene fo
gadni az egyetemes szentegvház bármely ágá
nak az odináció érvényességét a magáétól el
térő módon megítélő felfogását és egv valódi
és apostoli püspöki halaimat, v?gy mintha az
Ige és a Szentségek szolgáit akár a múltra, akár
a jelenre nézve törvényteleknek és hite'ük vesz
tetteknek kellerte nyilvánítani, de egyetemlege
sen olyan papságot kell kapnunk, melyet púspöki kg ordiná'tnak és Isten le’kétő! teremtettnek
és megáldottnak ismerünk.
Miután nyilvánvaló, hogy a Szentlélek a
maga ajándékait az egyház valamennyi tagjá
val közli, cs hogy mindegyik ajándék, ha egyé
nenként való is, az egyház kincsét képezi, he
lyes és szükséges, hogy valamennyi ajándék
az egyház javára szolgáljon, akár mint tanítás,
akár mint igehirdetés, akár mint lelki tanács,
melyeket azokkal közö’nek, akik rendes pap
ságra nincsenek ordinálva.
4. Végezetül ki kell fejeznünk hálánk tel
jességét a Mindenható Isten iránt azért a ha
ladásért, melyet ez évben is az egyházak köze
ledése terén tehettünk és ki kell fejeznünk) ama
meggyőződésünket, hogy bátran kell előretör
nünk bizván abban, hogv Isten kegyelme alkal
masakká tesz bennünket az előttünk lévő fel
adatok megoldására.
Közli: Dr. Raffay Sándor.
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A két Altdorfer jubileuma
Sopronban.
Nezmcsak az ev. egyházközség, lianein
Sopron városának egész társadalma megiható
szép jubileumi ünnepet rendezett A l t d ö r f e r
Viktor ev. karnagy és orgonaművész negyven
éves zenetanári működése alkalmából s feleleve
nítette egyszersmind a művész édesatyjának,
néhai A l t d ö r f e r Keresztély jeles orgonistá
nak és zeneszerzőnek emlékét is, akii ezelőtt
nyolcvan évvel kezdte meg az egész város ku!turéletében mély nyomokat hagyó munkásságát.
A jubileumot rendező bizottság één maga
a főispán, dr. Simon Elemér állott s a már
százéves Soproni Zeneegyesület az idősb Alt
dörfer által alapított »Dalfüzér«, az evang. nő
egylet s a lelkes tanítványok hosszú sora állott
össze, hogy az ünnepély minél szebb, hatásá
ban minél mélyrehatóbb legyen. Altdiörfer ne
vére zenei alapítványt gyűjtöttek, amely már
eddig is meghaladja az 5000 pengőt, a Zeneegyesület pedig művészi becsű emlékalbumot
adott át a jubilánsnak.
Kegyelete s szép dolog volt, hogy a fiúnak
jubileumával kapcsolatban az 1398-ban elhunyt
édesapáról is megemlékeztek. Az ünnepély az
evang. temetőben kezdődött, ahol Altdörfer Ke
resztély szép síremléke körül gyülekezett össze
Sopron előkelő társadalma és egyszerű gazda
polgárok, az egyházközség, a sok éneik1- és zeneegyesület, az iskolák, hatóságok és egyletek
képviselői. Jelen volt Papp Kálmán prépostplébános és Huber János kanonok is. Az ősi
Zeneegyesület Bachnak és Schubertnek egy-egly
remekét énekelte el s utána a Zeneegyesület el
nöke Biasehek Vilmos, ki a katholikus körnek
is elnöke, igen szép, tartalmas emlékbeszéd kí
séretében babérkoszorút tett le az evang. or
gonista sírjára. Az ev. nőegylet 'és a Dalfüzér
is koszorúkkal fejezte ki hálás kegyeletét. Az
után pedig nagy és előkelő küldöttség az ifjabb
Altdörfer lakásán jelent meg, hol dr. T humer
Mihály polgármester, lelkes, szép beszéddel
adta át az alapitó levelet és az emlékalbumot.
A nötanitványok pedig egész virágerdővel bo
rították el rajongva szeretett örökifjú mesterü
ket. A nagyszabású szép ünnepély annak volt
fényes bizonysága, amit a helyi lapok is vezér
cikkekben hirdettek, hogy Sopron, a zeneváros
kulturélete erősen összeforrott a két Altdörfer
nevével.
Evang. egyházunknak nagy érdeme, hogy
orgonista énekvezéreiben ily kiváló művésze
ket ád a magyar zenevilágnak. Altdörfer Keresz
tély 1847. Württembergből jött hozzánk. Gu
tenberg nevű falucskában született 1825. jun.
16. Kolbenheyer Mór, Sopron jeles költő-papja
az esslingeni tanítóképzőből kért valamely je
les zenész orgonistát és a 22 éves fiatal kar
mester hamarosan meghódította Sopron zene
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értő közönségét. Jeles egyházi énekkart szer
vezett »Dalfüzér« néven, új városi énekkart is
alapított. A gyülekezeti éneklést is az ízléstelen
variánsok kiküszöbölésével reformálta. Alapos
zenei tehetsége nagy éré Ilyel is párosult. Jeles
volt mint zeneszerző is. Uj korátokat, egyházi
és világ: műdalokat irt. Gyönyörűen zenésitette
meg már 1858. Székács József esti fohászát:
»Uram, maradj velem!« Ez igen kedvelt ének
száma volt a régebbi kántoroknak.
Pálify József theol. és a jeles zenész Ki
rály József Pál tanítóképző igazgatókkal ő vette
kezébe az evang. koráik öuyv ügyét is. Ennek
hiánya volt ugyanis főoka egyházi zenénk Ín
séges állapotának. És ennek előkészítője volt a
Pálfy által Sopronban 1859. kiadott »Egyhangú
Melódiák«. Majd pedig báró Prónay Gábor
egyet, felügyelő, ez a kiváló műértő és mű
barát (a pesti hangászegyesület elnöke) 1863.
pesti palotájába hívta meg Elefánt M. acsai
lelkész, Volkmann Róbert és Them Károly je
les zenészek és a nyíregyházi Gáspáry János
társaságában Altdlöríert is az evang. korátkönyv
ügyében. Munkálatukat azonban az egyetemes
gyűlés visszautasította. Az általános bajon végre
is a dunántúli kerület segített, amidőn 1873. ki
adta Altdörferneik korszakos jelentőségű koral
li öny vét, amelyet Volkmann Róbert bírált meg
a legnagyobb elismeréssel. (Lásd az I. kiadás
előszavát.) A mű ajánlását b. Prónay G. fogadta
el. A II. kiadást 1897. még maga Altdorfer ren
dezte sajtó alá. S a legújabb egyetemes korálkönyvhöz is főként ez szolgált alapul. Altdiörfer
érdemei közül még csak azt jegyezzük fel, hogy
Bartók Bélát is, miként a művész ezt maga
irta, Altdörfer fedezte fel.
Württemberg jeles zenésze Sopronban Petz
Lipótnak, a jeles tudós lelkész-tanárnak és köl
tőnek leányát Angelikát (a mezőberényi és harkai lelkészek nővérét) vette feleségül. Ebből
a zseniális művészi családból született 1860. jan.
3. Altdörfer Viktor, a kiváló karnagy s zongoraés orgonamüvész. Iskoláit Sopronban végezvén,
már 13 éves korában nyilvános hangversenyen
aratott fényes sikert Liszt Ferenc városában.
Mint a bécsi egyetem hallgatója a Horák-féle
zeneiskolának is növendéke és tanára volt. Majd
pedig a világhírű lipcsei zenekonzervatórium
ban töltött két évet és fejezte be zenei tanul
mányait. 1887-ben tért vissza fényes oklevéllel,
mint kész művész és nyugalomba vonult atyjá
nak karnagyi állását foglalta el. Csak ideális
lelkűidének és ismeretes szerénységének lehet
tulajdonítani, hogy a soproniak a magukénak
mindeddig megtarthatták. Budapeten és. a Deákés Kálvin-téri templomokban tartott orgonahangversenyeit annak idején a fővárosi sajtó is
nagy elismeréssel fogadta. Sopronban pedig
Altdörfer fellépése minden hangversenyt való
ságos ünneppé avat. Gyakran szerepelt temp
lomi hangversenyeken is s a Bach-ku'tusznak is
ő az éltető lelke Sopronban. Kapi Gyulával né
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hány év előtt magasabb kántorképző és kar
mesteri tanfolyamot is rendeztek itt a tanító
képzővel kapcsolatban. Mint karnagyot a zene
darabok megválasztásában a rendkívül kényes,
finom ízlés, az énekkar vezetésében a legfino
mabb árnyalatokra is ügyelő művészi szabatos
ság jellemzi. Érdemes megfigyelni, hogy rendes
templomi énekkarában is micsoda kiváló ze
neszerzők (legtöbbször Bach) és mindig más
és más zenemüvek kerülnek sorra. Féíszázad
óta hallatja művészetét és a lelkesedés iránta,
miként ezt a jubileumi ünnep mutatta, még
mindig emelkedőben van.
Az egész város élvezte Altdorfer művésze
tét, de első sorban mégis evang. egyházát
szolgálta nagy' hűséggel s a kulturális és em
berbaráti célok iránt tanúsított nagy önzetlen
séggel és fáradhatlan áldozatkészséggel. Azért
Sopron nagy egyházi zeneművészei: Rauch
András, Wohlmuth János, Király József Pál,
idősb Altdörfer és Kapi Gyula után az ifjabb
Altdörfemek is meleg szívből kívánunk a ba
bérokon meg nem nyugvó áldásos hosszú éle
tet ad multos annos.
Payr Sándor.

Báró Haas Albert lausanne-i beszéde.
A Lausanei Faith ft Order világkonferencia alkalmából az amerikai evangélikus kiküldöt
tek egy külön értekezletre hívták össze az ev.
lutheránus delegátusokat, melyen az elnöklő D.
Scherer felkérésére az egyes megbízottak ki
fejtették nézeteiket arra vonatkozólag, hogy mi
hivatás vár az evangélikus egyházakra, a keresz
tyén egység érdekében és mi a teendő az evan
gélikus lutheránus egyházak közötti szorosabb
egység megteremtése körül. Ezen alkalommal
báró Kaas Albert, az Országos Luther-Szövetség elnöke a következő beszédet mondotta:
Abból a célból gyűltünk itt össze Lausanne-ban, hogy keressük a különböző keresztyén
egyházakat összekötő és egyesitő gondolatokat
a közös alapot, és a kölcsönös megértésnek és
együttműködésnek a feltételeit.
Ez a gondolat a Lausannei konferenciát tör
ténelmi eseménnyé teszi, a homloktérbe állit
ván azt az alapigazságot, hogy egy az Ur,
egy a Hit, egy a Keresztség. Ha a különböző
egyházakra tekintek, ezt a közös igazságot az
evangélium azonosságában találom meg, a különböző egyházak ugyanannak a fának külön
böző ágai, levelei és virágai lévén, színben;
formában egymástól eltérők, amelyek azonban
gyökerüket ugyanabba a t?Jajba mélyesztik, és
életnedvüket ugyanabból a fö’dből szívják. Ezt
a gondolatot figyelmen kivü! hagyni, ellenkez
nék a nemesen átérzett keresztyén felfogással.
Mi protestánsok és evangélikusok a hitet, mely
nekünk mindig pozitív egyéni hitet jelent, nem
magyarázhatjuk úgy, mint a római katholikus
egyház, amely magát egyedül üdvözítőnek
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mondja. Mégis, amint ellentétbe jutnánk a con
ferenda alapgondolatával, ha el mellőznénk az
evangéliumi egység gondolatát, ugyancsak a
protestantizmus gondolatát tagadnék meg, ha
az egységet az uniformitásban és a teljes egyen
lőségben keresnék, és attól tennék függővé. Az
egység gondolatát szolgálnunk kell, erősítvén
a keresztyének között az igaz testvéri érzést,
mert ugyanannak az Üdvözítőnek követői va
gyunk, akik az ő érdeméért nyerünk életet. És
egyesitett erővel kell szolgálnunk a keresztyén
erkölcsöt. Amint a Life ft Work hirdeti, egye
sített munkával christianizálni kell az életet,
mert a praktikus erkölcstanban a keresztyén
egyházak között különbséget nem ismerek.
De a dogmatikai és szervezeti
egyenlő
ségnek, és az erre való törekvésnek határt szab
a pozitív hit, mert ez a fundamentum, amely
hez nyúlni nem lehet. Ez. a pozitív hit az üd
vössége minden keresztyén léleknek és ez min
den egyháznak az alapja.
Mindent meg kell kísérelni, amely az egyes
egyházakat egymáshoz közelebb hozza. A partialitás nem azonos, sőt ellentétes a helyesen
értelmezett és átérzett hivő protestáns szellem
mel. De az olyan egység, amely a pozitív hitet
megalkuvásra hivná fel, cél át tévesztené, mert
következménye nem egv őszinte egység, hanem
egy gerinctelen általános mega'kuvás volna,
igazi tartalom nélkül szűkölködő ködszeríi mo
ralizáló gondolatokkal, mely többször a hitet
lenséget takarná és inkább a közönynek ked
vezne, mint a Krisztus egyházát szolgálná.
Ezekben a gondolatokban keresem a fele
letet arra a kérdésre, hogy mi a mi kötelessé
günk abban az irányban, hogy egységet te
remtsünk és egységes munkát biztosítsunk a
világ evangélikusai között. Ennek a kérdésnek
a tárgyalásánál a valóságos helyzetből kell ki
indulni, és az egyes országok evangé'ikus egy
házainak történelmi fejlődésére kell figyelem
mel lenni.
Alig van cgvház, amely országonként olyan
eltérő szervezeti és alkotmányi különbségeket
mutatna fel, mint az evangélikus egyházak. A
reformátusok szerte a világon mindenütt ha
sonló közigazgatási formák közt, a presbyteri
szervezetben élnek. Ettől a szervezeti egvségtől nyerte nevét a világszövetségük is, a »Pres
byterian Alliances. A Congregatienalis egyházak
ugyancsak a congregationális gondolat alapján
vannak megszervezve. Nem szükséges felem litenem a görög-keletiek t a mag ik hi rarchiküs
szervezetével.
Ezzel ellentétben az evangélikusok szerve
zete országonként egymástól teljesen eltérő.
Minket széles e világon nem köt össze más,
mint a Confessio Augustana. Ez a mi erőssé
günk, mig a szervezeti tagoltságunk a gyakorta
érzett gyengeségünk. Ehhez az egyetlen erős
ségünkhöz, a pozitív hitünkhöz, ragaszkodnunk
kell és ez adja meg a keretet, amelyen belül
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az élni akarás parancsoló szava követeli, hogy
meg kel! keresnünk az egyöntetű állásfoglalás
feltételeit minden nemzetközi és felefcezeitközi
mozgalomban, a meglévő kapcsokat szoro
sabbra fűzvén, az egyazon hitet vallók között
az együttérzést biztosítván. Ezt munkálja a je
len baráti összejövetelünk is. Amelyre annál
nagyobb szükség volt, mert a jelenben még
nincs olyan állandó fórumunk, amely a szoro
sabb együttműködést elősegítené, és a külön
böző egyházvezetők gyakoribb találkozásaira
módot adna. Ismét a reformátusokra kell hi
vatkoznom, akik a presbyteriánus világszö
vetségnek immár az 50 éves jubileumát is
megülték, mig a Lutheran World Convention
csak pár éve mondta ki megalakulását és ki
tartó munkára, nagy energiára, széles látókörű
vezetésre és finom tapintatra lesz még szük
ség, -amig valóságos és állandó működő szer
vezetté válik.
Theologus nem vagyok, tehát nem tartom
magam hivatottnak, hogy azokra a hitelvi concrét kérdésekre, melyek a conferentiára ki van
nak tűzve, kitérjek. Ez a szakértők szerepe. De
azt tudom, és állítom, hogy az igazi, a helye
sen magyarázott keresztyén egység és egyet
értés gondolatát a leghelyesebben akkor szol
gáljuk, ha elsősorban a már létező történelmi
egyházak egységét bástyázzuk körül, és ellen
állunk minden atomizáló gondolatnak. Mert a
meglévő egyházi egységet és az ugyanazon
hitet követő országos egyházak szövetségei
könnyebben meg fogják találni a többi keresz
tyén felekezetiekhez vezető utat, ha a maguk
nagy egységére támaszkodhatnak, mint a jelen
helyzetben, amelyben a szervezeti különbségek
még az egyes egyházakat is részekre bontva
tartják.
A Faith & Order jelen conferentiáján né
zetem szerint az egység megteremtésének út
ján el kell menni addig a határig, ameddig az
Augustana Confessió szerint vallott pozitív hi
tünk megengedi és eddig a határig minden tő
lünk telhetőt meg ke:! tennünk. De a pozitív
hitet nem érinthetjük, mert ebben hiszünk és
ezt tanítjuk. Ez az az új-testamentum, amit az
Ur adott nekünk, ez nem sajátunk, ez az örök
ségünk, ez az üdvösségünk.
A jövőt illetőleg pedig nem ismerek na
gyobb vonalú és sürgősebb egyházpolitikát,
mint a Lutheran World Convention szervezetét
kiépíteni, mely hivatva lenne öntudatot adni
az egész világ egyik legnagyobb protestáns egy
házának, az evangélikus társadalomnak, amely
Conventiónak élettől duzzadónak kell lennie,
hogy utat mutasson és a népeket erősítse meg.
A magyar evangélikus egyház, amely ki
sebbség a római katholikus többség között és
amely napról-napra látja azt a hatalmas erő
feszítést, amit a római katholikus egyház az ő
erős szervezetére támaszkodva kifejt, ha a bal
sors folytán számszerűleg meg is gyengült és
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intézményei nagyrészét el is vesztette, mind
annak dacára Közép-Európa keletén a legne
hezebb viszonyok közt teljesíti hivatását. De
épen ezért az egymásra utaltság szükséglét a
hatalmasabb egyházaiknál jobban érezzük. Ezért
hívtam fel a tisztelt értekezlet figyelmét az evan
gélikus erők tömörítésére a Faith & Order Con
ferentia alkalmából is, mert meggyőződésem,
hogy a meglevő egységek szorosabb kapcsolata
egyszersmind egyik legfontosabb előfeltétele a
jövő nagy keresztyén egység megteremtésének.

Középiskoláink ez évi mérlege.
Most, hogy az iskolák kezünkbe jutott be
számolóit átböngésztük, megállapíthatjuk, hogy
igen örvendetes fellendülésnek benyomását
nyertük. Hogy azonban kifogással kezdjem, saj
nálattal tapasztaltam: ahány iskola, annyiféle be
osztású az értesítője. Annyira nem lenne sza
bad »egyéninek« lennie az ilyen sablonos ki
kiadványoknak, hogy pl. Kőszeg az év törté
netét az értesítő végén közli. Nem mondom,
hogy okvetlenül a Pintér-féle mintát kövessük,
de valamelyes egyöntetűségnek mégis kellene
lennie az értesítőkben.
Rátérve ismertetésemre, fejlődést több is
kolánál találtunk: a budapesti gimnázium jövő
évben internátust nyit külön e célra vásárolt
szomszédos épületben; az aszódi reálgimnázium
a fejlődés útjára lép — úgy látszik — azáltal,
hogy a gyenge fenntartótól a bányai egyházke
rület kezébe kerü’t. Leányiskoláink az 1926. évi
XXIV. t.-c. értelmében átalakulnak: leánygim
náziumaink líceummá lesznek. Nagyobb válto
zás aZ, hogy a pesti Deák-téri polgári leány
iskola és Veres Pálné lycettm együttesen kol
légiummá alakulnak; már a f. évben egységes
vezetés alatt állottak, jövőre pedig a polgári
helyén az I., a Veres Pálné lyceumban az V.
osztálya nyílik meg az uj iskolának. Persze,
ez csak első lépés: a két helyen levő iskola
éppen úgy kiépítést vár, mint az aszódi Petőfi
reálgimnázium. De van már egyházunk veze
tőségében vállalkozó kedv: a haladás egyháza
kényszerű megállásából tovább indult kultúra
terjesztő útjára.
Az a munka, mely az iskolákban folyt, rö
vid sorokban e! nem intézhető. Kiemelkedő ese
mény a pesti gimnázium diadala a tanulmányi
versenyen, melynek értelmében öt év alatt leg
első helyre küzdötte fel magát. A rendes ta
nító munka mellett az ifjúsági egyesületek fel
tettek ki nagy tevékenységet; az önképző körök
Gyóni Géza emlékének áldoztak. Uj kör alakult
Benczúr Gyula nevével a pesti gimnáziumban
a képzőművészetek ápolására, természettudomá
nyi és mathematikai szeminárium a nyíregyházi
reálgimn.-ban. Kör nélkül adott gyakorlatokat
a természettudományokban Budapest (g) ápolta
a művészettörténet tanításával a művészetsze
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retet a Veres Pálné, élénk zenetanitásával a ze
nekultúrát Kőszeg. Tanfolyamok revén főleg
a gyorsírásban folyt nagy munka a legtöbb is
kolában, varrást a Veres Pálné tanított nagy
eredménnyel.
Sajnálattal láttuk azonban, hogy a volt is
kolatársak egyesületei elaludtak, csak a pesti
él és virul, sőt kiadványokkal is őrzi a múlt
emlékét. Góbi Imre nyug. igazgató SO-ik szü
letésnapja alkalmából verseit adta ki az iroda
lom nyereségére.
A szokásos ünnepélyeken kívül Vajda Já
nos emlékének áldozott Nyíregyháza (rg.), Herczcgtt ünnepelte Kőszeg, és Veres Pálné, Bee
thovent ugyané két intézet, Gyóniról minden
felé megemlékeztek, a jótevőkről Budapest (g.)
nagyobb ünnepély keretében, végül Aszódon —s ez külön is kiemelendő! a gimn. cs leány
nevelő együttesen három vallásos estet rendez
tek. Legkiemelkedőbb a pesti hősi halottak em
léktáblájának leleplezése volt május 29-én, mely
nek összes beszédeit közi: az értesítő, melyben
Lux Elek pompás emlékművének képe is benne
van, itt jegyezzük meg, hogy a kőszegi érte
sítő is több képben mutatja be a leánygimná
ziumot. Szigcthv Lajos gyönyörű beszéde volt
ez ünnepély gerince, róla Koch István emléke
zik meg nyugalomba vonulása alkalmából; ó
viszont költeményeivel jelenik meg a Veres
Pálné értesítőjében, s «Luther lelket 11. köte
tével az iskolákban. De van még több költőtanárunk: Vietórisz József: Második Mohács
(Nyíregyháza rg.), Remport Elek: Fasori diá
kok (Bp. g.), sikerült versét is olvashatjuk.
Sha már a nyugalomba vonultakról szólunk:
elment nyugalomba liataion O s v á t h Gedeon
(Aszód rg.), utódja a besztercebányai volt di
rektor, Oravecz Odón; M i k o l i k Kálmán 51
évi szolgálat után, iskolája — mint mondot
tuk — e sorok írójának vezetése alatt egyesült
középiskolává a Veres Pálné intézettel; Mor a v s z k y Ferenc a nyíregyházi rg-ből, hol Victórisz József lépett nyomába. Végül V id o v s z k y Kálmánról ir a csabai értesítő, ki
nem nyugalomba, hanem magasabb munkakörbe
távozott: a Luther-otthon igazgatója lett, sig y
végre van remény, hogy ez a fontos intézmé
nyünk is megfelelő irányban fejlődhetik. Igen
érdekes iskolatörténeti szempontból az aszódi
rg. értesítőjében Fabriczius Endre, gazd. főtan,
cikke, ki megcáfolja Petry Gyula 1900-901. év
ben megjelent cikkét, mely szerint Kádassy Jó
zsef volt 1798-ban az iskola első tanára; levél
tári kutatásai bizonysága szerint őse, Fabriczius
János már 1784-ben rectora volt az intézetnek.
Herczegről Teke Sándor, Beethovenről Mohr
Jenő ir a kőszegi értesítőben.
A szemléltető oktatásra vetítőgépeit száz
szor használta rendes órán a Veres Pálné, 20szor a Deák-téri polgári. Kisebb tanulmányi ki
rándulásokon kívül nagyobbat ugyané két in
tézet tett négy napra Miskolc-Lillafüred-Aggte-
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lek-Mezökövesdre, ugyanide jött Békéscsaba is.
Érdekes megjegyzést olvasunk Vietórisz jelenté
sében: a balatoni kirándulást elhagyták, mivel
csak tauulinányidöben lett volna a diák urak
nak kedvük kirándulni. Hasonló tapasztalatom
magamnak is volt, — mikor olasz tanulmány
utat akartam összehozni,
de kisasszonyok
kal. A fiatalság csak nem változik!
A statisztikai adatok az iskolák vallási
arányszámának örvendetes javulását mutatják.
A nem is oly rég izraelitákkal teli pesti intéze
tekben különösen nagy az evangé.ikusok szá
mának emelkedése (gimn. 532 bó: 265 ev., 142
izr., polgári 145-ból 83 ev., 20 izr) p.r.-ze ez
zel az an>agi gondok növekedtek!
Igen nagy a katolikusok száma Aszódon
(402-ből 230, ev. pedig 85), ami annál inkább
aggasztó, mert a szomszédos Gödöllőn a cisz
terciek modern, internátussal egybekötött isko
lát létesítettek. Kicsiny a kőszegi leánygimn.
létszáma, 8 osztályban 162, ebből 5 érettsé
gizett.
Befejezésül csak azt jegyezzük meg, hogy
már minden iskola közli az intézet történetét
dióhéjban, d^ űjra megemlítem, hogy a bu
dapesti gimnázium történetében a volt igazga
tók neveit hiába kerestem. Ez évben a soproni
tanítóképző is adott ki, több évre visszamenő
értesítőt. Csak Szarvas késik az éji homályban,
mint ahogy késnek az értesítők is; ezért bo
csánatot kell kérnem, hogy egyes iskolák ki
maradtak seregszemlémből. Azt hiszem azon
ban, hogy augusztusra már megtörténhetett
volna minden iskolában az értesítők szétkül
dése.
Dr. Böhm Dezső.

Lord Rothermere levele O.Raffay püspökhöz.
London, The Daily Mail. 1927. augusztus 2.
Fótisztelendő D. Raffay Sándor püspök úrnak
Budapest.
Főtisztelendő Uram!
A legszivélyesebbeti sietek Önnek köszöne
tét mondani leveléért. Semmi sem tett rám mé
lyebb benyomást, mint az a sok levél, amelyek
mindegyike kifejezi a magyar népnek az igaz
ság melletti helytállásában kifejtett meg nem
törhető egységességét és lelkesedését. E/ek a
levelek úgy az egyes személyeknek, mint a po
litikai, vallásfelekezeti, ipari, társadalmi' és tu
dományos rétegek minden sorából érkeztek.
Meg vagyok győződve, hogy ezen egysé
gességgel az önok reményeinek diadala bizto
sítva van és valóban nagyon há’ás vagyok, hogy
ha e/en ügyben és egy jövendőbeli háború ál
tal okozandó katasztrófának elhárítása tárgyá
ban én is valamit tehetek.
Van szerencsém a legmélyebb tisztelettel
köszönteni.
Rothermere.
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H Í R E K .
A békési egyházmegye augusztus 16-án
Tótkomlóson tartotta közgyűlését Kováts An
dor esperes és dr. Bikády Antal egyházmegyei
felügyelő elnöklete mellett. Előző napon a kü
lönféle bizottságok gyűléseitek, este gyámintézeíi istentisztelet voit, melyen a kiküldöttek és
a tótkomlós! hívek megtöltötték a nagy tem
plomot. A közgyűlés örömmel vette tudomásul
Bartos Pál előadó jelentéséből, hogy az egy
házmegye területén 63 egyházi tanító 3114 el.
és 1470 gazdaságii továbbképző iskolai tanulót
oktatott, az összes fokozatokon pedig” 6405 ev.
gyermek részesült rendszeres hitoktatásban. A
szórványokban lakó híveknek missiói egyhá
zakká való szervezése és a szórványoknak éve
ken át való gondozásával, látogatásával Kovács
Andor esperes felbecsülhetetlen szolgálatot tett
idegen vallásuak közt lakó hittestvéreink meg
tartása érdekében. Fáradságos munkájának gyü
mölcse Mezőtúr, mely 2 év alatt templomot,
paplakot épített s már anyaegyház, Nagymagócs-Árpádhalma missiói egyház, hová Fürst
Ervin missiói lelkészt küldte ki további mun
kára, Csabacsüd missiói egyház rövidesen lel
készt kap, Gyulamező-Békéssamson, Csanádapáca, Kisesákó, Újváros most van szervezés
alatt, ez utóbbi templomot és papjakot készül
építeni. A missiók lélekszáma öOO—1200-ig. A
közgyűlés letárgyalta 70 pontból álló tárgyso
rozatát. Az alföldi egyházaknak égető szüksé
gük van tanitóképzőre, felállítását a kerülettől
kérik. A gyűlés rövid megszakítással 8 órától
délután 5-ig tartott.
Halálozás. Őszinte részvéttel vettük az
alábbi gyászjelentést: A mezőberényi II. kér.
ág. hitv. ev. egyház méliységies fájdalommal je
lenti, hogy érdemekben gazdag, szeretett lelké
sze: nagyságos és nagytiszteletü kisjeszeni J e
s z e n s z k y Károly ur evangélikus lelkész, m.
kir. kormánytanácsos, Békésvármegye törvh. bi
zottságának tagja, a Mezőberényi Gazdasági Takarékpénztár elnöke, stb. áldásos életének 77-ik
évében, egyházunknál eltöltött 55 évi fáradha
tatlan és érdemes leikipásztori munkálkodás után
ma délelőtt fél 10 órakor az Urban csendesen
elhunyt. Szeretettől övezett lelkipásztorunk porrészeit folyó hó 24-én délután 3 órakor a tem
plomban tartandó gyászistentisztelet után fog
juk egyházunk temetőjébe végső nyugalma he
lyére kísérni.'
A keresztyénység gyújtópontja c. cik
künk, helyszűke miatt, mai számunkból kiszo
rult, jövő számunkban folytatjuk.
A soproni ág. hitv. evang. Líceumban
(Reálgimnáziumban) az 1927-28. tanévre a be
iratások szeptember hó 12-én és 13-án, a javító
vizsgálatok ugyanezen napok délelőttjén lesz
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nek, a tanév ünnepélyes megnyitása pedig szep
tember hó 14-én délelőtt 9 órakor lesz. Az
igazgatóság ez utón kéri a lelkész és tanító
urakat, hogy ezeket a gyülekezetükbeti evang.
líceumi tanulóknak tudomására hozni szíves
kedjenek.
Mit játsszunk a nyáron? Szó sincs róla,
ezen a kérdésen nem akad meg egy gyermek
sem, de mégis különös izgalmat és örömet je
lent számára, ha uj játékot tanul. Hogy me
lyek a legújabb játékok, amelyeket ma még
senki se ismer, de amelyeket néhány hét múlva
már mindenfelé fognak játszani a nyári napfény
ben, azt a Tündérvásár-ból lehet megtudni. A
legkedvesebb gyermekujság tarka tartalma mel
lett egymásután közli a legújabb játékokat is.
Kérjen mutatványszámot a Tündérvásár kiadóhivatalától, Budapest, V. Akadémia-u. 10.
F eielős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázati hirdetmény. A tótkomlósi ág.
hitv. ev. egyházközség megüresedés folytán a
X. számú kántortanitói hiványra pályázatot hir
det. Pályázati határidő f. é. szeptember hó 9-e
bezárólag. Fizetés: törvényszerinti. A tót nyelv
tudása szükséges. Kötelessége: a beosztott osz
tályok vezetése, a kántoriak végzése és sorrend
szerint az egyházi jegyzői teendők ellátása. Kér
vényhez csatolandó: születési anyakönyvi kivo
nat, tanítói- és kántori oklevél, a magyar honpolgárságot igazoló helyhatósági bizonyítvány,
kommün és oláh megszállás alatt tanúsított ma
gatartást igazoló ugyancsak helyhatósági bizo
nyítvány, esetleg működési bizonyítvány. Mene
kült, B) listás előnyben. Kérvények a pályázati
határidő leteltéig a tótkomlósi ág. hitv. ev. egy
házközség iskolaszékének elnökségéhez külden
dők.
A brassói magyar ág. h. ev. egyházmegye főesperesi hivatalától.
381—927.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A bácsfalusi magyar ág. h. ev. egyház el
halálozás folytán megüresedett lelkészi állásra
pályázatot hirdet.
Javadalom kényelmes lakáson és szép ker
ten kivü! évi 30.000 Lei készpénz fizetés és
két hold szántóföld haszonélvezete. Ezenkívül
állami kongnia és stóla.
Pályázatok szeptember 10-ig a brassói ma
gyar ág. h. ev. egyházmegye főesperesi hivata
lához (Brassó Lópiac 34.) nyújtandók be.
Beutazási engedély kieszközlését a főespe
resi hivatal vállalja.
Brassó, 1927. augusztus 16-án.
Nikodemusz Z. főesperes.
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Aki könyörült rajta.
„Kit gondolsz, hogy felebarátja
volt annak, aki a rablók kezébe
esett? — Az pedig monda: Az,
aki könyörült rajta’“
Lukács, 10, 36, 37.

Azt mondja Jézus a hegyi beszédben: »Bol
dogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot
nyernek«. S az irgalmas samarinátusról szóló
példázatban a könyörület szó eredetije ugyanaz,
ami a hegyi beszédben s abban az ótestámentomi igében, amelyet Jézus ismételten idéz: Ir
galmasságot akarok és nem áldozatot. Ugyan
az a szó megvan a magyarban is, mint ala
mizsna.
A példázat szól a felebaráti szeretetról,
azonban szemlélteti a vallásosság két típusát is.
És a. vallásosság két típusával az életnek két
típusát is. Aminthogy a példázat az élettörvény
kapcsán született meg (lásd 25. és 28. vers).
És a példázatot csak foglalatában tudjuk meg
érteni. Ebből a szempontból tekintve, a rablók
és a kifosztott utas háttérbe szorulnak; az ö,
alacsonyabb élettipust szemléltető alakjaik itt
nem sokat jelentenek. Kidomborodnak ellenben
egyik oldalon a pap és a lévita, a mások olda
lon a samaritánus. Szemléltetéséül annak, hogy
az igazi vallásosság, az igazi élet nem szertar
tás, hanem az embernek megújulása a szeretetben.
Ami szembeötlik, s ami a papnak és lévi
tának vallásosságát, élettipusát a samaritánusévai szemben az emberek átlagának elfogadhatóbbá teszi, az a céltudatosság, az életnek ha
tározott szabályok szerint való berendezése. A
pap és a lévita, akár Jeruzsálemből jöttek, akár
oda mentek, világos tudatában voltak annak,
hogy Jeruzsálemben, a templomban, a szertar
tások révén, amelyeknek minden aprólékos rész
lete szabályozva volt, belekapcsolódnak egy ma
gasabb rendű életbe, tagjai lesznek egy az élet
hétköznapi színvonalán felül emelkedett társa
o

ságnak. Vallásosságuk ezekben a szertartások
ban talán nem merült ki, de mindenesetre ezek
hez igazodott.
Ezzel szemben a samaritánus könyörüle-'
tessége ötletszerűségével szúr szemet. »Mikor
azt látta, könyörület ességre indula és hozzájá
rulván bekötözé annak sebeit«. Amint látható,
ennek az embernek lépéseit nem lehet előre
kiszámítani. Sohasem tudni, hogy mit fog a
kővetkező órában cselekedni. Azt lehetne mon
dani, hogy a samaritánusban van valami titok
zatos rendszertelenség, amellyel a világ, a tör
vények, szabályok és rendeletek országiítján
haladó világ tanácstalanul áll szemben. Minden
pillanatban készen kell állnunk a váratlanra, a
csodálatosra, a titokzatosnak fel vetődésé re.
A pap és a levita Istent odakötötték a jcruzsálemi frigyládához. Rendet szabtak neki.
Beleillesztették
egy polgárias
berendezésű
életbe. S annak a rendnek keretein belül meg
adtak neki minden tiszteletet, amely neki ki
járt. Az ő világukban a főbűn a rendetlenség.
Föerény a rend. Ez a vallásosság és ez az
élettipus kedves a sötétség világbiró hatalmai
nak, mert kedvez nekik.
A samaritánus megtalálja, megtapasztalja
Istent a kert fái között, a sátor nyílásában, a
fej alá helyezett kövön, az égő csipkebokorban,
az útfélen, ott, ahol ketten vagy hárman össze
gyülekeznek, sőt még a titkos kamrában is, a
hová bezárkózik. Megtapasztalja Öt és szive
gerjedez.
Úgy tűnik fel, mintha a samaritánus élete
kőhalmaz, a papé és levitáé pedig mozaik lenne.
De csak látszólag. A samaritánus életének is
van törvénye, rendje, szabálya. Csakhogy az ő
törvénye a szivébe van Írva. A Léleknek tör
vénye. És amilyen szabályszerű cselekedet volt
az, hogy a pap és a levita megjelentek Jeru
zsálemben, a templomban, az áldozatra; éppen
olyan szabályszerű cselekedet volt az is, hogy
amikor a samaritánus meglátta a sebekből vérző

embert, odament és bekötözte sebeit. »Egymás
terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisz
tus törvényét«.
Az irgalmas samaritánusról szóló példázat
prédikálja a felebaráti szeretetet, de éppen
olyan határozottsággal foglal állást a vallási
formalizmus és külső liegalizmus ellen. Hirdeti,
hogy Isten irgalmasságot akar és nem áldoza
tot. Hirdeti, hogy a Lélek, bár nem tudni hon
nan jő és hová megy, hatalmasan működik.
Hirdeti, hogy az apostoli szukcesszió nem a
Lévi törzséhez, nem Áronnak házához van kötve,
hanem a szenteknek, az irgalmas samaritánusoknak, a szegény özvegyeknek életében talál
ható fel. Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok
Istennek fiai.

Az egyház üzenete a világnak.
A lausannei konferencia a következő nyi
latkozatot adta ki:
Mi, a Hit és Szervezet Lausanneban au
gusztus 3—21 -ig tartott Világikonferenciájának
tagjai, megegyeztünk abban, hogy az egyes
egyházaknak a következő nyilatkozatot adjuk át,
mint az egyház üzenetét a világnak:
1. Az egyház üzenete a világnak ma és
a jövőben az evangélium.
2. Az evangéliom örömhír a megváltásról,
amelyet Isten a Jézus Krisztusban ideig és
örökké ajándékoz a bűnös emberiségnek.
3. Isten Lelke az emberiségben, különösen
az ótetámentomi kijelentés által működve, elő
készítette a világot, amelyben eljött Istennek
örök Igéje az idők teljességében testbe és em
berré lett: Jézus Krisztus, az Istenfia és Em
berfia, telve kegyelemmel és igazsággal.
4. Jézus Krisztus életével és tanításával,
megtérésre hívásával, .Isten országa és az íté
let eljövetelének hirdetésével, szenvedésével és
halálával, feltámadásának és az Atya jobbjára
emeltetésével és a Szentlélek elküldésével bűnbocsánatot hozott és kijelentette az élő Isten
nek teljességét s hozzánk való kifürkészhetetlen
szeretetét. Keresztfahalálának legmagasabb bi
zonyságával elhív bennünket, hogy új életet
éljünk a hitben és áldozatkészen odaadjuk ma
gunkat az ö szolgálatára és az emberek szol
gálatára.
5. Jézus Krisztus mint a megfeszített és
élő, mint Megváltó és Ur, középpontjában áll
az apostolai és egyháza által hirdetett világra
szóló evangéliumnak is. És mert ö maga az
evangéliom, azért az evangéliom, mint az egy
ház üzenete a világnak, több egy bölcseleti el
méletnél, — több egy theológiai rendszernél, —
több egy földi jóléti programmnál. Sőt inkább,
az evangéliom Isten új világának ajándéka a

bűn és halál eme régi világa részére s ezen
a réven győzelem a bűnön és halálon; az örök
élet kijelentése Őbenne, aki mindent, ami gyer
meknek neveztetik az égben és a földön, a
szentek egyetlen, Istennek szolgáló, Istent imádó
és Istent dicsőítő egyességévé egyesit.
6 . Az evangéliom a bűnösökhöz intézett
prófétai ébresztő szózat, hogy térjenek Isten
hez, és örömhír a Krisztusban hívőknek megigazulásáról és megszenteléséről. A szenvedők
nek vigaza s a megkötözötíek számára az Isten
fiai dicső szabadságának kezessége. Az evan
géliom békét és örömöt visz a szivekbe; önmegtagadást, testvéri szolgálatkészséget és ir
galmas szeretetet munkál bennünk; a törekvő
ifjúság elé a legmagasabb célokat tűzi ki, a
munkásnak erőt, a fáradtnak üdülést és a vér
tanúnak életkoszorut ád.
7. Az evangéliom a társadalmi megújho
dásnak erőforrása, és megmutatja azt az egyet
len útat, amelyen az emberiség megszabadul
hat a most pusztító osztálygyülölettől és faji
gyűlölettől, Valamint megtalálhatja a népélet
megnemesedését, úgyszintén a népek között a
barátságot és békességet. Mindezekhez az evan
géliom keleten és nyugaton kegyelemben gaz
dag meghívás a nemkeresztyén világnak, hogy
menjenek be az élő Urnák örömébe.
8 . Szeretetben megértve korunk nyomorú
ságát, értelmi őszinteség, társadalmi igazságos
ság és új szellemiség után való sóvárgó törek
vését, az egyház ezen ősi evangéliom által lát
utána a mai ember szükségleteinek és kielé
gíti a felfelé törekvőknek vágyakozását. Ennél
fogva az evangéliom ma éppen úgy, mint a
múltban, az üdvnek egyedüli útja, és ma éppen
úgy, mint a múltban, Krisztus hivó szózata, a
melyet egyháza közvetitésével intéz az embe
rekhez: »Jöjjetek én hozzám!... Aki engem
követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé
lesz az életnek világossága«.

Nyugdijintézeti szabályrendelet.
A kibővített nyugdíj intézeti bizottság ke
belében alakult szabályrendelet-készitő' bizottság
elkészült munkálatával, amely nyomtatásban is
megjelent. A szabályrendelet tizenhét szakasz
ban, ötven paragrafusban foglalja össze intéz
kedéseit. Az alapelvek és módozatok általában
véve ugyanazok, amelyeket lapunk idei julius
3-iki, 27-ik számában kimerítően ismertettünk.
Tekintettel arra, hogy az illetékes tényezőknek
alkalma nyílik arra, hogy a szabályrendelettel
behatóan foglalkozzanak, itt csak néhány olyan
rendelkezésre akarom felhívni a figyelmet, ame
lyek szerintem legalább, különösebb megfon
tolást igényelnek, túlmenőleg az említett la
punkban megjelent ismertetés keretein.
1. A szabályrendelet 21. §-a, amelynek az
özvegyi ellátásra vonatkozó része, mellesleg
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megjegyezve, a 20. §-ba volna felveendő, azt
mondja:
»Özvegy nem létében az özvegyi ellátási
díjnak megfelelő ellátási díjra tarthat igényt a
felmenő ágbeli nőrokon, továbbá neveltetési já
rulékra koránál fogva már nem jogosult le
menő ágbeli nőrokon, végül az elsőfokú oldalágú nőrokon, ha: a) ág. hitv. cvang. vallásu;
b) megélhetést biztositó vagyonnal, vagy jö
vedelemmel nem bír; c) életének javarészét az
elhúnvt nőtlen tag háztartásában, mint annak
vezetője és a gyülekezeti életben a lelkésznek
önfeláldozóan működő segítőtársa töltötte el,
amennyiben mindezekről a nyugdijintézeti bi
zottság az illetékes esperes jelentéséből, eset
leg szükség esetén a helyszínére kiküldött bi
zottsági tag beható vizsgálata alapján beterjesz
tett jelentéséből teljesen hitelt érdemlően meg
győződik. Amennyiben a nyugdijintézeti bizott
ság a c) pont alatti feltételeket csak részben
látná fennforogni, abban az esetben méltányossági alapon s legfeljebb az 1800 pengő özve
gyi ellátási díjnak megfelelő kegydijat állapít
hat meg«.
Ugyanaz a paragrafus az özvegyre vonat
kozólag igy rendelkezik:
»Az igényjogosult azonban csakis akkor
tarthat igényt a teljes özvegyi ellátási dijra, ha
az elhalt tag és közte a korkülönbség 8 évnél
nem több. Minden további két évi korkülönb
ség utár. az igény 5% -kai csökken. Az ilykép
megállapítandó özvegyi el’átási dij azonban nem
lehet kisebb 800 pengőnél«.
Hogy ez az utóbbi rendelkezés miért van
annyira beledugva a nőrokon ellátását tárgyaló
paragrafusba, hogy még új bekezdésre sem ér
demesült, azt nem tudom. A helye minden
esetre a 20. §-ban volna, amelyben az özvegy
ellátásáról van szó. És az özvegyi ellátásnak
adandó alkalommal 800 pengőre való lecsök
kentése magában véve érthető volna ma, ami
kor a papok házassága körül többféle gyámko
dás üti fel fejét. A korlátozás t. i. a nyugdíj
intézetre megtakarítást jelenthetne. Azonban a
nőrokon ellátásával kapcsolatban tagadhatatlanul
és feltűnően különös. A nőrokon, akiről nor
mális időkben az volt a felfogás, hogy pap
testvérénél talál menedéket, a szabályrendelet
ben mint a gyülekezetnek és egyháznak olyan
érdemes munkása jelenik meg, aki nyugellá
tás tekintetében előnyösebb helyzetben van,
mint a papné. Mert a nőrokon még ha a c)
pontban említett kivánalmaknak nem felel is
meg, 180C pengőt meg nem haladható, vagyis
az özvegy papné ellátási dijánál nem nagyobb
(miért nem nagyobb?) kegydijban részesíthető,
ellenben az özvegy, ha esetleg négy öt gyer
meke van is, 800 pengőnél nem alacsonyabb
özvegyi ellátásban részesülhet. A nőrokon te
hát kap 1800 pengőt, az özvegy pedig 800 pen
gőt. És az özvegy esetében méltányos elbírá
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lásnak a szabályrendelet szerint nincsen helye,
itt a korkülönbség automatikusan érvényesül.
Az egyetemes le'készegyisülct tavalyi köz
gyűlésén, amely egyébként az egyenlő nvugdij
mellett foglalt állást, de úgy látszik határozata
nem érvényesülhetett, sokféleképpen megnyil
vánult az a nézet, hogy elsősorban az özvegyek
ről és árvákról kell gondoskodni. És ime meg
jelent a fe'szinen a háztartás vezető n "rokon, és
ennek érdekei mögött, háttérbe szorul az eset
leg több gyermekes családanya és lelkészözvegy.
Nem szabad elfelejteni, hogy az a felesége* és
családos lelkész, am kor a nyug iijjárulékokat fi
zeti, a családjától vonja el a járulékösszegeket.
És kitűnik, hogy csak azért, hogy felesége,
özvegye, árvái, a korkülönbség miatt eset'eg
rosszabb helyzetbe kerülnek, mint az a nőro
kon, aki egy másik papnak a háztartását ve
zette. Azt hiszem, hogy a hitestárs és a háztartásvezető nőrokon között másképpen kel
lene különbséget tenni a szabályrendeletben.
Egyáltalán nem birom megérteni, hogv a sza
bályrendeletben hogyan juthat egy külön pa
ragrafus a nőrokonnak. A nyugdíjintézet a nyug
díjas lelkészekről, özvegyeikről, gyermekeikről
kiván gondoskodni. Miért nem lehet a méltá
nyos elbírálást kívánó eseteket, amilyen kivé
telesen lehet a nőrokon is, esetről-esetre kegydij alakjában honorálni? Miért lehet valaki más
nak igénye olyan ellátásra, amely magasabb,
mint az özvegyi ellátás?
2. A 33. §. megállapítja, hogy a 10.000
pengő püspöki nyugdíj után a fenntartói 4<>/o-ot
az egyházkerület fizeti. A 35. §-ban nincs em
lítve, hogy a tagsági járulékot ki és milyen szá
zalékban fizeti.
3. A 46. §. szerint »a nyugdíjintézet m a te 
matikai mérlege 5 évenként újból kiszámítandó.
Az új mérleg alapján várható felesleg elsősor
ban az egyetemes egyházi közalapot terhelő já
rulék megszüntetésére fordítandó«. Ez a járu
lék a 32. §. szerint évente legalább 10.000 P.
Az intézkedés egyenes felhívás arra, hogy a
gyülekezetek és egyesek ne iparkodjanak a
nyugdijintézeti alaptőke gyarapítására, mert hi
szen semmi kilátás sincs arra. hogy akár a
nyugdíj, illetve ellátás emelkedjék, akár a já
rulékok csökkenjenek.
4. Ugyancsak a 46. §. harmadik bekezdése
azt mondja: »Ha az egyetemes egyház a 32.
§-ban az államsegélyből megszabott hozzájáru
lást (évi 100.000 pengő) tőle nem függő bár
mely ok miatt netán nem folyósíthatná, ez eset
ben úgy a fenntartási, mint a tagiárulékok, va
lamint a nyugdíj s szintúgy az özvegyi ellátási
és az árvaneveltetési, valamint egyéb dijak is
a mérleg egyensúlya által megkívánt szükség
hez képest újból szabályozhatók«.
Ez a paragrafus az egész intézményt illuzóriussá teszi. A lelkész tehát nem hunyhatja
le azzal a megnyugtató tudattal halálos ágyán
a szemét, hogy özvegyéről és gyermekeiről az
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egyház gondoskodni fog. Az érthető és termé
szetes, hogy a mérleg egyensúlya érdekében a
járulékok újból szabályozhatók lennének. Azon
ban, ha olyan eshetőség is van, hogy a nyugdíj
és az ellátási dijak devalválódnak, akkor bár
mely biztosító társaság is megfelel. Azért aka
runk egyetemes nyugdíjintézetet,'hogy az egye
temes egyház garantálja a dijakat. Az 1. §.
azt mondja, hogy a nyugdíj intézetnek tulajdo
nosa és fenntartója az egyetemes egyház. Ha
igy van, akkor nem szabad függővé tenni annak
alapszabályszerü működését az államsegélytől.
Delta.
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közegyházunkkal is ; hogy a nemes verseny ál
tal prédikáció-irodalmunk értéknivóját is emel
hetjük és sok felhasználatlanul heverő energiát
fejleszthetünk ki hasznos épitőerővé.
Egy amerikai lelkészről olvasom a külíföldi
lapokban, — aki egy szektának a prédikátora
valahol egy kisebb helyen, — hogy minden
szerdán és vasárnap az ő szószékét rádiókészü
lékébe siet bekapcsolni Félamerika, hogy a ki
tűnő szónokot meghallgassa. Micsoda hatalmas
erő egy ilyen embernek a szava s micsoda
megbecsülhetetlen eszköz az ilyennél a rádió.
S nekünk is inkább nevelnünk keltene
ilyeneket, mint talán a meglévő erőket is el
nyomni akarnunk. Mert én merem állítani,
hogy a mi kicsi egyházunkban van akárhány
olyan szónok, akik sikerrel felvehetnék a ver
senyt a ma felkapott más felekezetű szónokok
(Befejezés.)
akármelyikével is, dehát ki tud róluk!? Ott
Én pl. prédikálok,összejöveteleket rende senyvednek, szegények, valahol egy eldugott
zek, templomonkivüli ünnepélyeken, fehéraszta helyen, a szegénység, gond és részvétlenség
loknál beszélek, prédikációkat nyomatok s szó lassanként elsorvasztja a szárnyukat.
rok szét, cikkeket írok üde-oda az általam képvi
Ne vegyék rossz néven nekem a pesti ja
selt eszmekör érdekében. Ez mind távolbabe- vaslat készítői, de meg ke1! mondanom, hogy
szélés, amelynek csak egyik modernebb alakja fölösleges az a kívánalmuk, amely a rádiót az
és eszköze a rádiókészülék.
Egyházegyházegyetem ellenőrzése alá kívánja
Kár tehát a jog körül vitákat folytatni, ha helyezni. Hiszen az úgyis ott íáll, csak más alak
nem inkább arról kellene beszélni, ami ezt az ban. A szószék ellenőrzése ugyanis a püspöki
intézményt egyházunkra nézve minél áldáso jogkörnek egyik eminens tétele, — működjék
sabbá tehetné. Ma, technikai okokból, mégcsak bár az a szószék rádióttanul vagy rádióval föl
kevesen érhetik el a rádiót, de ha elérte valaki, szerelve, — mire való volna ezt a jogot a püspö
minek azt rombolni akarni, mint ahogy azt a köktől elvonni s más kezekbe átadni.
pesti esperességi gyűlésen a jogügyi javaslat
Én azt sem !szeretném,1ha a rádió körül va
(3 p.) célozza. A budai lelkész, illetve egyház- lami diktatórikus állásfoglalásra határozná el
község csak evangeliumszerü jogával élt, ami magát az Egyházegyetem. Én igenis kimonda
kor a rádiót templomába bevezettette.
nám, hogy a rádió bevezetését mindenki be
Én szívesen elismerem, hogy ez lett volna jelenteni köteles, hogy az megfelelő ellenőrzés
a legtermészetesebb, talán a legszebb s legmeg alá helyeztessék: de tovább,nem mennék. Éspe
nyugtatóbb is, ha a központi fekvésű s mintegy dig azért nem, mert magasabb egyházi érdekből
Egyházunk szivének tekintett pesti egyház a nem tanácsos az embernek kezdeményező ked
Deák-téri templomban szervezte volna meg az vére bilincseket verni.'Sok'nagy dolog látszólag
Egyházegyetemmel karöltve a rádió-istentiszte kicsi emberektől indult ki. Mutassa meg min
leteket, amelyek körül aztán, a pesti lelkészeik denki, mit tud, és csak azután jöhet a kritika.
nek mintegy támogatására, csoportosította volna De ha már .előre lisi jöhetnek eltiltások, amelyek,
a jelesebb szónokokat; dehát a pesti Egyház valljuk meg, nem egyszer alkalmi hangulato
ezt az alkalmat' elhalasztótta* és elibe ugrott egy kon is múlnak, ott könnyen kockajáték tár
a kor igényét jobban megértő valaki.
gyává válhatik az egyházi tevékenységnek egyik
De ebben nincs haragudnivaló. Mert tiszte leghatalmasabb rugója: a p a p i le lk i is m e 
let-becsüket minden felfogásnak, de az mégsem r e t; és én dva intek'mindenkit attól, hogy erre
lehet, hogy egy pár embernek a negációja útját talán bilincseket rakni megpróbáljon, mert kü
vágja egy az ajtókon már erősen kopogtató esz lönben könnyen felborul a szekér s jöhet az
mének s akár az ítéletnapig is elodázza annak alacsony zsarnokoskodás, amint annak példáját
megvalósulását. A rádió ma már korigény, már életünkben is volt alkalmunk láthatni.
amellyel számolni kell s amelyik Egyház elzár
Én tudom és érzem azt, hogy a rádió kö
kóznék előle, az annak csak kárát vallhatná. rül akad még sok megbeszélni való, és amikor
Elég hátul vagyunk már egyebütt, kár lenne ma én mindenkinek hozzávaló jogát vitatom, állí
gunk e’ől mesterségesen még azt a versenyteret tom azt is, hogy azért ne nyúljon hozzá mindenki,
is elzárni, melyen a lutheránus lélek még ha akinek joga van prédikálni, Mert a rádióval
talmas fényvillanásokra képes.
nagy felelősség hárul a szónokra. Azért inkább
A rádióval, ha körü’ötte tapintatosan cso csak olyanok álljanak eléje, akik szavának már
portosítjuk a megfelelő erőket, igen sok jót te nagyobb súlya van s akiket már maga az Élet
hetünk nemcsak egyesekkel, hanem magával a is kvalifikált ilyetén szélesebbkörü felelősség-
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gel járó szerepre. Dehát a kérdésnek ez az ol
dala egy kis jó névsorral könnyen megoldható
s a Püspök urak, vagyha kívánni fogják: a
MELE olyan névsorral fog szolgálhatni, amely
mindenkit kielégíthet.
Nincsen e dolog körül semmi olyan 'kérdés,
amelyik egy kis jóakarattal s tapintattal könynyen meg ne lenne oldható. Azért nem értem:
minek ide a revolver, vagy a fütykös. Nekem
különben, megvallom, unaímas már és vissza
tetsző az a sok inkvizíció, amely egyházaink
ban folyik. Mi nagyon könnyen felvesszük a
dorongot s agyonverünk nem egyszer olyano
kat is vele, akik inkább dicséretet érdemelné
nek. Nem akarjuk-e még mindig észrevenni,
hogy a mi egyházunk túk>n-túl tele van már
nemcsak rögökkel, hanem a hálátlanság és
sziikkeblüség által m egvédett s elkedvetlenített
szivekkel s idő-nap előtt összetört energiákkal
is? Gondolja-e valaki, hogy az embereknek nagy
kedvük lesz a mi ügyeink iránt érdeklődni, ha
még a legköznapibb igényüket sem hal'gátjuk
meg; s nagyon lesz kedvük pénzeket, fáradságo
kat, lelki tüzeket odaáldozni az oltárra, ha az
aratásuk hálátlanság? A budai eset is ebbe a
kategóriába tartozik, amikor egy lelkes csapat
kiemelvén egy jóra való ügyet a Pató Pál-féle
filozófia sorvasztó öleléséből
közel áll ahhoz
hogy szégyenpadra hurcoltassék. Több megér
tést, szeretetet és méltánylást kérek mindazok
részére, akik az egyház körül búzgólkodnak.
Úgy sem sokan vannak ilyenek. És különösen
több szeretetet s hónalányulást kérek az evan
gélikus lelkészek részére, akiket a mai Élet, a
szegénység, külső és belső agresszitás amúgy
is eléggé megsanyargat s akiket nyilvánosan
bármiért — pláne arra nem illetékes fórumok
nak — pellengére állítani semmiképen sem üdvösséges.
Meglepően hatott rám a pesti jogügyi
bizottság javaslatának az a tétele is (4. p.), amely
minket, máskerületi papokat, csak bizonyos vi
zűm ellenében kíván a b4nvakerületbe be
engedni. Nem tudom kivenni, hogy mi az in
doka ennek a javaslatnak, de azt érzem, hogv
rettenetes testvérietlenség és arrogancia feketéílene ki egy ilyen rendszabályból, ha ez a ja
vaslat csakugyan azzá válnék, s ez a rendsza
bály nagyon, de nagyon kirína Egyházunk köz
szelleméből. És igen érdekes helyzeteket is
provokálna. Mert kérdem a javaslat tervezőit: mit
csináljunk mi, idegenkerületbc'i lelkészek, ha
minket valahova sürgősen elhívnak? Velem
megtörtént már többször, hogy sürgönyileg hív
tak ide-oda, a bányakerületbe is már, valame
lyik funkció elvégzésére, úgyhogy félóra múlva
már vonaton ültem. Mit csináljunk ilyenkor?
Revolvert vigyünk magunkkal, vagy Bibliát?
Vagy beiratkozzunk az állandóan fegye'mi alatt
állók szövetkezetébe? . . . Én nem tudom, ki
fogalmazta ezt a pontot; azt semitudom, mi lett
annak a sorsa az esperesi közgyűlésen, de azt
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tudom, mi lenne a következmény, ha a benne
foglalt gondolat netalán tán testei öltene.
De vissza térek a budai esethez. Én nem
ismerem a budaiakat s azt sem tudom, kinek
milyen része van ottan a rádió-istentiszteletek
megszervezése körül, de azt tudom, hogy ez
evangélikus közönség széleskörben nagy applaussal fogadta kezdeményezésüket. És ha tálán
fájna nekik valami a dolognak további meneté
ből kifolyóan, azt mondanám: az a sok felragyo
gott arc, az a sok hálálkodó szó, amely vállalko
zásukat kiséri idekint a perifériákon enyhítse
meg fájdalmukat. Én magam is igaz szeretettel,
nagyrabecsüléssel s há'ával szorítom meg lélek
ben a kezüket.
Paulik János
nyíregyházi lelkész,
•
a MELE elnöke.

H Í R E K .

t Jeszenszky Károly 1851-1327.
Egv csodálatosan gazdag, munkás élet vé
gére tett pontot a halál, mely váratlanul, dol
gozó asztala mellől ragadta el f. hó 22-én Je
szenszky Kárólvt, a mezöberényi II. kér. egy
ház 55 éven át volt lelkészét. Ebben a mai
törtető, üres fejű és szivii, de nagyhangú vi
lágban, mint a tudás és lelki nemesség gazdag
birtokosa s a szerénység megtestesítője él Je
szenszky Károly mindazok emlékezetében, akik
nek alkalmuk, helyesebben: szerencséjük volt
öt megismerni, vele együtt dolgozni. Szerény
volt, aki nem ismert érdemeket, csak köteles
ségeket, mert
mint igazi protestáns — azt
vallotta, hogy kötelességein felül senki sem
szolgálhat, mivel azt. amire képesek vagyunk,
kötelességünk meg is tenni.
Idealista volt, aki a maga eszményeinek
megvalósithatásában akkor is hitt, amikor küz
delmeiben magára maradt. Neki nem lehetett
azt mondani, hogy ebben az önző, anyagias
világban nem érdemes — mert hiába való
eszményekért küzdeni: ő küzdött, mert erre el
kötelezve érezte magát.
Minden nemes ügyért lelkesedett és
dolgozott. Mezöberénv kulturális és társadalmi
intézményei, iskolái, óvodái nagyrészt az ő ne
véhez fűződnek. A Petőfi kultusz lelkes terjesz
tője volt s amikor Petőfi hivatalos ünnep'ésére
még kevesen gondoltak, ő már emléktáblát ál
líttatott a Mezőberényben többször megfordult
költőnek.
Nagy tudását, nemes szivét minden fenn
tartás nélkül állította annak szolgálatába, aki
nek egykor örök hűséget esküdött, akinek szol
gálatára elkötelezte magát: a Krisztusnak. Gyütekezetének igazi lelki atyja volt, aki a nagy
világégés idején vigasztaló, bátorító soraival a
harctéren is felkereste híveit.
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Kedvenc eszméje volt a Bethánia, melyet
ő — egyéniséglét talán legjellemzőbb mondása
szerint — nem téglákból, hanem nemesen érző,
szeretni tudó szivekből akart megépíteni, ö
volt az első az országban, aki a gályarabok
emlékét gyülekezetével megünnepelte.
Isten, haza és családjának forró szeretete
mellett azonban mégis a zene volt az, ami leg
mélyebben gyökeredzett lelkében. Ha csalódá
sok érték, ha fájt a szive: oda ült zongorájához
s a dal, |a'z ének megeny hitette fájdalmát. Hű
séges hitvese s őt a rajongásig szerető gyer
mekei mellett azok a szép régi énekek voltak
leghűségesebb barátai, vigasztalói, melyeket ernyedetlen buzgalommal a múlt romjai közül
hozott napvilágra. A gályarabok éneke y Tér j
magadhoz drága Sión, a Hattyú ének, Mátyás
király halála, Lányi Illésnek »Az anyaszentegyház siralma« és »Thurzó György özvegyének
gyásza« c. két gyönyörű éneke, a reformáció
előtti korból származó »Betlehemi rózsa« c. ka
rácsonyi ének, a »II. Rákóczi Ferencet sirató
templomi szent éneke« a XVIII. századból s
ria magyar királyné éneke a XVI. századból s
még sok szép és értékes régi ének dicséri Je
szenszky Károlynak a múlt értékei között való
fáradhatatlan é s eredményes búvárkodását. Eze
ket az énekeket legnagyobbrészt a Vasárnapi
Újságban és a Magyar Szóban tette közzé. Töb
bet közülök Káldy Gyula nagy sikerrel elő is
adatott. Egyházunk Jeszenszky Károlynak és
önmagának szebb emléket nem is állíthatna,
mintha a »Nagy hegyek ormán« c. gyűjtemé
nyét kiadná.
A mai kor gyermeke szolgálatáért jutalmat
és jogokat követel: Jeszenszky Károly az élet
örömeiben nem a szolgálat jutalmát, hanem
újabb szolgálatra való elkötelezést látott. A szolgálhatást kitüntetésnek vette, mert tudta, hogy
akinek ő szolgál, annak szolgálni boldogság,
mert az a Krisztus, az élő Istennek fia, üd
vösségnek, örök életnek szerzője.
Özvegyén, Hrencsik Ilonán, gyermekein
Imrén, Károlyon és Erzsébeten férj. H'aerter
Ádámnén kívül unokái, nagyszámú és előkelő
rokonsága s gyászaborult gyülekezete siratja a
kiváló lelkipásztort, hazafit és családapát. F. F.
Lelkészválasztás és a templomszentelés
negyedszázados jubileuma Ózdon. Az ózdi
egyházközség augusztus utolsó vasárnapján
szokta megünnepelni az aratási hálaünnepet és
a templomszentelés évfordulóját. Ez évben a
kettős ünnepnek az adott különösebb jelentő
séget, hogy ezen a napon választotta meg a
gyülekezet a lelki aratás új munkását a Turóczy Zoltán lemondásával megüresedett lelkészi állásra s ekkor volt negyedszázados év
fordulója a templom felszentelésének. Az ün
nepélyen megjelent Nemes Károly hegyaljai es
peres, Platthy Mihály egyházmegyei másodfel
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ügyelő, Wohaner Dezső egyházmegyei főjegyző
az egyházmegye képviseletében. Eljött ez al
kalomra a gyülekezet felügyelője ZorkóczySamu
is, s a nagy szórványterületről is bejött a hí
vek sokasága. Az ünnepség bűnbánattal kez
dődött. Úrvacsorát osztott Turóczy Zoltán.
Utána volt az aratási hálaünnep, melyen Máté
5, 43—45. alapján Bélák János tartotta az ün
nepi beszédet. Az istentisztelet végeztével volt
a lelkészválasztó közgyűlés, melyen egyhangú
lelkesedéssél Marcsek János tokaji lelkészt vá
lasztotta meg az egyházközség. A közgyűlésen
Zorkóczy Samu egyházfelügyelő emlékezett meg
a templom felszentelésének negyedszázados ju
bileumáról a személyes emlékezés melegségé
vel. Délután vallásos estély keretében volt a
jubileumi ünnepség, amelyen Nemes Károly
esperes III. Mózes 19, 30—31. alapján beszélt
az igazi és állandó templomszentelésről, Tu
róczy Zoltán pedig: »Az ózdi ev. templom első
negyedszázada« címen tartott előadást. Az ün
nepély áhítatát emelte Záhony János szóló éne
kével, s a Joób Sándor vezetése alatt álló Lu
ther szövetségi vegyeskar és kvartett. A gyüle
kezet könyörgését és háláját Bélák János és
Bélák Sándor vitték az Ur elé imádságaikkal.
Az új negyedszázad küszöbén új pásztort vá
lasztó gyülekezeten legyen továbbira is Isten
áldása.
Rádió-istentisztelet. Szeptember 4-én nem
— miként tévesen jelentettük — Kapi Béla
püspök prédikált, hanem Paulik János nyíregy
házi lelkész, a Lelkészegyesület elnöke.
Lelkész-theólogus konferencia. A »Fébé«
Evangélikus Diakonissza Nőegylet aug. 22—
26-ig tartotta tavaly rendezett hasonló jellegű
konferenciája után második lelkész theologus
konferenciáját a Klotildligeti Béthelben. A kon
ferencia főtárgya: »A lelkipásztor, mint az Ur
eszköze« c. előadássorozat volt. »Elkészíttetés«,
»Jó karban tartás«, »Mije van, mije nincs?« volt
az egyes előadások címe. Márta evang. első két
fejezetéről* szóló bibliatanulmány s a lelki élet
ben előforduló személyes nehézségek megbe
szélése egészítette ki a minden tekintetben ál
dásosnak bizonyult programmot.
A Dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1927. évi szeptember hó
15-én tartja évi rendes közgyűlését, Lándori dr.
Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő és Kiss
István püspök elnöklete alatt. Az ülésjek sor
rendje: Szeptember 14-én, délelőtt 10—12 óráig
a kerületi számvevőszék ülése, a tanügyi bi
zottság ülése. Délután 12—1 óráig gyáminté
zeti bizottsági ülés. Délután 3—5 óráig lelkészi
értekezlet. 5—6 óráig gyámintézeti közgyűlés.
Este 6 órakor kerületi gyűlési előértekezlet.
Szeptember 15-én délelőtt 1/2^ órakor gyámin
tézeti istentisztelet. 1/2 10 órakor kerületi köz
gyűlés.
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A Prezbíteri Világszövetség keleti ágá
nak budapesti gyiilésezese alkalmából a Világ
szövetséget egyházunk részéröl br. Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő, a kormány részéröl
Hermann Miksa kereskedelmi miniszter üdvö
zölték a szeptember 5-iki megnyitó ülésen. Egy
házunk képviseletében jelen volt báró Kaas Al
bert dr. egyetemi tanár, az Örs/. Luther Szö
vetség elnöke is.
Meghívó. A bányai egyházkerületi evan
gélikus Lelkészegyesület f. évi szeptember hó
14-én délelőtt 9 órakor Budapesten a IXáktéri díszteremben ülést tart, ez ülésre nevezett
egyházkerület lelkészeit szeretettel meghívom.
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A lel
kész! egyetemes nyugdijintézeti szabályrende
let-tervezet elvi jelentőségű kérdései, előad: dr.
Mikl,er Károly. 3. Parochiális jogok határai, elő
adó: dr. Kovács Sándor. 4. Keresztyén ifjúsági
mozgalmak, előadó: báró Podmaniczky Pál. 5.
A Rádió kérdése, előadó: Kemény Lajos. 6.
Egyházi belső fegyelem, előadó: Bárdv Ernő.
7. A püspök lelkészsége é sszékhelye, előadó:
Magócs Károly. 8. Az induktiv módszer a pré
dikációban, előadó: Törtely Lajos. 9. Korpótlék,
előad: Kovács Andor. 10. Egyházi családkönyv,
előadó: Kovács Andor. Orosháza, 1927. szept.
1. Kovács Andor elnök.
A P rotestáns O rsz. Arvaegylet választ
mányának 68-ik évi jelentése számol be 1926.
évi működéséről. Az egylet elnöke Pesthy Pál
dr. igazságügyminiszter. Kegyelettel emlékezik
meg a jelentés felpéci Gyóry Loránd választ
mányi tag haláláról. Az árvaház. javára a zeneakadémián két hangverseny volt összesen 36
millió korona tiszta jövedelemmel. Az 1926. évi
számadás közel 204 millió korona deficittel zá
rult. Az 1927. évi költségvetés 12.796 pengő
hiányt tüntet fel. Az árvahá/.nak az 1926. év
végén 120 növendéke volt, akik közül kilenc
vennégyen középiskolákat látogattak, a kiseb
bek pedig az árvaházzal kapcsolatos négy osz
tályú elemi iskolába jártak. Megemlékezik a je
lentés Soboslay Gyula dr. Amerikában élő ha
zánkfiáról, az árvaház nagy jótevőjéről» aki
tavaly 45 millió koronát juttatott az árváknak
s azonkívül 5 szűkölködő középosztályu család
nak pénz- és ruhasegélyt juttat.
A felekezeti jogakadém iák dolgában a
kultuszminiszter úgy nyilatkozott, hogy az or
szág szociális és gazdasági helyzete indokolja
rendelkezését. Az egyházak iskola fenntartói jo
gát elismeri. A hitvallásos iskolák meggyőződéses hívének vallja magát. A nyilatkozat annyi
ban nem megnyugtató, mert a szociális és gaz
dasági helyzet örve alatt középiskoláinkat is
ki lehet irtani az iskolafenntartói jog elismerése
mellett.
.
Az Allgemeine Evangelisch-Lutherische
Konferenz Marburg a. d. Lahn városában
tartja gyűlését szeptember 19—23-ig.
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A Magyar P rotestáns Nők Országom
Szövetsége 1927-ik évi október hó második
felében tartja meg IV-ik Országos Nőimunka
Kiállítását. Kiállításunk ezúttal is felöleli a szépművészet, iparművészet, házi- és népipar öszszes ágait, melyek külön-külön csoportosítva
fogják bemutatni, hogy mivel foglalkozik ma
a magyar asszony? Mire fordítja idejét és meny
nyire haladt i/lésben, tudásban, a nemzeties
irány művészi fejlesztésében? Az eddigi sike
rült kiállításainkon szerzett tapasztalatainkat a
legkészségesebben bocsátjuk a részt venni kí
vánók rendelkezésére. Különösen azoknak, kik
munkájukat értékesíteni is óhajtják, melegen
ajánljuk, hogy eziránt érdeklődni el ne mulaszszák. Hivatalos helyiségünk: Budapest, Vili.,
Üllői-ut 24. sz. a'att van, hol levélben bármikor,
személyesen minden szerdán a délelőtti órák
ban (10—2 óráig) adunk felvilágosítást. (Tele
fon: 451—65.) Ezen a kiállításon részt vesznek
a Finn nöegyesületek is külön gyűjteménnyel.
A részletes tájékoztatót a jelentkezőknek szep
tember hó folyamán megküldjük. Az Elnökség
megbízásából: Sztrókay Istvánné, dr. Fáy Aladárné, dr. Olcolic-ányi Zoltánné.
Felhívjuk t. olvasóink figyelm ét ama vál
lalatunkra, amelyet egyetemes gazdaság érde
keink szolgálatára állítottunk munkába. Értjük
az Evangélikusok gazdasági sző vetkezettét,
amelynek segítségével két közfogyasztási cikk
tekintetében már is módunkban ál! s/ámbajövő
előnyöket nyújtani. Névszerint t. vevőinket el
láthatjuk téli tüzelőanyagokkal és a ruházat fo
galma alá eső textil árukkal kiváló minőségbeli
és előnyös árakon azért, mert olyan termelők
kel sikerült üzleti kapcsolatba lépnünk, akik
kellő megértéssel hajlandók velünk együtt dol
gozni az árdrágítás egészségtelen irányának le
küzdésében. Ilyen irányú közvetítéssel véljük
áruforgalmunkat altruisztikus és kifogástalan
ethikai alapon lebonyolítani és a* vevőkhöz, il
letve fogyasztókhoz illetéktelen haszontól men
tesen eljuttatni. Meggyőződésünk szerint ezen
az alapon is lehet olyan hasznot szerezni, amely
nem csupán versenyképességet biztosit üze
meink számára, hanem lehetővé teszi azt is,
hogy a- pénzválság folytán tönkre ment egy
házi jótéti és emberbaráti célokat szolgáló ala
pokat idővel pótolhatjuk. Bizonyos azonban az
is, hogy eme törekvéseket csakis híveink tá
mogatásával tudjuk megvalósítani, mert a jel
zett üzleti elvek mellett csak megfelelő forga
lom adhat bázist az üzlet fenntartásához. Üzle
tünk Budapest, IV. Egyetem-u. 3. szám, fél
emelet van.
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Somogydöröcske. Körorvosunk buzgó
neje, dr. Aschwitz Sándorné, a Somogyszili
leányegyháznak urvacsorai szent edényeket ado
mányozott. A kegyelemnek Istene terjessze ki
áldását úgy az adományozóra, mint az ado
mányra.
Az amerikai lutheránus egyházak maga
sabb fokú tanintézeteik fenntartására és fej
lesztésére igen nagy áldozatokat hoznak. Az
amerikai norvég lutheránus egyház a tacomai
kollégiumra az idén 250.000 dollárt akar össze
hozni. Ebből az alkalomból egy röpiratot bo
csátott ki, amelyben felhívja a figyelmet arra,
hogy az amerikai lutheránusok az utolsó kilenc
évben húsz millió dollárt gyűjtöttek magasabb
fokú iskoláikra. A röpirat ezt mondja: »A leg
szebb példát alig egy éve a norvég lutheránus
egyház mutatta. Először azt határozta, hogy
másfél milliót gyűjt központi intézeteire, és az
egyháztagok közel három milliót adtak. Ez a
bámulatos teljesítmény legmeggyőzőbben tanú
sítja, hogy az egyháztagok zöme teljesen át
látja, hogy magasabb iskoláink fenntartása életszükséglete egyházunknak. A svéd Augustana
Synod is olyan példát mutatott, amely kötete
ket beszél. Szemináriumára, a New Jersey, Kan
sas és Minnesota államokban levő iskoláira hét
éven belül kétmillió dollár körül gyűjtött; Rock
istandi kollégiumára újabb másfél milliót akar
összehozni. A Missoury Synod először úgy ha
tározott, hogy rendes kollégiumaira és új sze
mináriumára 4,200.000 dollárt gyűjt, azonban
a hívek adományai túlhaladták az öt milliót,
ami a legnagyobb pénzügyi teljesítmény az
amerikai l utheranizmus egész történetében. De
ezzel sem érték be, hanem amikor alig két év
múlva alkalom nyílt a Valparaiso University
megvásárlására, a Missouri Synod tagjai újabb
nyolcszázezer dollárt adott össze, hogy élhes
senek az alkalommal. Az ohiói Joint Synod a
mult években másfél milliót gyűjtött iskoláira,
különösen a cplumbusi nagy iskolára. Az Egye
sült Lutheránus Egyház a háború óta körül
belül kilenc millió dollárt gyűjtött magasabb
fokú iskolákra. Ennek az egyháznak iskolái na
gyobb fejlődést mutatnak, mint bármely más
korszakban«. Megjegyzendő, hogy az amerikai
Egyesült Államokban a lutheránusok több, egy
mástól teljesen független egyházban élnek, a
milyenek a fent említett amerikai norvég, svéd
Augustana, Missouri, Joint és Egyesült egyhá
zak, illetve szinodusok.
Stájerországban az evangélikusok lélekszáma 1898-ban 12.000 volt, hat lelkésszel, egy
vikáriussal, hat szervezett gyülekezettel. Most,
1927-ben, jóllehet Stájerország a békekötéskor
két erős gyülekezetét elveszített, a lélekszám
34.000; van huszonnégy lelkész, nyolc vikárius,
huszonegy szervezett gyülekezet.

1921.

A budapesti ev. leánykollégiumba pol
gári iskolába és Veres Pálné lyceumba szeptem
ber 12. és 13-án lehet még beiratkozni. A tanév
ünnepélyes megnyitása szeptember 16-án 9 óra
kor lesz a Deák-téri iskolában.
A Lutheránus Világkonvent végrehajtóbizottsága október végén, s november elején
körülbelül kétheti tanácskozásra Budapesten jön
össze. A lutheránus egyház külföldi vezéregyé
niségei résztvesznek az egyetemes közgyűlésen
s velünk ünnepük meg a reformáció emlékün
nepét is.
Alkoholizmus. Magyarországon a pálinka
ivás az utóbbi évben tetemes emelkedést mutat,
miként a következő számok mutatják: 1925—
26-ban elfogyasztottunk 66000 hektoüter pálin
kát, 1926—27-ben 103.000 hektolitert. A fej
hányad volt 1925—26-ban 0.8 liter, 1926-27ben 1.3 liter. Pálinkára tehát van pénz. A ha
szon ja. pálinkaivásból az államé, a kár a pá
linkaivóé és családjuké. Követeljük a legeré
lyesebben az alkohol vasárnapi árusításának be
tiltását! Küzdjünk az alkoholizmus ellen!
A Lelkipásztor szeptemberi számában a
Szentháromság utáni 12—15. vasárnapokon van
nak prédikációk, továbbá egy aratási hálaadó
ünnepi és két temetési beszéd, suspiriumok.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

„Kiváló német protestáns theologiai írók munkáit 350 kötetben (120
díszes kötésben, 50 kötött, a többi
fűzött példány) kedvező fizetési fel
tételek mellett olcsón eladom. Ér
deklődők írjanak református lelkészt
hivatal Szentes, Csongrádm. cimre.“

Für Herbs!- und Winter-Kuren im Gebirge
ist das

E vaugeliscbe Erholungsheim in Neumarkt
(Steiermark)
hervorragend geeignet. 845 m Höhe, sonnige
Lage, nebelfrei, windgeschützt. Sorgfältigste
Verpflegung und Betreuung durch in derKrankenplege erfahrene Schwestern des Evange
lischen Diakonissenhauses Graz.

Zimmer mit voller Pension von $ 7.— an.
Anfragen an die Leitung des Evangelischen
Erholungsheimes in Neumarkt (SteilMll).
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A szülök felelőssége.
...Mikor pedig fiaitok megkér
dezik tőletek : Micsoda ez a ti szer
tartások ? akkor mondjátok . , . “
li. Mózes 12, 2H.
„Mikor tizenkét esztendős lett.
fölmentek .Jeruzsálembe az ünnep
szokása szerint“
Lukács 2 42.

Fauget Emiinek van egy kis művfc, amely
nek time a magyar fordításban: »... és a fele
lősségtől való rettegés«. Ez a kis könyv így
kezdődik: »Mi akar mindenki lenni? Felelőt
le n ... Ezen szempont szerint rendezik be és
gyakorolják összes foglalkozásaikat; ezen elv
által vezérelt társadalmi életet élnek«.
Attól tartok, hogy a mi magyar társidal
inunkra is áll az, amit Faguet a franciáról ál
lapit meg, hogy egyik foglalkozási ág a má
sikra, egyik társadalmi réteg a másikra szereti
áthárítani a felelősséget mindazokért a nehéz
ségekért, amelyek felbukkannak, mindazon, hi
bákért, amelyek elkövettetnek, mindazon ba
jokért, amelyeknek terhét hordozzuk.
A/ alapvető felelősség minden társadalom
ban és államban a szülőké. A gyermekek iránti
felelősség. Minden korszaknak megvan a maga
nagy, fő problémája, nehézsége, feladata. A
mi korunké a család problémája. A gyermekek
nevelésén fordul meg nemzetünk, egyházunk,
társadalmunk jövője. Állam és egyház hatalmas
erőfeszítéseket tesznek a gyermekek nevelése,
tanítása érdekében. Kultuszminiszterünk jogo
san mutat rá azokra a hatalmas pénzösszegekre,
amelyeket a kormány a költségvetésekben is
kolákra hasit ki. Egyházunk majdnem össze-*
roskad a súlyos anyagi terhek alatt, és bevé
teleinek igen tekintélyes összegét iskolákra for
dítja. Állam és egyház átérzik tehát felelőssé
güket és nem rettennek vissza a felelősségtől.
Azonban annál megdöbbentőbb az, hogy
a családban a szülök úgy látszik annál inkább

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elfllizetési ár: Egész évre 6 P. 40 fill., léiéire 3 P.
20 UH., negyedévre 1 P. 60 (ill., Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

felmentve érzik magukat a gyermekeik iránti
felelősség a lói, minél többet tesz ebben az irány
ban az állam és az egyház. Pedig a szülök
felelősségét nem lehet áthárítani. A szülők mun
káját más nem végezheti el. A neveléstudo
mány, amely a lélektan segítségével mind na
gyobb eredményeket ér el az iskolában, ugyan
csak a lélektani kutatások alapján eljutott an
nak felismerésére, hogy a gyermek egész éle
tére kiható benyomása t a szül ;i házban, a szü
lőktől nyeri; hogy Sámuel próiétára milyen
mélységes hatása volt annak, hogy anyja, Anna,
még mielőtt a gyermek fogantatott volna, fo
gadalmat tett, hogy gyermekét az Urnák szen
teli. A modem pedagógia, amely iskolákat emel,
nyilvános tanintézeteket tölt meg lélekkel, cél
tudatos és eredményes munkával, tudja, hogy
a szülőket nem képes helyettesíteni. Az alap
vető munka nem a népiskolában, nem is az
óvodában kezdődik. A fundamentomot már jó
val előbb megvetették a családban, és az is
kola csak erre a fundamcntonira épit. S ké
sőbb is, a szülök közreműködése és döntő ne
velő munkálkodása nélkül az iskola félmunkát
végez.
Izráel népét Isten kezdettől fogva arra fi
gyelmeztette, hogy a zsidó szülők különös gon
dot fordítsanak gyermekeik tanítására, nevelé
sére. A szülői felelősség a zsidó népben minden
kor igen erős volt. Ma is az. A zsidó nép ere
jének titka a családi élet, a családi nevelés, a
családi vallásosság. Fia a zsidó család elszakad
Istentől, elveszti erejét. De minden családra
nézve igaz marad ez.
A magyar családra is. A legnagyobb ag
godalommal látjuk, hogy történelmi múlttal biró
családaink eltűnnek, elsülyednek, elszivárognak.
Az utolsó félszázadban sok-sok családot lát
tunk kipusztulni, eltűnni. És a legnagyobb baj
az, hogy helyükbe nem jöttek új családok, ha
nem csupán új egyének. Az egyházi életben
ez már sokaknak feltűnt. De igy vagyunk nem-
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zeti életünkben is. A jogfolytonosság fontos.
De lép oly fontos a nemzet életében a csalá
dok folytonossága is.. Mert első sorban a csa
ládok biztosítják a nemzeti élet folytonosságát
is, úgy biológiáikig, mint ethikailag. És a csalá
dot bomlasztó erők vészes hatása mutatkozik
már a falusi, gazdacsaládokban is. A család lelke
azokból is elszáll. Nem átalakul, hanem elszáll.
Nemzeti és egyházi szempontból ez a legaggasztóbb jelenség.
Vannak, akik ennek a tünetnek végzet es
ségét felismerik. Azonban a megváltozott gaz
dasági és kereseti viszonyokra mutatnak rá,
amelyek a családi együttélést a régi formák kö
zött lehetetlenné teszik. A modern élet szün
tetné meg e szerint a pátriarkális családi éle
tet. Kétségtelen, hogy a gazdasági tényezők is
belejátszanak. De nem lehet tagadni azt sem,
hogy a felelősségtudat is hiányzik a szülőkből.
Minden tanító sokat tudna errői beszélni. Az
iskola csak nagyon kevés családban számíthat
a családnak együttmunkálkodíására. A szülők
rábízzák a tanítás és nevelés munkáját a taní
tókra, amit bizonyít az is, hogy a gyermekek
tudásáért, erkölcséért általában véve a tanitót
teszik felelőssé.
Sokszorosan halljuk azt, hogy éppen a mi
korunkban, ebben az átmeneti korban (ahogyan
nevezni szoktuk), igen bajos a gyermekeket ne
velni. Hogy régebben, amikor az élet egysze
rűbb, igénytelenebb, simább volt, könnyebb
volt a szülők dolga is. Én nem hinném. Absolonnak példája azt mutatja, hogy átmeneti idők
voltak hajdanában is. Minden idő átmeneti. És
hogy a szülők dolga sohasem volt könnyű, azt
az Életnek Könyve számtalan példával illusz
trálja. Ha visszagondolok gyermekkoromra, innen-onnan ötven esztendőre, úgy emlékszem,
hogy az én szüleimnek, majd özvegy anyám
nak is éppen elég gondot okozott gyermekeik
felnevelése. És azt hiszem, hogy velem együtt
sokunknak ez a tapasztalata. S igy volt ez kez
dettől fogva. A szegénység, a körülmények, a
korviszonyok sohasem tették lehetetlenné a jó
nevelést. A család sorsa azon fordul meg, hogy
a szülők lelke milyen. S ha a szülők ma több
gondot fordítanak a reprezentálásra, a szórako
zásra, ha unosuntalan a családtól, annak köte
lességeitől és bajaitól távol keresnek üdülést,
enyhülést, pihenést, ha tanévben az iskola és
a hivatal, tanéven kívül a nyaralás, és külön
böző sportok teszik lehetetlenné a családi
együttélést, ezért nem lehet okolni a viszonyo

kat, hanem csupán azokat a szülőket, akik a
gyermekeik iránti Isten által rendelt kötelessé
geiket a legkülönbözőbb ürügyek alatt, a ma
guk kényelmére elhanyagolják és szülői fele
lősségüket másokra hárítják.
A vallásosság terén a szülők bűnei égbekiáitanak. A tanulóknak miniszteri rendelet sze
rint kötelességük megjelenni a templomi isten
tiszteleteken. A tanulók ott vannak. De hol van
nak a szülők? Ki vezeti elő a szülőket? Az
állam megteszi a tőle telhetőt a gyermekek val
lásos nevelése é retekében. Hát azok a családok,
amelyek állítólag akarják a hitvallásos iskolá
kat, nincsenek tudatában annak, hogy az iskola
vallásossága hamis cégér az iskolán, ha a csa
ládok nem vallásosak? Hogy a gyermek templomba járása a szülők templomkerülése mel
lett Istennek, istentiszteletnek, egyháznak, temp
lomnak kigúnyolása és a gyermek lelkének
megmérgezése? Egy-egy hétköznapi reggeli is
tentisztelet, amikor száz gyermek mellett egy
felnőtt van a templomban, vagy egy sincs, igen
sajnálatraméltó gondolatokat támaszthat a gyer
mek lelkében. Nem csoda aztán, ha az iskolá
ból kiszabadulva, úgy érzi, hogy kiszabadult
a templomból is.
Ideje lenne, hogy felelősségeinket ne akar
nánk mindig másokra hárítani. Hogy határozot
tan reá mutatnánk a szülők felelősségére is, és
ne várnánk csodákat és jeleket mindig mások
tól, adott esetben lelkésztől és tanítótól, hanem
teljesítené mindenki híven a maga kötelességét,
a szülők és a család is a magáét. A család, a
szülők munkáját a templom és az iskola, a lel
kész és a tanító nem tudja elvégezni. Mindenki
csak a maga munkáját tudja elvégezni. Min
denki a maga terhét hordozza. De azután hor
dozza is.

Hz euangeiiftus újjászületés forrása.
Ir ta : Zem aun Zoltán.

Ugyan mi is lehet a mi egyházunk újjá
születésének forrása? Nem más, mint: — az
iskola. Mi, evangélikusok, úgy maradtunk ma
gunkra, mint a szedett szőlőág. És még ezt a
megrongált ágjat is egyre cibátja, verdesi, vag
dalja a vihar. Nagyon magunkra maradtunk és
nagyon magunkra hagyattunk. Árván, társtalanul, sokszor meg is bántva, bántalmakat szen
vedve, mintha a Gondviselés bennünk akarná
kipróbálni a türelmet, a lelkierőt, a hitet a jö
vőben, a halhatatlanságban.

____
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Nagyon nehéz és gyötrő a próba, de meg
kell áliánunk. Nekünk, mert evangélikusok va
gyunk, tehát erősen kell hinnünk s ennél erő
sebben dolgoznunk. Erősen kell dolgoznunk s
ennél erősebben fegyelmeznünk, irányítanunk,
emelnünk, erősítenünk önmagunkat. Nekünk
jobban befelé kell élnünk s mert anyagilag a
legszegényebb egyház vagyunk, tehát ezek fölé
kell helyeznünk az erkölcsi javakat, elsősorban
a családot, a jellemet, a hitet, a kötelességet,
az ideált.
A magyar élet feldúlt és bizonytalan kilá
tásait, lelki megpróbáltságait az otthon felleg
várában vegyük jótékony, jóvátevö gondozás
alá. A szülői szeretet, támogatva egyházunk
okos és odaadó készségétől, kötözze be és tisz
títsa meg a sebeket, csillapítsa és osztassa a
gyötrő fájdalmakat.
Amit egyházunktól az erós'ak ejvett, és tő
lünk vett el a legtöbbet, azt adja vissza hívei
nek a szeretcte, ami sötétséget ifjúságunkra a
barbár butaság borit, oszlassa el egyházunknak
örökégóje: az éhezés és szomjúság az ismeretek,
szépségek, lelki és szellemi gazdagság után.
Teretmtsünk könyvtárakat, olvasóköröket, házi
ipari műhelyeket. Szervezzünk tanfolyamokat és
kiállításokat, szabad előadásokat és hangverse
nyeket, tanulmányi kirándulásokat, torna és tu 
rista alkalmakat.
A szép és jó kultuszát ne csak a pap és a
tanító szolgálja, hanem az orvos, ügyvéd, bir
tokos, kereskedő, hogy a maguk tiszta és ne
mes erkölcsisége legyen buzdító példa nagynak
és kicsinynek egyaránt. Az észak evangélikus
országai a legkisebbek, mégis Dánia, Norvégia,
Finnország a legnagyobb kultúrával dicseked
hetnek, s a hiányzó számbeli fajsúly helyett a
művelt faj súlya kelt tiszteletet irántuk az egész
világon.
Az otthon új iskoláját ke'l megteremtenünk.
Padok nélkül, katedra nélkül, inspectorok, ren
deletek és rubrikák nélkül az egyház, a magyar
ság, a műveltség, a jövő újjáteremtö, összetartó
és meg nem dönthető iskoláját. Itt tanító le
het mindenki, ki szereti a gyermeket, az egy
házat, a magyarságot. Itt tanító mindenki, aki
hisz egyházunk küldetésében, az erkölcs meg
váltó erejében, nemzetünk feltámadásában. —
Kezdjük meg tehát az iskolánkivüli tanítást, de
mindenekelőtt önmagunk tanítását, nevelését.
Üzenjünk hadat a léhaságnak, az önzésnek, a
romboló szenvedélyeknek, a patópá'os közöny
nek és közömbösségnek, a viszálykodásnak és
pártosságnak, a babonának, tudatlanságnak és
tudákosságnak.
Evangélikus műveltség, és művelt evangélikusság legyen a jelszavunk és ezzel óvjuk,
segítsük, erősítsük ifjainkat áldozatteljes isko
lázásukban.
Az iskolán ki vüh iskola legyen a mi egyhá
zunk és a magyarság újjászületésének soha ki
nem apadó forrása...
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R. P.
» V á l a s z f i z e t v e « , ezt jelenti nemzetközi
távirdai nyelven ez a címül választott két betű.
Ezeket akkor szoktuk alkalmazni, ha a távirat
ban kérdezősködő fél illendőségből nem akarja
a válasz költségeivel terhelni azt, kitől a vá
laszt kéri; de olykor, hogy a kérdezett bizto
sabban válaszoljon. Mert hát a válaszdij meg
fizetése szinte kötelezi a kérdezettet a felel tre;
ha néha nem válaszolna is inkább.
így állok most én is, — s azt hiszem ve
lem együtt sokan szeretett Egyházunk tagjai
közül, — választ óhajtván nyerni arra, mi az
oka annak, hogy sem budapesti illetékes egy
házi hatóságunk nem hivja együvé, okulva pro
testáns testvéreink nyújtotta példán, a fővá
rosban szerte ténykedő fiók egyházak lelkészeit
s presbytereit együttes ülésre s miért nem tar
tunk mi is, Csonka Magyarország ágostai hit
vallású evangélikusai országos összejövetelt?
Miéit tartották mindezt szükségesnek a ha
zánkban sokkalta erősebben gyökerező refor
mátusaink s miért tudták ezt már a múlt év
ben is megvalósitani? Avagy a mi szent ügvünk
olyan igen fényesen áll e hon-hazában, hogy
nekünk nincs szükségünk tömörülésre? Szavunk
együttes fölemelésére? Vagy nem elég a fő
rendiház körül ért sérelem, melyet ime köve
tett az eperjesi-miskolci jogakadémia estete. S
magukban az egyes fiók-egyházakban nincs
semmi olyan, minek k ö z ö s megtanácskozása
csak erősítené az összességet? Ballagunk szép
csendesen el egymás mellett, anélkül, hogy egy
mást megismernék, megsegítenék. Rendben van
ez, keresztyéni ez? s okos dolog ez? Úgy hal
lom, hogy már nem egy helyen szorgalmazták
egyházunkban kimagasló szerepet játszó funkcionárusok a fővárosi s országos összejövetel
létrejöttét, de eleddig eredménytelenül! Vájjon
miért? Ki tud erre választ adni? Nekünk keve
seknek, kik sokan lehetnénk.
Ezért szeretném azokhoz, kik ebben i l l e 
t é k e s e k . a következő sürgős t á v i r a t o t intüzni:
»Kérnénk suergoenyválaszt m: oka annak
hogy sem budapesti presbyterek sem egész or
szág lutheránusai nem hivatnak oessze eggyuettes tanácskozásra amint ezt református testvéregyház igen helyesen cselek szí? Válasz fizetve«.
Minthogy pedig sajnálatomra nem tudom,
kihez kellene ezt a telegrammot intézni, hogy
csakugyan i l l e t é k e s kézbe kerülöjn, az »Evan
gélikusok Lapja« utján indítom útjára. Hátha
elolvassa a z illetékes fórum. S ha elolvassa,
biztosra veszem, hogy a megnyugtató v á l a s z
nem marad el. Mert lehetnek okok, melyek az
ügy megvalósítását késleltetik. De nem ártana,
ha ezeket az egyház szélesebb rétegei is meg
ismernék. Ez minden esetre megnyugtatóan
hatna.
M ario Kornél.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

308.

J eg y zetek .
A kalocsai rórn. katholikus nagygyűlésen
az orsz. kath. szövetség elnöke, gróf Zichy Já
nos azt fejtegette, hogyha az államok és tár
sadalmak a mai keretekben fenn akarják ma
gukat tartani, akkor szövetkezniök keli a ka
tholikus egyházzal, amelyet saját érdekükben
támogatniuk kell. A nemes gróf nem ad felvüágositást arról, hogy melyek azok a mai ke
retek. Bizonyára nem a* tegnapiak, és igy előre
láthatólag nem is a holnapiak. Az államok és
társadalmak ugyanis hajlamosak a keretek vál
toztatására. Az állandó elem minden változások
között a romai egyház uralom vágya. Ez meg
volt tegnap, megvan ma, és meglesz holnap is.
De nem szabad abba az opt.kai csalódásba esni,
hogy a folyó nem folyik, mert egy sziklán min
dig keresztül ke’l vágódnia. Czettler Jenő a li
berális szüciálizmusról azt tanította, hogy ez az
idétlen szülemény azt hirdeti, hogy a munkást
is úgy kell elhasználni, mint valami gépet. Ez
a szociáÜzmuis úgy látszik a közgazdaságé egye
tem felfedezése a kiskorúak riogatására. Wo'ff
Károly nem rejt: a plastron ok mélyébe, hanem
kiáll vele a fórumra. Végül Bangha páter szem
előtt tartva a jezsuita rend rendeltetését, leki
csinyíti Debrecent. A kiváló magyar jezsuita
még Vass Józsefen is túl megy. A kalocsai
nagyprépost t. i. csak ezeresztendősnek val
lotta be magát. A jezsuita pedig azt mondja,
hogy a kathoilikusok döntötték romba a törpé i
sziklát. 'H a Debrecentől vártuk volna a kul
túrát, akkor talán ma is pogányok lennénk, ér
telmi és erkölcsi kultúra nélkül. A világnak
egyetlen egy kulturális jótevője van és az a
katholikus egyház«. Bangha úgy látszik sokkal
fiatalabbaknak gondol bennünket, mint amilye
nek vagyunk. Vagy talán azt akarja velünk el
hitetni, hogy nem mese ez gyermek? Mesél
jen még egyet!
*
A Miskolci Jogászé let szeptember havi szá
mában értékes cikkek jelentek meg a kultuszminiszteri rendeletek tüzében álló jogakadémiá
ról dr. Szontagh Vilmos »A protestáns egyhá
zak iskolafenntartási autonomjogát ért sérelem«
címen az alkotmányosság és jogbiztonság szem
pontjából fog’alkoz k a rendeletekkel. A tanul
mány veleje az, hogy a felügyeleti jog; nem
gyakorolható úgy, hogy a felügyelet tárgya
megsemmisüljön. ín fraudem legis jár el a ren
delet, ha úgy véli, hogy a létszám és vizsga
rend megá lapitásánál és újabb szabályozásánál
az iskolafenntartási jog tényleg lehető gyakor
lására nem kell figyelemmel lennie. Dr. Hacker
Ervin »Az egyházak szerepe a főiskolai oktatás
ban« cím alatt foglalkozik a kultuszminiszternek
azon kijelentésével, amely szerint »a felekezeti
jogi oktatástól ma már el kell térnünk«; to
vábbá: »...nem lehet mesterséges eszközökkel
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galvanizálni olyan felekezeti oktatást, amely már
egész Európában túlélte magát«. A cikk statisz
tikai adatokkal állapítja meg a miniszter téve
dését. Például a római katholikus egyház ma
körülbelül 60 főiskolai jellegű intézetet tart fenn,
amelyek közül 17 Európában, 30 az angol nyel
vet beszélő Amerikában, 3 a spanyol nyelvet
beszélő különféle koloniális területeken, 10 pe
dig Ázsiában működik. Római katholikus az
Olaszországban 1020-ban megnyílt milánói egye
tem és a Németalföldön, Nymengenben 1923ban megny it egyetem. Végül idézi Söderblom
Náthán érsek nyilatkozatát az eperjes-miskolci
egyetem tárgyában. Végül »A miskolci jogakadérnia létkérdése« cim alatt részletesen ismer
teti a szemle az ügynek egész komplexumát, az
augusztus 24-lki kerületi közgyűlésen elhang
zott beszédeket és Geduly Henrik püspöknek
egy hírlapi nyilatkozatát is közölve.
*
*
A pesti alsó egyházmegye sokszorosittatta
és szétküldte báró Kaas Albert egyházmegyei
felügyelőnek, az Orsz. Luther Szövetség elnö
kének az egyházmegye idei közgyűlésén tartott
megnyitó beszédét. A megnyitóban hangoztatja
a felügyelő, hogy egyházunknak ki kell szélesí
tenie munkakörét. »A múlt individualizáló belmissziója nem elégséges. A tömegmozgalmakkal
szemben a tömegeinket kell megszerveznünk. A
tömegnyomor ellen nem elég a perse’yies gyűj
tés és az adakozás. Papjainknak a nép szo
ciális vezetőivé kell válniok és a tömegek közé
kell menniök.«
Ugyancsak a pesti alsó egyházmegye köz
gyűlése örömmel és megelégedéssel vette tu
domásul, hogy a Luther-Szövétség az idén Bu
dapesten országos evangélikus napot rendez.
Megkeresi az összes egyházmegyéket, hogy az
első országos evangélikus napon gyülekezetenkénti képviselőikkel vegyenek részt.
*
Írországban De Valera, az írek egyik ve
zető embere megszegte a hűségesküt, amelylyel hűséget fogadott a britt birodalmi eszmé
nek. Írországban szeptember 15 én választások
voltak. De Valera róm. katholikus apológistai
különböző formulákat tálának ki az esküszegés mentségére. A Manchester Guardian sze
rint a legkedveltebb theológiai formula a kö
vetkező: »Az eskü megszegése nem Isten ki
játszása, ha az eskü letételekor az eskütevének1
szándékában volt az esküt nem tartani meg.
Mert nem csalta meg Istent, minthogy szán
déka ismeretes volt Isten előtt. Továbbá az
esküszegés nem kijátszása az embereknek sem,
ha az eskütételkor az illető nyíltan kijelenti,
hogy szándéka az esküt megszegni«.
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Egyházi ánekiigyiink aktuális kérdései.
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énekkar a hazafias dalok mellett tanuljon be
minél több koráit és egyházi müéneket, m otetA pécsi lelkészi konferencián „Magyar Protestáns tet. A négyszólamú koráloknál kü önösen Bach
Hymnologia“ címen tartott előadások befejező része. — Sebestyén lététéit keli figyeeinbe ajánlanunk.
S emlitésreméltó itt, hogy H a r r a c h József
Nemcsak énekvezetők, lelkészek, zeneértő nem egyházi kiadványa a Magyar Arionban
buzgó egyháztagok és egyházlátogitási tapasz
(Bpest Lampel R. 1893.) Luther Erős várát
tálatok alapján maga a kerület püspöke, ha Bach harmonizálása szerint közli s ezen kívül
nem országos egyesületükben középiskolai ta Bachtól még 2, Vulpiustól szintén 2, G ügert >1
nárok is egyházi énekügyünk reformját sürge 1 s még egy ósnémet ritmikus koráit közöl
tik. Dr. Vietórisz József, kivá'ó poétánk alapos Praetorius összehasonlítása s'érint.
tanulmány kíséretében az Erős vár egységes
Anyagot iskoláink a Kapi Gyula féle Gyer
szövegére és ének ésére nézve tesz indítványt, meklantban, a Pálmaágikban, a Magyar Éneklő
Haberem Gusztáv Adóit aszódi tanár az egész Kaiban és a Va'lásos Karénekek gyűjteményé
evang. énektanítás reformálását kívánja s rá ben találhatnak.
mutat, hogy az egyházi ének atyjának Luthernek
II.
egyháza e téren n\ár a kálvinisták mögé került.
G y ü l e k e z e t e i n k b e n a püspöki egy
Dr. Scho'tz Oszkár pedig a B.ach-kultusz ügyé
ben interpellál, akinek Máté passióját a refor házlátogatás tapasztalatai szerint az egyházi
mátus fasori templomban adták elő. Vájjon egy' éneklés állapota néhol ugyan örvendetes, de
második Mendelssohnra van-e szükség, hogv sok helyen volt leverő. Ez a'kalomra össze kel
a nagy lutheránus Bach a mi számunkra is fel lett imi a gyülekezetekben énekelt koráldallatámadjon? Szóval vannak r.ktuális, siirgrs ének- mok jegyzékét s az eredmény az volt, hogy:
énckkincseinket a hívek nem ismerik eléggé,
ügyi kérdések. Ezeket én négyes csoportba, t.
i.: I. ifjúságra és az iskolákra, II. a gyüleke nem épülnek azokon, hiányzik az istentisztelet
zetekre, III. az ének vezetők re s végül IV. az ben a változatosság, az egyházi ének nem si
egyetemes egyházra tartozó ált dános kérdések mul az igehirdetéshez, hiányzik az éneklési
kedv. A sok szép korái a hívekre nézve holt
csoportjába foglalom.
kincs«. Püspök ur azért velem és Káipáti Sán
I.
dorral összeiratta azoknak a dal’amoknak a jegy
Csak a napokban szól It fel keserűen egy zékét, amelyeknek ismerete minden gyülekezet
szakember a Pesti Hírlapban (1925. szept. 16. től elvárható. A tanító urak redukáló kívánsá
»A zene ellenségei«), hogy minden új tanterv gát fig)elembe véve 54-et irtunk össze ilyent
a zeneoktatás erős sérelmét és megrövidítését s ehhez még 24-et ajánlottunk. Kinek kevés,
jelenti az iskolában. Mi sorsa lesz itt akkor az kinek sok. Az ideá'is álláspont itt megalkuszik
egyházi éneknek? Haberern aszódi tanár meg a gyakorlati kivihetőséggel.
Egy másik újnak látszó, de igen fontos in
okolt javaslatot tesz az egész iskolai tanításra
vonatkozólag s kívánja, hogy mintleníoku isko tézkedése volt püspök urunknak, hogv a fen
lában heti 2 óra, a karénekre 1 óra, a tanítókép tebbi célból a f e l n ő t t e k részére is külön
zőben erre is 2 óra adassék. A mi érdekünk, egyházi é n e k g y a k o r l ó ó r á k tartassanak.
hogy az egyházi ének a középiskolák alsó négy Gyermekkoromból emlékszem, hogy Pápán még
osztályában és pedig az idegen iskolába járók Gyurátz lelkészsége előtt néhai Kiss Lajos bo
közt se szüneteljen. Kiváló feladat vár itt a doréi lelkész, akkor pápai káplán vasárnap déltanítóképzőkben a kántorképzésre. Valamint utánonkint könyörgés után a karzatra az orgona
theol. fakultásunkon is a hallgatóknak bele kell köré gyűjtötte a felnőtt férfiakat és nőket a
élni magukat az egyházi ének és zene elméleti nagyobb iskolásokkal együtt s igy gyakoroltuk
és gyakorlati részébe. Wildberger K. bonni ze be az ismert és ismeretlen korátokat. Senki el
nész 1908. külön kis hymnologiát adott ki a nem maradt volna, oly jó kedvvel énekeltünk.
r. kath. papnövendékek számára (Bohn 1908.) Nem lehetne ezt megtenni kisebb helyeken mai
A reformátusok dicséretes hagyománya, nap is? Ilyen módon lehetne a korá’könyv sze
hogy náluk a középiskoláknak is rendes szak rint való szabatos éneklést meghonosítani a
képzett zenetanára van, aki életfeladatának te gyülekezetekben. Most e konferencián is hal
kinti az egyházi zene művelését. Mig nálunk, lottam, hogy egyes helyeken milyen botrányos
sajnos, rendszerint csak nehezen összetoborzott állapotok vannak: lehetetlen variánsok, Ízléste
kisegítők, óraadók átmenetileg, mintegy szíves len elnyűjtások stb.
ségből vállalkoznak erre az igen fontos fel
A / egyhangú közös éneklésen kívül min
adatra. Ez nem maradhat igy. Luther a nagy den gyülekezetben meg low alakítani a külön
zenész és énekeltető emléke és egyházunk vi e g y h á z i é n e k k a r t is a zene iránt fogékony
tális érdeke ellen vétünk, ha ezt tovább is és jobb hangú egyháztagokból. Legalább is férfi
türjük.
kart, ahol lehet, nagyobb városokban vegyes
Ne csak az e l e mi iskola tegye meg a ma kart. Ilyeneknek állandó fentartása sok nehéz
gáét a tantervben megszabott korálok betaní ségire ütközik. De éppen itt kell a karmesternek
tásával, hanem a k ö z é p i s k o l á k b a n is az és lelkésznek hitbiízgóságát és ügyességét, sze

m élyiségén ek a hatását, to b o rzó és összetartó
erejét b eb izonyítani. Baj és panasz m ásutt is
van. A r. kath. o r sz á g o s zen ek on gresszu son
mondták, h o g y h ölgyeik lealacson yitón ak tart
ják a kóruson való szerep lést, m ivel nincs e lé g
r. kath. öntudatuk. Ma. már m ásként van ná
luk. A karnak sz e g é n y e b b tagjai, akik a tem e
téseken is részt vesznek, dijazásra is igén yt
tarthatnak. K övetésre m éltó d icséretes példa,
h o g y Pápán g y ü l e k e z e t i é n e k - é s z e n e 
p á r t o l ó e g y e s ü l e t is van.
Az előad ható karénekeket, korátokat, motettek et stb. az én ek esek zenei k ép zettségéh ez
m érten kell m eg v á lo g a tn i. Jól b evált intézm é
n ye volt a dunántúli ének- és zenepártoló e g y 
letnek, h o g y a n a g y ü nn ep ek re litografált kar
én ek ek et küldött szét a gyülekezeteikbe. D e arra
kell törekedni, h o g y ne csak karácsonykor, húsvétkor, hanem le h e tő le g m in den vasárnapon is
m egszólaljon az énekar. D icséretképen em lítem
m eg, h o g y a soproni tem plom ban,
m elynek
A ltdörfer V iktor szem ély éb en kiváló m ű vész
karm estere van, igen sü n ien zendü'inek fel Bach
S eb estyén koráljai s m ellette H aendel, M end els
soh n, R h ein berger v e g y e s karai. Itt Bach ze
néje e lé g n a g y tiszteletb en áll. E gyházi ü nn ep é
lyeken Bach o rgon am ű vei is so k szo r kerülnek
előadásra. Ez évb en is volt e g y tisztán Bach
m űveit előad ó u. n. B ach -h angversen y az evang.
tem plom ban. A városi g y ü lek ezetek n ek e h e
lyen is fig y elm éb e ajánljuk vallásos esték re és
eg y é b ü nn ep élyek re evan g. egyh ázu n k két n agy
zenehéroszának, Bachnak é s H aen delnek mű
veit.
K indler M ihály sop ron i tanító 1914. a jénai
p ed a g ó g ia i tanfolyam hallgatásával a n ém et Posaunenchor, az egyh ázi fú vós zenekarok tanul
m ányozását is eg y b ek ö tö tte s itthon is n yom 
ban m eg h o n o síto tta . B eth elb en szerzett tapasz
talatairól e g y kis értek ezést is irt s a reform á
ció jubileum án az ősi E g g en b erg -h á z udvarán
tartott isten tiszteleten o rg o n a h elyett m ár ez a
fú vós zenekar k isérte a g y ü lek ezet énekét. S
alkalm as h elyek en m áskor is fellépett. E gyes
gyü lek ezetek b en
talán ilyenek alakítására is
m egleh etn e nyerni az ifjú ságot.
E lsőrendű k övetelm én y azonban,
hogy
m aga az o rg o n a leg y en jó és a k iseb b leán y
egyházak legalább jó harm onium ot szerezzen ek
be. Ezeknek is jó tanáccsal szo lg á lt é s árked
vezm én yek et eszk ö zö lt ki az Ének- és Z enepárpártoló Egylet.
III.
Az ének vezetők re, orgon isták ra és karmesIerekre v o n a tk o zó la g is vannak óhajtásaink. M in
d en ek előtt a tan ítók ép zőb en leg y en a zeneokta
tás, a kántorképzés e lé g g é alapos, k ellő heti
óraszám m al s az én ek és o rg o n á lá s m ellett a
kisebb énekkarok v ezetéséb en való jártasságra
is terjedjen ki.
Évekkel ez elő tt Kapi G yula ig a zg a tó és
A ltdörfer V iktor org o n a m ű v ész a sop roni ta

nítóképzőben m agasab b kántorképző és karm es
teri tanfolyam ot rendeztek. És volt is ered m é
nye, jó zenészek kerültek ki b előle külön okle
véllel. Ezt k ellen e m egism ételn i m ost is Buda
pesten vagy Sopronban.
A m illenium i é v táján Budapesten a m. kir.
Z eneakadém iának s ő t a N em zeti Z enedének is
volt külön e g y h á z i z e n e i s z a k o s z t á l y a
Szantner é s Robicsek tanárokkal. V ájjon ez csak
r. kath. alapitvány-e? N em veh etnének-e részt
azon p rotestáns tanító é s kántor jelöltek is?
(Azóta, am int halljuk, szerv ezv e van már az
egyházi zene protestáns szakosztálya is. D e b ő 
vebb tu d ósítást erről nem vettünk.)
És az életbe m ár kikerült jeleseb b zenetanitóink szám ára is nem lehetne-e, m iként a m ásik
egyh áz teszi, időnként e g y h á z i z e n e i t a n 
f o l y a m o t rendezni a szü n id őb en ? Ilyenek út
ján lehetne beavatott öntudatos zen em ű vészek et
nyerni egyházunk szám ára, akik m egértenék,
h o g y m icsoda jelen tő ség e volt és van a pro
testáns egyházi zenének, e g y Bach és H aen 
del alkotásainak, az általános zenetörténetb en
és egyházi életben. M ert nem furcsa-e az, h o g y
a róm. kath. zenem ű vészek 1897. évi buda
pesti o rszá g o s h an gversen yén Szantner b elvá
rosi karnagy S eb estyén E-dur fú gáját játszotta;
Párisban a N o tre D am eban Bach
előjátékait
orgonálják, B udapesten a reform átusok, ső t v i
lági ének- és zenekarok is Bach M áté-passióját
ad|ák elő és nálunk oly ritkán és k evés helyen
hangzik fel a n agy m ester zenéje. A fővárosi
B ach-kóm s m egalapítása m eghiúsult. E lsőben is
a vezetőknek van szükségük! behatóbb, m élyebb
hym n ológiai ism eretekre.
N ém etországb an szokásban vannak az időn 
kénti K irch en gesan gsverein tage, az e g y h á z i
z e n é s z e k n a g y g y ű l é s e i . Itt teszik m e g
javaslataikat az egyházi zen e felvirágoztatására.
H azánkban is a r. kath. egyházi
karnagyok
1897. tartották m e g B ogisich M ihály c. püspök
eln öklete alatt első o rszá g o s értekezletüket fel
olvasásokkal és n agyszab ású hangversenyekkel
ö sszek ö tv e. B izony so k v olt o tt is a baj. El
h angzott a »crassa ignorentia« vádja s almit a
kassai K onrády Lajos hittanár a n agy zenésm isék hangászairól, a kóruson történ ő jelenetek
ről elm ondott, az már szin te e g y igen csípős
hum oreszk erejével hat. D e a jeg et m egtörték,
sok fo n to s zenei kérd ést m egtárgyaltak, a kül
föld mintájára m egalapitották a M agyar C eci
lia E gyesü letet s azóta egyházi zenéjük jóval
n agyob b fejlődésnek indult.
A ném et p rotestánsok egyházi zenei k on 
ferenciája ezt jóval m egelőzte. N em kellene-e
nekünk is a jó példát követni s valam ely jó
alkalom m al egyházunk jeleseb b zenészeit, akik
hála Istennek, m é g vannak jó szám m al, ilyen
o rszágos értek ezletre összehívn i, m elyen érte
kezések, viták, javaslatok hangoznának e l és
volna e g y m agasab b színvonalú egyházi h an g
verseny is a p rotestáns zenem ű vészet bem u
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tatásával. Talán a két protestáns egyház (ha
Sebestyén Jenó megengedi) együtt is tarthatná
ezt. Annái impozánsát^ és az összehasonlítás
révén annál tanulságosabb volna. A református
énekügy, legalább is a zeneirodalmuk, amint
korái könyveik és legújabb énekeskönyvük mu
tatja, nem áll magasabb fokon a mienknél. A
zenetanitásban való nagyobb buzgalmukra fen
tebb már rámutattam.
íme, egy ilyen énekes konferencia orszá
gos protestáns ügy volna s ná.unk sem marad
hatna nagyobb hatás nélkül.
IV.
Végül negyedik csoportba foglalom az
e g y e t e m e s e v a n g . e g y h á z u n k a t szoro
sabban illető ügyeket. Volt nekünk egyetemes
énekügyi bizottságunk is. Teljesen még nem
múlt ki, mert én is tagja vagyok. Csak a koráldallamok összegyűjtéséig jutottunk s már ebben
sem tudtak maguk a tót ajkú gyülekezetek sem
megegyezni. Másokat kívánták a felvidékiek és
másokat az alföldiek s a magyar aikuaktól is
a maguk vitás készletének elfogadását kíván
ták. Így megegyezésre, sajnos, nem juthat unk.
Szerencse, hogy a dunántúli bizottság, mely a
nehézségeket előre látta, nem osztott fel és igy
mégis lett új énekeskönyvünk., Azóta Nyíregy
háza is függelékkel kiegészítve ezt fogadta el.
Egyetemes énekeskönyvünk tehát nem, de
lett e g y e t e m e s k o r á i k ö n y v i i n k . Frühwirt, Keviczky, Kirchner munkatársakkal, Alt
dörfer régi könyve alapján Kapi Gyula szer
kesztésében jelent meg 1912-ben 296 melódiával.
Altdörfer alapművéről Volkmann Róbert an
nak idején a legnagyobb elismeréssé mondott
bírálatot. Nehéz munka volt. Minden kívánal
mat nem is lehetett teljesíteni. Annyira nem
ismerik meg egyházunkban, hogy most két éve
egy jó zenész tanár fordult hozzám: igaz-e, hegy
van egyetemes korálkönyvünk és ha igaz, hol
kapható? Jellemzésül k elle ennél több? Né
mely egyházi kiadványaink t. i. a nyilvánosság
kizárásával jelennek meg és elbújva lappanganak.
Más ügyeink is vannak, melyeket egyete
mes egyházunknak az énekügyi bizottság útján
kellene rendezni. Többen sürgetik pl. Luther
Erős várának egységes éneklését dallamban,
szövegben. (Van erre azóta már egyet, gyűlési
határozat is.) Egy búzgó budapesti pap ember
pályadijat is hirdetett reá. A beérkezett és közzé
tett fordítás, azt hiszem, sok elégedetlent ki fog
ábrándítani. Mi a dunántúli bizottságban 40—50
fordítást, köztük nagy költőkét hasonlítottunk
össze s 18 éven át kerestünk elfogadhatót. Dal
lamát és versmértékét az eddigi há.omféle he
lyett egyben állapítottuk meg, abban, amelyet
a legkiválóbb német korálkönyvek az eredeti
szövegnek megfelelően közölnek. Sajnos, hogy
az új református énekeskönyv a melizmák miatt
ezt nem fogadta el, s továbbra is az elnyújtott

311.

verssorokban énekli, ami által igen sokat veszít
erejéből. Az Erős várt a két protestáns egyház
igy nem énekelheti együtt, ami elég baj.
Vannak még vitás kérdéseink éppen a/
ilyen melizmák vágyás kötések (egy szótagn
két hang éneklése), az. u. n. ritmikus korái, s
amint Zalánfy Aladár zeneakad. tanár és Pazár
István minapi vitája mutatja, még a verssorok
közjátékai tárgyában is. Egyetemes egyházunk
vehetné kezébe a sziikebb értelemben vett li
turgikus, vagyis a lelkész oltári magánénekével
s a kórus responsoriumaiva! vég ett i tentiszteletek ügyét. Tehetne javaslatot a 'egelterjedtebb
új dunántúli esetleges revíziójára vonatkozólag.
Szóval akadna elég dolga annak az összehívandó
országos egyházi zenei konferenciának.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Temp lom avatás- A nagvkáro'yi 104 éves
templomot nagy áldozattal ujjáépi ette a buzgó
gyülekezet. Szept. 4-én volt, a fényes ünnepség,
melyen részt vett az egész város és vidék evangéiikussága s testvéri egyetértésben ünnepeltek
velük a románok, katholikusok, reformátusok és
görögkeletiek. A felavatást Frint Lajos super
intendens végezte megható beszéddel. Az ün
nepély mélységes hatását nagyban emelték az
ev. és ref. énekkarok művészi énekei.
Egyházm egyei felügyelő választás. A vasi
közép egyházmegye gyülekezetei egyhangúlag
Szentmártoni Radó Lajost, a répce'ak-csánigi
egyházközség felügyelőjét, egyházkerületi pénz
ügyi bizottsági elnököt, felsőházi tagot válasz
tották meg az egyházmegye felügyelőjévé. Az
új egyházmegyei felügyelőt jövő évi rendes
közgyűlésén iktatja be tisztébe az egyházmegye.
Felügyelő beiktatás Ambrózfalván. Fe
ledhetetlen ünnepségben volt részük a hazafias
érzelmű és evangélikus szellemű, búzgó és
egyetértő egyházh iveknek f. hó 4-én, amikor
Saguly János főesperes magas szárnyalás, tar
talmas, ünnepi beszéd kíséretében iktatta be új,
egyházi hivatalukba az úgyszólván Ároni csa
ládból származó Bolla Pál egyházfelügyelőt és
Czabarka János másodfelügyelőt, akinek ven
dégszerető haj!ékát dr. Raffay Sándor, közsze
retetben és köztiszteletben áló,
nagynevű
püspökünk is kitüntette a canonica visitáció al
kalmából meglett megtisztelő és kitüntető lá
togatásával. A községbe ezen alkalomra érkező
főesperest és felügyelőt Havran Mátyás, volt,

E V A N G É L IK U S O K

312.

érdemes felügyelő unokája: Betkó Zsófia üd
vözölte és köszöntötte virágcsokrok átnyújtásávai szívből jövő, keresetien szavakkal. Az ün
nepi istentisztelet a következő sorrendben folyt
le: Kertész Ferenc helyi lelkész oltási funkciója
után Sztik Gusztáv csanádalberti lelkész tar
totta a szószéki beszédet, amelyben magvasan,
igen érthetően és ékesen fejtette ki, hogy az
isteni kegyelem egyeseket, sőt egyes családokat
szinte érdemesekké és méltóakká tesz egyházi,
magasabb, kitüntető tisztségek viselésére. Majd
pedig Saguly János főesperes beiktató beszédé
ben kifejtette, hogy az evangélikus egyházköz
ség mai szervezete tk. az őskeresztyének szo
kásán alapszik, akik szintén választottak maguk
nak maguk közül elöljárókat, vezéreket, szel
lemi vezetőket, akiknek tanácsait azután meg
tartani .és követni igyekeztek. Az istentisztele
tet követő közgyűlésen főesperes az egyház
megye, Kárász Mihály tb. felügyelő az egyház
község, helyi lelkész az egyházi összhivatalnokság, Medovarszky Pál biró a polgári község,
vitéz Szalai Jenő kántortanitó pedig a helybeli
állami el. népiskola nevében üdvözölték és kö
szöntötték a felügyelő kart. Boila Pál rendes
egyházfelügyelő a szép számban megjelent egy
háztagoknál általános köztetszést arató szavak
ban köszönte meg a felügyelői kar s különö
sen személye iránt egyöntetőleg megnyilvánult
közbizalmat és szeretetet és megtartotta bemu
tatkozó, felügyelői székfoglaló beszédét, ameiyiyel újabb bizonyságát szolgáltatta annak, hogy
— ahol kell: a szavak, ahol pedig cselekedni
kell, a tettek embere tud lenni. Az új felügye
lőket honmentő és egyházépitő, önfeláldozó
szorgalommal párosult, közös, együttes munká
jukban áldja meg a mindenható Ur Isten se
gedelme.
S z o b o r le le p le z é s . Illetékes helyről értesí
tettek minket, hogy a Kiskőrösön f. évi Julius
31-én elmaradt Petőfi új szobornak leleplezését
kitolták 1928. március 15-ére, amikor is ez ün
nepélyt ors/ágos jellegűvé fogija tenni Kor
mányzó Ur ÖíÖméltóságának megjelenése és az
ünnepélyen való résztvétele.
M e g h ív ó . Cegléd reformálásának 400 éves
jubileuma alkalmából az evang. templomban
1927. szeptember 18-án délelőtt 1/410 órakor
tartandó ünnepies istentiszteletre. Az istentisz
telet sorrendje: 1. Közének: 254. ének. 2. Oltári szolgálat. Végzi Bódy Pál esperes. 3. Egy
házi áriát énekel Magócsné Kovácsy Magda.
4. Közének: 256. ének. »Erős vár a mi Iste
NfOBi«tott « GrAri
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nünk«. 5. Ünnepi beszéd. Mondja dr.- Raffay
Sándor,'a bányakerület püspöke. 6 . Celloszóló.
Előadja: Dobó Zoltán ny. tanár, orgonán kí
séri Mayer József kántor. 7. Oltári szolgálat, a
Luther Szövetség buzgólkodásából, beszerzett
csillár és egyéb villanyfelszerelések fölavatása.
8 . Az Ipastestületi Dalkar éneke Kiszely János
karnagy vezetésével. 9. Hymnusz. Offertorium
a nyugdíjintézet javára. Az ünnepélyes istentiszteletre úgy az egyház híveit, valamint a re
formátus testvéreket és az érdeklődőket szere
tettel meghívja az evang. egyház és a Luther
Szövetség elnöksége.
Románia. A romániai zsinat-presbiteri ág.
hitvallású evangélikus egyházkerület f. évi áp
rilis hóban Aradon tartott alakuló közgyűléséről
felvett jegyzőkönyv most jelent meg, mely közli
az ott hivatalukba iktatott báró Ambrózy An
dor kér. felügyelő és Print Lajos superintendens
nagyhatású székfoglaló beszédét az új egyházkerület megalakulásának viszontagságos törté
netét s az elhangzott üdvözléseket. Megválasz
tották az egyházkerületi tisztikart és bizottsá
gokat. Báró Solymossy Lajos volt egyet, fel
ügyelő a lelkészképzés céljaira 50 ezer leies
alapítványt tett. Az emelkedett hangú közgyű
lésen mindvégig résztvett s a kormány nevé
ben magyar és román nyelvű üdvözlő beszédet
mondott Pacliseanu Zenovie kultuszminiszteri
igazgató is.
Felelős kiadó : PÁLMAI LAJOS.

„Kiváló német protestáns theolo
gia! irók munkáit 350 kötetben (120
díszes kötésben, 50 kötött, a többi
fűzött példány) kedvező fizetési fel
tételek mellett olcsón eladom. Ér
deklődők írjanak református lelkész!
hivatal Szentes, Csongrádm. cimre.“

Für Herbst- und Winter-Kureu im Gebirge
ist d as

E v an g elisch e Erholungsheini in N eum arkt
(Steiermark)
h erv o r ra g en d g e e ig n e t. 845 m H öhe, s o n n ig e
L age, n e b e lfr e i, w in d g e sc h ü tz t. S o rg fä ltig ste
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Gondviselés.
„Tekintsetek az égi madarakra,
hogy nem vetnek, nem aratnak, sem
csűrbe nem takarnak; és a ti menynyei Atyátok eltartja azokat. Nem
sokkal különbek vagytok-e azok
nál?44
Máté ev. 6.26.

Nyilvános működése elején Jézus a meg
kísérlésekor látta a világot úgy, ahogyan az
ördög látja. A világ minden országát és azoknak
dicsőségét. Elutasította magától az ördögöt és
azt a világképet, amelyet az ördög a magáénak
vall. Látta a világot olyannak is, amilyennek
amodernnak tartott természettudományi vizsgá
lódás tartja: az agyarnak és karmoknak vértől
csepegő világát, amelyben a farkas széjjeltépi
a juhokat. Ismerte azt a társadalmat, amelyben
a képmutatók imádkoznak s közben felemésztik
az özvegyek házát; amelyben a rablók megtá
madják az utast, kivetkóztetik és félholtan hagy
ják az úton; amelyben a nagyok hatalmaskod
nak. De tanításával és életével egy másik világ
képet tár fel előttünk. Az Istenbe vetett hitnek
világát. Azzal a követelménnyel lép fel, hogy
tanítványai olyannak lássák a világot, amilyen
nek ó látja. Hogy erre képesek legyenek, adja
nékik a vigasztaló, megvilágositó és szent Lel
ket, a saját Lelkét, hogy annak erejével a ta
nítványok is bizonyságot tegyenek a Tanítóról,
a gyűlölet és üldözések világában. Akiben nincs
a Krisztus Lelke, az nem az övé.
A lecke tehát, amelyre az égi madarak ta
níthatják azt, aki a madarak életét tanulmá
nyozza, nem minden esetben ugyanaz. Jézus
is tudja, hogy a verebek leesnek a háztetőről.
í>rédául esnek a ragadozóknak. Várja őket a
madarász tőre. Hogyan tudhatná elrejteni sze
münk elől a világban végbemenő szenvedést az,
aki azt mondta, hogy az ember Fiának szen
vednie és meghalnia kell? De lát és láttat ve
lünk mást is. A mennyei Atyát. A veréb leesik
a földre, de nem »a ti Atyátok akarata nélkül!«
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Megjelenik bétánként egyszer, vasárnap.
Elflllzelésl ár: Egész évre S P. 40 fill., léiéire 3 P.
20 Ilii., negyedévre t P. 60 Ilii, Egy szám !6 Ilii
tüntetési árak m egegyezés szerint.

Feltárja előttünk a szivét. Mintha csak azt mon
daná: »Tekintsetek az égi madarakra, úgy, mint
én. Én azoknak az életében is látom Istennek
jóságát, gondviselését, gazdag kegyelmét. Lás
sátok meg ti is ugyanazt. Legyen bennetek a/
én hitem, amely a világot nem akceptálja, ha
nem legyőzi. Legyen bennetek az az indulat,
amely én bennem van, amely a világban történő
gonoszt nem használja fel arra, hogy olyan ter
mészeti törvényeket tákoljon össze, amelyekkel
igazolhatja egy megbódult lelkületnek minden
önzését, g ő g jét gyávaságát és kegyetlenségét,
hanem alkalmat lát arra, hogy a gonoszt jóval
győzze le. Mert az ember azért van, hogy az
Istennek a pártján legyen, Istennek munkatársa
legyen. Azé az Istené, aki az égi madarakat el
tartja es a lii omot felruházza«.
Ugyanaz az Ige csendül ki Jézus tanításá
ból, amelyet az Ur Káinnak mondott, amikor
az haragra gerjedt: »Ha jól cselekszel, emelt
fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a
bűn az ajtó előtt leselkedik és reád van vágyó
dása; de te uralkodjál rajta«. Az Istennel meghasoníott szívnek ajtajában leselkedik a bűn, az
ajtón csak azokat a vendégeket engedi be. azo
kat a gondolatokat, érzelmeket, elhatározáso
kát, amelyek a bűnnek kedveznek, igy lesz a bűnt
cselekvő a bűnnek rabszolgája. Az Istennel meghasonlott s z í v , az Isten ellen lázongó s z í v mérget gyűjt a világból, amellyel önmagát és má
sokat megmérgez. Az Istenhez tért szívnek ajta
jában pedig Krisztus áll és kopogtat. Azokat a
vendégeket bocsátja be, akik Istennek kedvez
nek, és be vágyódik ő maga is. Tekintsetek
az égi madarakra. Legyenek azok nektek példa
nem a létért való küzdelemnek illusztrálására,
nem a jx>gányok kegyetlenkedésének igazolá
sára, hanem arra, hegy megtanuljatok Istenben
bízni és minden aggodalmat szélnek ereszteni.
Hogy a Jézus világképet meglássuk és ma
gunkévá tegyük, ahozz szükséges, hogy ellene
mondjunk az ördögnek és mindennek, ami az
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Isten szent akaratával ellenkezik. Tagadnunk
keli önmagunkat is. Ha a te szemed megbotrán-»
koztat, vájd ki azt. Ha a kezed megbotránkoz
tat, vágd le azt. Uj emberré, uj teremtéssé kell
lennünk. Ha valaki újonnan nem születik, nem
láthatja az Isten országát. Talán lát egyes je
leket, amilyeneket Nikodémus is látott, de egyéb
jelek a világban nem engedik, hogy Istennek
országát iä, maga teljességében, diadalmas ere
jében, bűnt győző hatalmában felismerjük és
magunkévá tegyük.
Persze a kicsinyhitű lélekben felmerül az
az aggodalmaskodó kérdés, hogy az Isten gond
viselését hirdető krisztusi világkép reális e. Meg
felel-e a valóságnak. Jézus maga mondja erről
a világképről, hogy a mennynek és földnek
Ura elrejtette azt a bölcsek és az értelmesek
elől, és a kisdedeknek jelentette meg. El van
rejtve, és nem a tudomány, nem az értelem
tárja fel a titkot. Fiú adatik nékünk, egy em
ber születik a világra iés annak életében tárul fel
az igazság. A sötétség nem tudja önmagát fel
világosítani, azért a világosságnak kellett jön
nie, hogy megvilágositson minden embert. Az
élet realitását csak élet adhatja. Az élet lénye
gét csak élet mutathatja meg. Reális-e a Krisz
tus világképe? Fordítsuk meg a kérdést. Reá
lis-e azoknak a világképe, akik az ököljogot, a
létért való elkeseredett küzdelmet, az istente
len séget, a pogányságot, a hitetlenséget tanít
ják? Reális-e az a világkép, amely a világban
csak vakon és erkölcsiség nélkül dolgozó erő
ket lát? Reális-e az a világkép, amely azt mu
tatja, hogy Isten nem törődik semmivel, hogy
a világban nincs sem jó, sem gonosz? Az isten
tagadók és vallástalanok igazolására azt is fel
szokták hozni, hogy vannak köztük igen derék,
jó emberek, hű barátok, jó férjek, szerető csa
ládapák, résztvevő szivek. Nos hát éppen ez
az! Lehet-e reális az a világkép, amelyet olya
nok rajzolnak meg, akiknek élete ellentmond
ezen világképnek? Igaz lehet-e az a tudomány,
az a bölcselet, amelynek hirdetői elveik fenn
tartásával nem állanak be farkasoknak és nem
ordítanak s marcangolnak a farkasokká!, hanem
a szeretetnek, alázatosságnak, önfeláldozásnak,
hűségnek, becsületnek, irgalmasságnak életét
élik? Hiszen már ezzel bevallják, hogy tanitásük csak ködös elmélet, hogy világképük csak az
értelemnek játéka, önmaguktól távolálló valami.
Az ilyen emberekből egy hiányzik. Nem elég
bátrak bevallani hitüket, vallást tenni Krisztus
ról. Életük azt hirdeti, hogy a legnagyobb a
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szeretet, de filozófiájuk másról beszél. Ez is kép
mutatás. Csalás. Milyen fenségesen emelkedik
ki a mi Vezérünk, amikor azt vallja, hogy azért
jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról!
És az igazság az, hogy Isten eltartja őket.
E tanítás mögött egy élet áll. Olyan élet, amely
ről mindenki elismeri, hogy tiszta, szent és tö
kéletes volt. Az Ige és az élet itt egybeforrott,
az Ige testté lett. S a testté lett Ige, az a végső
realitás.

Egyházunk és az állam.
— Dr. Raffay Sándor püspöknek a bányai egyházke
rület szeptember 15-iki közgyűlése elé terjesztett je
lentéséből.

Korunk és nemzedékünk, székesebb körök
ben éppen úgy, mint a legszűkebb keretek kö
zött is, a rettentő világháború tanulságait még
ma sem vonta le. Ennek lehangoló tünetei lépten-nyomon szemünkbe ötlenek. Ez az oka,
hogy nemzeti öntudatunk olyan lagymatag, köz
életünk olyan eszménytelen, társadalmi viszo
nyaink oly sok ferdeséget, botlást és erkölcsi
szeplőt mutatnak, sőt, hogy a felekezetek kö
zött lévő viszony is mindjobban kiéleződik. En
ennek a visszás szellemnek tulajdonitom azt a
végtelenül lehangoló jelenséget, hogy evangé
likus egyházunk a jogokkal pazarkodó e kap
kodó korban nem hogy uj jogokhoz jutott volna,
hanem még régi jogaiban is kárt vallott. Meghasonlott koroknak a politikája is meghasonlásokat mutat és termel. Ennek a téves politi
kának tulajdoníthatjuk azt, hogy egyházunkat
az államkormány érthetetlen rövidlátása a fel
sőházról szóló törvényben történelmi jogainak
egy részétől megfosztotta. Megfosztotta éppen
akkor, amikor mindenki másnak uj jogokat osz
togatott. Megfosztotta azért, mert egyházunk
a területben és lélekszámban való megcsonkulás
keserű 'fájdalmait a nemzettel együtt és azonos
arányban szenvedte át. Megfosztotta azt az egy
házat, mely törvényes elismertetés sorrendjé
ben a római kathoükus egyház után a legrégibb
ebben az országban és amely egyház a nemzet
politikai és kulturális életének a kiépítésében az
államnak évszázadok óta egyik leghívebb mun
katársa. Megfosztotta minden komoly kénysze
rítő ok nélkül, pusztán a számarány címén, te
hát a numerus klausus bizonyos szempontból
való alkalmazásával, azt mondhatnék, puszta
hangulatból. Megfosztotta anélkül, hogy hiva
talos egyházunk komoly kéréseit meghallgatta,
fölterjesztéseit mérlegelte, vagy csak megfelelő
válaszra is méltatta volna. Midőn ezt a szomorú
valóságot a történelem számára itt megrögizitem, egyúttal megállapítom a következőket:
Egyházunk a jogai megtartásáért folytatott küz
delemben teljesen magára maradt; egyetlen ke
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resztyén egyház sem nyújtotta felénk segítségre
a kezét; hozzájuk intézett kérésünkre is némák
maradtak.
Egyházunknak az. államhoz való viszonyát
már az eddigiek alapján sem mondhatom olyan
nak, amilyennek szeretném és amilyennek való
ban lennie kellene. Lelkileg pedig nem vagyok
berendezve arra, hogy a kormány minden cse
lekedetét helyeseljem. Sajnálattal tapasztalom
ugyanis, hogy a mi ellen már nem egyszer pa
naszkodtunk, a »rólunk nélkülünk« határozás gya
korlata még ma is szokásban van. Egyházi és
iskolai ügyeinkben még ma is sokszor csak a
közigazgatási hatóságok útján tudjuk meg a
minisztériumok rendelkezéseit. Az egyházi fő
hatóságok véleményét néha meg sem hallgatják,
vagy ha meghallgatják is, nem veszik tekintetbe.
A legnagyobb baj pedig, amiből végtelenül sok
kellemetlenség, félreértés, csalódás és bizalmat
lanság származik, az, hogy amit az ember a
főkkel megbeszél, és megállapít, azt az ügyosz
tályok sokszor megmásítják, vagy végre sem
hajtják. Ez a gyakorlat úgy a rend, mint a te
kintély romlásának egyik előmozdítója nemcsak
az egyházi főhatóságnak, hanem a minisztérium
nak a kárára is.
Hasonló baj- az, hogy egyházunk legjogo
sabb igényeit és kívánságait is sokszor vagy
egyáltalán nem teljesitik, vagy csak nagy és
többszörös szorgalmazás után. A vallási kisebb
ségi mivoltunkat újabban szinte tervszerűen
kezdik érvényesíteni, pedig mi a régi tisztes
magyar hagyományok alapján azt vámok, hogy
a minisztériumok pusztán és tisztán a szigorú
törvényesség alapján álljanak és végezzék nemzetépitő munkáikat s a gyengébb és támoga
tásra inkább rászoruló édes gvermeket legalább
is ugyanolyan szeretettel lássák el, mint az erő
sebbet. Különösen fájó tapasztalataink vannak
az iskolák építési segélyének kiutalásánál és az
új tanítói állások betöltésénél.
Az iskolafenntartó egvházakra nehezedő
nyugdijterheknek az enyhítését sem sikerült el
érnünk. Minthogy e téren nagyon sok a pa
nasz, javaslom, hogy az egyetemes egyház út
ján, lehetőleg a református egyházzal együtte
sen, kérjük meg az állam kormányát, hogy mi
után a közoktatás ügye még akkor is, ha az is
kolákat nem az állam maga tartja fenn, a maga
egészében és minden vonatkozásában nemzeti
és társadalmi ügy, az iskola fenntartó egyházak
nyugdijterhét helyezzék át a politikai községek
vállaira. így is ugyanazon polgárok viselik ugyan
a terheket, de legalább az egyházak, mint erköl
csi testületek, sok kellemetlen és bántó megíté
léstől, panaszkodástól és elégületlenségtől kí
mélteinek meg, ami pedig szintén jelentős állami
érdek.
Sajnálattal kell bejelentenem azt is, hogy
kerületeink középiskoláinak együttes hozzájáru
lása alapján előterjesztett ama kérésemet, hogy
iskoláinkban a humanisztikus és a modern
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nyelvtanitás párhuzamos lehetőségét engedjék
meg, a minisztérium nem teljesítette.
Újabban azt a helytelen nézőpontot vitték bele
az állami felügyelet gyakorlásába, hogy mert az
állam a felekezeti iskolákat segélyezi, ennélfogva
ezeknek az iskoláknak a fenntartói az egy
házak és az állam. S ezen a jogon csak az állam
rendelkezik, az egyházak pedig csak alkalmaz
kodnak. Hát ez merőben helytelen álláspont,
mert az állam segélynyújtása törvényen alapuló
olyan kötelezettseg, melynek teljesítése révén
az állam a felügyeleten felül más, korlátozó jo
gokat nem követelhet.
Pedig a korlátozás jogainak gyakorlásában
az állam már túlságosan is messze akar menni.
Igazolja ezt a jogakadémiával szemben elfog
lalt álláspontja. A mi egyházunknak törvény biz
tosítja az iskolákra vonatkozó jogait. Ezek fel
állítása és fenntartása dolgában nem ismerhet
jük el a tiltó korlátozást. Legkevésbé abban a
formában, melyet a lapok á'litása szerint, a mi
niszter ur kilátásba helyez. Nevezetesen, hogy
az egyházi jogakadémiák taníthatnak, de nem
vizsgáztathatnak.
Ugyanilyen felterjesztést javaslok azzal a
tervvel szemben is, hogy az ország négy kulturtartományra osztassák. Eltekintve attól, hogy
ez a felosztás a magyar múlt tisztes hagyomá
nyaival és a magyar gondolkodással semmikép
pen nem egyezik meg, egyházunk autonómiáját
is gyökereiben érinti, mert artikuláris iskolákat
fog megállapítani, s igy a szabad mozgást és
az egyház törvényes rendelkezési jogait meg
semmisíti, vagy legalább erősen korlátozza. E
kérdés még külön is a közgyűlés asztalára kerül.
Mindenütt elégületlenséget keltett a több
év óta megvont korpótlék folyósításának a
módja is. Korpótlék helyett ugyanis csak a kongruás lelkészek kaptak bizonyos segélyt, a nem
kongruás lelkészek pedig, de csakis 3000 koro
nát meg nem ha'adó jövedelemig bizonyos pót
lékot.
Az általános államsegély sem éri még el
a békebeli mértéket. Mig a szanálás tartott, ezt
is megértettük. Most azonban már a mohóság
gal való megvádolás lehetősége nélkül is meg
sürgethetjük az államsegély felemelését és meg
felelő valorizálását, mert a háborús idők lerongyolódása és az azt követő esztendők külső és
belső kártevése az egyházakat és az iskolákat,
sőt a kerületeket is olyan mértékben kimerí
tette, hogy terheiket csakis az államsegélynek
legalább a békebeli szintre való emelésével ké
pesek elviselni.
Államjogi és társadalmi helyzetünk vázolá
sát nem fejezhetem be anélkül, hogy rá ne
mutassak azokra a támadásokra, melyek úgy a
parlamentben, mint a parlamenten kívül a hiva
talos tényezőknek legalább is hallgatag elnézé
sével a protestáns egyházakkal szemben mind
gyakrabban megnyilatkoznak. Nem akarok most
azzal foglalkozni, hogy a róm. kath. sajtó és
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templomi szószék mennyiszer támadja egyhá
zainkat és azok elöljáróit, arra sem akarok ki
térni, hogy a Communio in Sacris elkerülése
cimén hogyan szorittatunk mindjobban háttérbe,
arra sem akarok kiterjeszkedni, hogy a törvény
ben statuált vegyes házasság becsmérlő meg
ítélésével és az e házasságból származó gyer
mekek lealázó minősítésével úgy e törvények
nek, mint a társadalom nyugalmának és a fe
lekezetek békéjének állandó és tervszerű zava
rását az állam kormánya milyen tétlenül nézi
el; de arra kénytelen vagyok rámutatni, hogy
amint azt Haller István minden kirakatban kiáltóan hirdetett füzete nyilvánosságra hozza, a
kultuszminisztérium egyáltalán nem tanúsított el
fogulatlan magatartást a két egyház anyagi dol
gainak szembeállitásánál, mikor Giattfelder
püspök elaborátumát fölülvizsgáltatta s ezzel
mintegy hivatalos munkálattá emelte; viszont
mikor mi voltunk kénytelenek az elleniratot etkésziteni, semmiféle támogatásban nem része
sített. Giattfelder püspök ugyanis egy beadvá
nyában azt vitatta, hogy a kath. egyház java
dalmazásával szemben a protestánsok államse
gélye méltánytalanul előnyös. Ebben a kérdés
ben a hivatalos felülvizsgálás alapján a minisz
térium elfogultságát sajnááttal és fájdalommal
vagyok kénytelen megállapítani. Ezzel az ügy
gyei különben a közgyűlésnek lesz módja rész
letesen foglalkozni.
Hasonlókép igen fájdalmasan érintett, hogy
a róm. kath. ecclesia militans egyik fővezére
Haller István volt kultuszminiszter a parlament
nyílt ülésén a protestáns egyházakról és külö
nösen azok püspökeiről kellemetlen nyilatkoza
tokat tett, az e támadásra adott válaszban a mi
niszter ur élesen elválasztotta a hivatalos sze
mélynek és a felekezeti embernek rólunk táp
lált vélekedését és ezzel nemhogy kivédte volna,
hanem úgyszólván hitelesítette a bennünket ért
támadást, ö azonban legalább észrevette és szóvátette a hántást, azt azonban már igazán szo
morú jelenségnek kell minősítenem, hogy sem
a képviselőházban, sem a felsőházban egyetlen
vérbeli protestáns ember nem akadt, aki egy
házaink megtámadtatását visszautasitotta volna.
Ilyen helyzetben sem az államhoz való vi
szonyunkat, sem a fe'ekezetközi helyzetet nem
ítélhetem megfelelőnek. Képmutatás, vagy rö
vidlátás volna az ilyen lehangoló jelenségeket
akár mellőzni, akár szépíteni vagy éppen leta
gadni. Annál kevésbbé, mert újabban mind szé
lesebb körből hangzik a kiáltó panaszkodás,
hogy a felekezeti békét mind bátrabban zavar
ják. Egyházunk híveit községi választásoknál,
köztisztviselői állások betöltésénél, hivatalos elő
léptetéseknél stb. tervszerűen mellőzik. Szomorú
volna, ha ez az elbánás, mely bizonyára csak
egyes túlzók elfogultságának a szomorú követ
kezménye, elharapódzna és a társadalom nyu
galmát, valamint a felekezetek békességét fel
borítaná.
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Haller István »Katholikus egyházi vagyon
és protestáns államsegély« cimü füzetének al
címéül ezt irta: »Egyenlő elbánást kérünk«. Hát
mi is csak ezt óhajtjuk és semmi mást. Egyenlő
elbánást az országos törvények értelmében.
Egyenlő elbánást az igazság és a szeretet névé
ben. Egyenlő elbánást a nemzet java, a társa
dalom nyugalma és a felekezeti béke érdeké
ben. Van törvényünk, mely a bevett egyházak
egyenjogúságát és viszonosságát kimondja. Mi
semmi többet nem kívánunk, mint ennek a tör
vénynek igazságos végrehajtását és minden be
vett felekezettel szemben való azonos alkalma
zását. Magyarország nem felekezeti állam, ha
nem a vallásegyenlőség alapján áll. Semmi egye
bet nem kívánunk tehát, mint azt, hogy az
állam a maga egészében és minden intézmé
nyében ezen az alapon becsületesen és őszin
tén maradjon meg és a vallások egyenjogú
ságát elfogulatlanul érvényesítse. Akkor majd
biztosabb lesz a béke, nyugodtabb az élet, ke
vesebb a türelmetlenség, és áűottabb az egy
házak versenye.

Egyházi ügyünknek aktuális kérdései.
— A pécsi lelkészi konferencián „Magyar Protestáns
Hymnologia“ cimen tartott előadások befejező része. —

(Folytatás és befejezés.)
Egyetemes egyházunknak, a Luther Társa
ságnak és Luther Szövetségnek kellene felka
rolni az egyházi zene irodalmát is. Sárospata
kon a világháború előtt közös Prot. Zeneköz
lönyt is szerkesztett Fövenyessy. Ezt fel kell
támasztani halottaiból. Örvendetes, hogy a Prot.
Szemle újabban az egyházi zenéről is közöl
híradást és kritikát. Vértesi Zoltán homiletikai
folyóirata is közölt énekeket hangjegyekkel. De
ez mind nem elég. A külföldi gazdag protes
táns zeneirodalmat is ismertetni, kutatásaik ered
ményeit nálunk is értékesíteni kellene. Az Ev.
Népiskola is olyan folyóirat, melynek kiváló ér
telemben kellene foglalkozni énekügyi kérdé
sekkel is.
Szükség volna azután nagyobb külön ki
adványokra is. Egy Magyar Protestáns Hymnológia szükségét egész életemben nagyon érez
tem. Ha más hivatott munkás vállalkozik reá,
örömmel üdvözlöm; ha szükség lesz rám, mun
katársnak szívesen beállók. Thury Zsigmond
mezőtúri tanár 1912. közölte, hogy Én e k l e k s z i k o n t készített az 1711. előtti énekeinkről
s felszólalása beavatott hymnológusnak mutatta.
Az ilyen fáradságos és értékes műnek kiadásá
hoz nekünk is hozzá kellene járulnunk.
Szükségünk volna Énekeskönyvi Tárgymu
tatóra, vagyis Énekkonkordanciára is, amilyen
külföldön sok van. Nálunk Csiky Lajos debre
ceni theol. tanár készített ilyent 1906. a régi
ref. énekeskönyvhöz s Uray Sándor csinált már
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az újhoz is. A/ a baj, hogy hiveink, sőt egyes
lelkészek, tanítók sem ismerik eléggé jól éne
keskönyvünket. Az ilyen könyv betűsorban,
tárgy szerint mutatna rá a szebb, tartalmasabb
ének-versekre s megkönnyítené az ilveneknek
felkeresését, szóval megbarátkoztatna vele soly
kincseket tárna fel, melyek különben rejtve ma
radnak.
Az egyházi zene terén nekünk sok heverő
kincsünk is van. Öreg Altdorfernek, Kirch nernek, Kapi Gyulának, Kárpáti Sándornak, Ha
mar Gyulának s másoknak, kiket én nem is
merek, sok értékes egyházi zeneszerzeinénye
van. Ezeket közkinccse tenni, kiadni kellene.
A meglevő négyes szólam ú karkönyveinket pe
dig ismertetni. Bámulatos, hogy még az ének
vezetők közü* is mily kevesen tudják, hogy ne
künk pi. Xapi Gyulától evang. Magyar Éneklő
Karunk (férfikarra) és Vallásos Karénekeink
(vegyes karra) vannak. Könyörögve kérnek és
keresnek egy-egy partitúrát, ha a szükség hajtja
őket, holott nyomtatva olcsó áron százat is
kaphatnak. A ref. testvéreknek is van több né
gyes szólamu gyűjteményük: Viktor Jánostól
Hozsánna, Kováts Lajostól Hallelujah, Farkas
Sándortól Gyermeklant. Vannak ezekben érté
kes, szép énekszámok is, de a sok1angolból for
dított, szentimentális, idegenszerii szöveg és a
felütésekkel 3/i-es, sőt 6 8-os ütemekben irt dal
lamok magyar nemzeti szempontból kifogás alá
esnek és zeneileg sem szépek, mondvacsináltak,
a régi szép egyházi da’lamokhoz nem is ha
sonlíthatók.
Végül még a magyar protestáns hvmnológia gazdagítása céljából meg kellene imi a
Z e n g e d e z ö M e n n y e i K a r n a k , ennek a
határozottan lutheri evangélikus és igen tar
talmas, népünk által ó-graduálnak nevezett éne
keskönyvnek történetét, mely 1696. óta több,
mint száz évig és pedig az üldöztetések súlyos
éveiben volt gyülekezeteinknek he’vettes prédi
kátora, vigasztalója, fenmartója és elvál Ihatat
lan hű házibarátja. Valamint megírásra vár még
Batizi Andrásnak, Sztárai Mihálynak, ezeknek
a lutheránus első nagy énekeseknek, továbbá
Rimay Jánosnak, Aáctis Mihálynak, az ének
költő kuruc tábori lelkésznek, Petróczi Kata
Szidóniának, Sartorius Szabó Jánosnak, a Ma
gyar Lelki Öra szerkesztőjének és Kis János
nak, mint énekköltőnek és Haán Lajosnak, imint
a csabai énekeskönyv szerkesztőjének életrajza.
S ezekhez járulna még Beliczay Jónás, Elefánt
Mihály, Székács, Karsay, Győry Vilmos, Csengey, Torkos László, Gyurátz és Sántha Károly
hymnológiai munkássága. Egyházi zenészeink
közül pedig Skultéti Ádám szakolcai kántor,
Nagy Lajos, Chován, Altdörfer, Kapi Gyula és
Kirchner érdemlik meg különösen, hogy mun
kájukat méltassuk.
Szóval, egyetemes egyházunkra és a hymnológia barátaira még sok feladat vár.
Ezekben igyekeztem egyházi énekügyünk
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aktuális kérdéseit felvetni és egy kis munkaprogrammot adni. Isten áldása legyen minden
jó igyekezeten.*)
Payr Sándor.

J e g y z e te k .
A laussannei konferenciáról d i. Raftay Sán
dor püspök je'entésében a következőképpen em
lékezett meg: A lausanuei világkonferencia az
egységnek nagy gondalatát igyekezett élő szi
vek meggyőződésének és akarásának messzehangzó rádióján belekiáltani a keresztyén vi
lágba. Mi lesz e konferencia eredménye, mikor
érik meg aratásra a most elvetett mag, mikor
jut el a hivók szertehúzó tábora a Megváltó
imádságos lelke álmának megvalósulásához,
olyan kérdések, melyekre ma még senki sem
tudna megfelelni. De már az is óriási eredmény
és nyereség, hogy a római pápa egyházának
kivételével, mint amely egyház világpolitikai el
veinek megfelelően csak a feltétlen uralkodás
célját követi, 87 keresztyén egyháznak 450 hi
vatalos kiküldöttje ült össze annak a végtelen
nagyjelentőségű kérdésnek a tanulmányozására,
nem lehetne-e a századok óta szétszakadva élő
s nem ritkán egymás ellen küzdő keresztyén
egyházakat ismét egyesíteni, vagy legalább egy
máshoz közelebb hozni? A felekezeti villongások
e szomorú korszakában, amikor az emberiség
egész belső világán a lelki meghasonlás ül, tör
ténelmi értékre emelkedik az a jelenség, hogy
keresztyén egyházak keresik és megtalálják egy
mást, szomjuhozzák a testvéri találkozás örömét
és egymás igazai, törekvései, élete és gondol
kodása után érdeklődnek. Minket, mint az egye
temes keresztvénség egyik történelmi alakula
tát ez örvendetes történelmi esemény, inig egy
részt örömmel tölt el, addig másrészt arra kö
telez, hogy az emberiség és a keresztvénség
egységét amúgy is munkáló örök evangéliom
fundamentumán továbbra is híven megmaradva,
az egység munkálásáról soha meg ne felejt
kezzünk. Mert ez Jézus szerint hivatás és ke
gyelmi ajándék is egyúttal. És mert éppen a
mi tépett lelkű korunkban láthatjuk és tapasz
talhatjuk a saját szivünk keserűségein keresz
tül is, hogy' nem azon fordul meg a népek nyu
galma és boldogsága, hogy gazdasági téren
szanálják a bajokat, hanem azon, hogy a né
pek és nemzetek életében csakúgy, mint a tár
sadalom és az egyházak munkájában jusson
diadalra az egység gondolata s ennek alapján
a szivek békessége és a lelkek nyugalma.
#
* A magyar protestáns hynmologiának, ennek
a nálunk meg mindig hiányzó és felettébb fontos kü
lön theol. tudománynak (a történeti, elméleti és gya
korlati résznek) vázlatát a pécsi konferencián adtam
elő s azóta cnnek"~megirásával és kiadásával meg is
bízott a Dunántúli l.uther-Szövetség
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Szeptember 11-iki, 37-ik számunkban is
mertettük a nyugdijintézeti szabályrendelet-ter
vezet néhány pontját. Az egyetemes nyugdijintézeti ügyvivő arról értesít, hogy a 21. §.
utolsóelőtti kikezdésében, abban a mondatban:
»Az igényjogosult azonban csakis akkor tarthat
igényt a teljes özvegyi ellátási díjra stb.« az
»özvegyi« jelző sajtóhiba. A korkülönbség te
hát nem az özvegyre, hanem a nőrokonra vo
natkozik. Ezt a felvilágosítást köszönettel veszszük tudomásul. Természetesen sajtóhiba ilyen
formán a kikezdés utolsó mondatának az a fo
galmazása is, hogy »Az ilykép megállapítandó
özvegyi ellátási dij azonban nem lehet kisebb
800 pengőnél«. Az egész paragrafus a nőro
konra vonatkozik. A cikk írója azonban to
vábbra is fenntartja azt a nézetét, hogy a nő
rokonnak nem kellene igényjogosultságőt meg
állapítani a szabályrendeletben. Hozzáteszem
még, hogy a bányai egyházkerületi lelkészérte
kezleten dr. Mikler Károly felhívta a figyelmet
arra is, hogy a 11. §. 5. pontja értelmében nyug
díjra nem a szolgálati évek jogosítanak fel, ha
nem a munkaképtelenség. Tehát igaz ugyan,
hogy 40 szolgálati év után a tagot 100o/o-os
nyugdíj illeti meg, de ez nem jelenti azt, hogy
negyven év után már nyugalomba is mehet;
éppen igy a többi szolgálati éveket illetőleg is.
Ugyanazon a leikészértekez'eten felszólalás tör
tént a l l . §. 5. pontjának azon rendelkezése
ellen, amely szerint »nyugdijazásra a tag rend
kívüli esetben a püspök eltőerjesztésének meg
hallgatása után az egyházi érdekek halasztást
nem tűrő megvédelmezésének szüksége esetén
tarthat igényt«. A felszólaló ebben a rendelke
zésben a püspöki hatáskörnek túlságos kiter
jesztését látta. Én nem tudom benne ezt fel
fedezni. Nyilvánvaló, hogy a hivatalból való el
mozdítást ezután is a zsinati törvény sza
bályozza. Az intézkedés helyes azért, mert az
égyház érdekét szolgálja, s mert nem lehet be
lemagyarázni azt, hogy a püspök valakit nyugdijaztathat. Erről ott nincs szó. A nyügdijigényről van szó. A szabályrendelet nem állhat el
lentétben a zsinati alkotmánnyal.
!
Múlt számunkban ismertet'ük röviden azo
kat a cikkeket, amelyeket a Miskolci Jogászélet
c. szemle a miskolci jogakadémia ügyében kö
zölt. Ezek az értekezések — részben kibővítve
— a Miskolci Jogászélet Könyvtára vállalatban,
mint annak 25., 26. és 27. száma, füzetalakban
is megjelentek. Legmelegebben ajánljuk egyhá
zunk tagjainak. A füzetek címei: Szontagh Vil
mos dr. A protestáns egyházak iskolafenntar
tási jogát ért sérelem; Hacker Ervin dr.: Az
egyházak szerepe a főiskolai oktatásban; és vé
gül, a szerző megnevezése nélkül: A miskolci
jogakadémia létkérdése.
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Nagytiszteletü Lelkész Urak!
Az Első Országos Evangélikus Napot Bu
dapesten kívánjuk megtartani f. évi november
hó 9. és 10-én. Miután január hó 23-án kelt
körlevelünkre magyarhoni egyházunk egyházközségeinek csak egyharmada válaszolt, ismé
telten kérem a Nagytiszteletü Lelkész urakat,
jelentsék be sürgősen egyházközségük azon ki
küldötteinek neveit, akik az Első Orsz. Evan
gélikus napon résztvenni szándékoznak, hogy
ehhez képest a kedvezményes vasúti jegy, va
lamint elszállásolásuk érdekében a tájékoztató
lépéseket megtehessük.
A mikor erősen hiszem, hogy gyülekeze
teink felvonulása impozánsnak ligérkezik és nem
lesz csonka hazánknak egyetlen olyan gyüle
kezete sem, mely Orsz. Napunkról elmarad,
kérem a Nagytiszteletü Urakat, küldjék leve
leiket, legkésőbb szeptember 30-ig, egyenesen
az Orsz. Lutherszövetség központi irodájába
(Deák-tér 4. II. em.)
Budapest, 1927. szept. 10-én.
HittestvéFÍ üdvözlettel
Kaas Albert báró
az OLSz. elnöke.
A Johannita rend nagymestere. Oskár
porosz kir. herceg, kinevezte nagybányai vitéz
Horthy Miklós kormányzót a Johannita rend
magyar csoportjának tb. kommendátorává. A
kinevezési okmányt, a rend jelvényét és pa
lástját Feilitzsch Berthold bárónak, a magyar
csoport kommendátorának, vezetése mellett ked
den délben a kormányzónak küldöttség adta át,
amelyben részt vett Radvánszky Albert báró,
evang. egyetemes felügyelő is, mint a magyar
csoport kommendátorának helyettese. A kor
mányzó a kinevezés tényét és a küldöttséget
kegyesen fogadta.
Lelkészavatások. A püspöki jelentések sze
rint a múlt évben dr. Raffay Sándor püspök
Váczi János, Chovan József, Liska Ferenc, Só
lyom Jenő, Ruzsicska László és Szlany Pál lel
készjelölteket, Kapi Bé'a püspök pedig Szabó
József, Bojsza János, Gritsch Mátyás, Csillag
Ferenc, Skalits Sándor, Budakor Oszkár, Bácsi
Sándor és Jánossy Lajos lelkészjelölteket avatta
fel egyházunk lelkészeivé.
Négyszázados gyülekezeti jubileum. A
ceglédi evangélikus gyülekezet megalakulásának
négyszázados évfordulóját szeptember hó 18-án
ünnepelte meg Cegléd városának mindkét pro
testáns egyháza. Dr. Raffay Sándor püspök,
aki Cegléd szülötte, azzal a javaslattal élt a
kerületi gyűlésen, hogy az egyetemes gyűlés
az idén ünnepelje a magyarhoni reformáció ju
bileumát.
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Gyászhir. B o r o s s Károly nagydémi ev.
nyug. tanító f. hó 12-én délután 4 órakor éle
tűnek 86, évében az Urban csendesen elhunyt.
A megboldogult földi maradványát f. évi szep
tember hó 14-én délután 4 órakor temették a
nagydémi sírboltban.
Az Egyetem es G yám intézet 1927. évi köz
ponti vál. ülését, ünnepélyeit és közgyűlését ok
tóber 8. és 9. tartja Salgótarjánban. Okt. 8-án
délután 4 órakor gyermek istentisztelet (Farkas
Győző). Október 9-én délelőtt 10 órakor is
tentisztelet (dr. Csengődy L. és Czipott G.)
11 órakor közgyűlés; 17 órakor vallásos estélv
(Sárkány Béla ünnepi beszéde). Október 10-én
kirándulás Salgó vár romjaihoz. Kedvezményes
vasúti igazolványok ügyében szeptember 26-ig
lehet fordulni Kuthv Dezső egyet, főtitkárhoz
(Bpest, Vili., Szentkirályi-u. 51. sz.)
Bányai kerületi értekezletek. A bányai
kerület lelkészegyesületének szeptember 14-iki
értekezletén Bárdy Ernő a lelkész öníegycíme
zéséről tartott igen jó felolvasást; ennek foly
tatása lesz jövőre a gyülekezet fegyelmezése.
A nvugdijintézettel kapcsolatos jogi elveket dr.
Mikíer Károly ismertette. Dr. Kovács Sándor
egyetemi tanár a parochiális jogról tartott elő
adást, amelyben foglalkozott a rádió-istentiszte
lettel is. A rádió istentiszteletek ügyét Kemény
Lajos fejtette ki. Mágócs Károly a püspöki
székhelyről értekezett; a püspökök e szerint
nem volnának parochus lelkészek; kívánatos
lenne a központi püspökség megszervezése Bu
dapesten. A Kovács Andor elnöklete alatt tar
tott értekezlet minden részében magas színvo
nalú volt. A kerületi gyűléssel kapcsolatban a
papnék szövetsége is gyűlést tartott.
Középiskolai énektanárok és énekkar
vezetők! Haberehrn Gusztáv aszódi reálgim
náziumi tanár Kis Korálkönyve a középfokú is
kolák evangélikus tanulói részére megjelent. A
könyvet az 1926. évi ág. hitv. ev. egyetemes
gyűlés 54. sz. a. tankönyvül engedélyezte. Ki
adását az Országos Evangélikus Tanáregyesü
let, nyomatását a kir. Magyar Egyetemi nyomda
vállalta. Tartalom és kiállítás dolgában első te
kintetre értékes műnek bizonyul, melyet 3 pen
gőért örömest kézbe vehet minden tanuló. A
könyv bevezető részében három cikk: Az egy
házi ének története, A hangjegyirás fejlődése,
Az evangélikus egyházi ének a reformáció után,
élvezetes olvamányokat és olyan ismereteket
nyújt, melyek okvetlenül szükségesek a müveit
evangélikusság vallásos neveléséhez. Ez elméleti
résszel az ügyes oktató az egyházi ének kin
cses országába vezetheti a növendéket; rend
kívül tanulságos az a fejezet, mely a mai tö
kéletes kottaírás keletkezését tárgyalja; bemu
tatja, hogy a világi zeneköltészethen is minden
idea megörökítésére alkalmas mai hangjegy
rendszer az egyházi énekkultuszban gyökerezik.
Az elméleti rész után 32 ének következik ve-
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gycskari letétben. A nemzeti Hiszekegyen, Him
nuszon és Szózaton kívül 29 legáltalánosabban
használt s mindenkire nélkülözhetetlen evang.
korái foglaltatik a könyvben. Dallamaik a Kap;féle korálkönyveivel egyeznek, de az összhangositásban a szerző tekintettel volt az énekkari
szólamok könnyű vezetésére. Hogy az énekkari
oktatás az elméleti tanulmányokkal együtt ha
ladhasson, az első korátok c-dur és a mollban
vannak. A többi korái is a kvintkör legegysze
rűbb skáláinak a gyakorlati alkalmazásaiként ke
zelhető. Szövegből a vonal rendszerbe van nyo
matva egy vers és a kotta aiá egy második
virsszakasz. Megjegyzendő, hogy a következő
kiadásnál különösen a 6., 7., 8., 21. koráinál
némi zeneszerkesztési konigálásra lesz szük
ség. Egyébként a karok igen könnyen betanít
hatok és szépen hangzanak. N. J.
Soproni D iákotthon. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a soproni líceumi Diák
otthon részére harmincöt éven át, évi 18.000
pengő annuitásos államsegélyt biztosított. Az
építkezés előreláthatólag 1928. tavaszán indul
meg. Tárgyalások folynak a kultuszminiszter
rel és Sopron város polgármesterével a soproni
tanítóképző intézet építkezése ügyében is.
800 fiatalem ber és fiú vett részt a szig
ligeti táborban. Mint lapunk olvasóinak annak
idején jelentettük, a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek egy nemzetközi és három országos kon
ferenciát rendeztek Szig.igeten az elmúlt au
gusztus hó folyamán. 30 nagy sátorból állott
a tábor. Az első héten 11 nemzet volt képvi
selve, legnagyobb számmal az Egyesült Álla
mok (26). A második héten fiuk es cserkészek
részére volt konferencia, ezen többek között 10
cserkészcsapat is résztvett. A harmadik héten
a nagyvárosi ifjúsági egyesületek és a dunán
túli evangélikusok, a negyedik héten pedig a
református ifjúsági egyesületek seregleltek öszszé a feledhetetlen szigligeti erdőben. A tábor
ban közel 100 külföldi és körülbelül 700 ma
gyar fiatalember és fiú fordult meg. 51 biblia
kör működött, 25 előadás hangzott el, 22 tábor
tűzi áhitat, 9 csoportos megbeszélés, 3 isten
tisztelet, 2 urvacsoraosztás, az országnak kb.
100 helye volt képviselve. A tábor költségei
meghaladták a 10.000 pengőt. A résztvevők kö
zül harmincán jegyeztek »mii iós kártyát« a bu
dapesti KIÉ ház javára. Ugyané célra több
mint 10.(KM) téglajegyet vittek szét magukkal.
Újból m egjelenik a M agyar Ifjúság. Két
esztendei szünetelés után jól megszervezett iró
gárdával október 15-ikére megjelenik a, ma
gyar keresztyén ifjúsági egyesületek mozga1mának lapja a »Magyar Ifjúság«. Megjelenése
igen nagy hiányt fog pótolni, mert nem volt
lapunk, amit iparos, kereskedő és földmives
ifjúságunk kezébe adhattunk volna. A lapot a
Sylvester nyomda adja ki.

320.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Az amerikai magyarok irredenta zászlója.
Az Amerikában élő magyarság, is kibontotta ir
redenta lobogóját, amelyre több zászlószalag
érkezett a régi hazából. Közöttük talán a leg
első volt az, amelyet mint »a magyarországi
evangélikusok« adománya, báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelő D. Raffay Sán
dorral, mint a külföldi összeköttetések fenntar
tásával megbízott püspökkel, egyetértésben kül
dött, s amely díszes aranyhimzéssel ezt a ket
tős felírást viseli: »Erős vár a mi Istenünk«,
»Hazádnak rendületlenül, légy hive óh magyar!«
Az Amerikai Magyar Területvédő Liga meg
bízottja megható levélben írja le, hogy hogyan
fogadták az amerikai magyarok ezt a zászlószalagot. Leveléből szószerint idézzük a követ
kező részeket: »A magyarhoni evangélikusok
által nekünk küldött szalag a többi hasonló célra
küldendő szalagokkal együtt oly szent és meg
alkuvást nem ismerő harcnak lesz a szemtanúja,
amelyhez hasonlót külföldön Magyarország ér
dekében ember még soha nem látott. Van okom
hinni, hogy a harc után ez a szalag a többivel
együtt diadalmasan fog lengeni és örömmel fog
meg fürödni a Magyarország: egén megjelenendő
Uj Nap életadó fényében«. »Mikor kibontottam
a postacsomagból a szalagot — az irodámban
volt egy Erdélyből kiűzött református vallásu
és erős magyar érzelmű magyar tanár. Amint
a színeket meglátta s a szalagon elolvasta az
»Erős vár a mi Istenünk«, a »Hazádnak rendü
letlenül, légy híve óh magyar!« felírást, sze
mében megeredtek a könnyek és akadozó sza
vakkal mondotta: »Ez alatt a szin alatt harcol
tam«. Többet nem tudott mondani, csak állt,
tovább és szemeiből csurogtak a magyar könynyek. Majd megkönnyebbülve mondotta: »Ez
alatt a szin alatt harcolunk tovább Magyaror
szágért, Erdélyért, a magyar feltámadásért«. —
»Ezek a magyar könnyek már megszentelték
a szalagot s amit magyar könnyek megszentel
tek, diadalt fog aratni«. Leírja azután, hogy egy
istentisztelet után bemutatták a gyülekezetnek
a szalagot. Majd igy ir: »Tisztes őszfejü em
berek — férfiak és nők, még mindig jó haza
fiak — kezükbe temették arcukat és úgy zokog
tak. És a mi kedves és lelkes ifjaink, akik itt
születtek és a magyar nyelvet már csak törve,
akadozva beszélik, de akiktől még mi, öregek
is leckét vehetnénk a magyar hazafiasságból,
ezeknek az arcán is alágördültek a magyar ha
zafiasság könnyei. Istentiszteletünk végeztével
ifjúságunk nem az ajtó felé ment, hanem a ma
gyar nemzeti szin szalaghoz. Az ifjúságot követ
ték az öregek. Úgy mentek a szalaghoz, mintha
valami szent ereklyéhez zarándokoltak volna.
Kedves, kis kezek és remegő, öreg kezek gyen
géden fogták meg, simogatták meg a szalagot.
Talán egy-kettő meg is csókolta azt«. »Az ame
rikai magyarság felbecsülhetetlen erkölcsi erő.
Isteni küldetése van. Mint hajdan Józsefet EgypNvovatott • QfAri Wirlap np <a>d*i wO'uUaat
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tornba küldte az Ur, úgy küldte az Ur az ame
rikai magyarságot is Amerikába, azzal az is
teni hivatással, hogy amikor bekövetkeznek a
szűk esztendők, amikor eljönnek a szenvedések
napjai: akkor ez a nép, az amerikai magyarság,
felemelkedvén hivatásának magaslatára, meg
mentésére siessen az igazságtalanul összeroppantott magyar anyaföldnek és a koldusbotra
juttatott magyar népnek. Ennek a szent hiva
tásának az amerikai magyarság eleget fog
tenni«.
9000 magyar hadifogoly hálája. Október
elsején érkezik Budapestre Teeuwissen holland
eredetű amerikai lelkész, aki elsőnek kezdte meg
a szibériai magyar hadifoglyok között 1919-ben
az amerikai keresztyén ifjúsági egyesületek jó
tékony munkájának szervezését. Október máso
dikén este fél 6-kor Budapesten a régi képvi
selőházban lesz ünnepély Hegedűs Lóránt el
nökletével. Október 5-dikén Kecskeméten, 7-én
Miskolcon, 9-én Debrecenben és 11-én lesznek
gyűlések és szeretetvendégségek, melyeken a
volt hadifoglyok is készülnek nagyobb számban
résztvenni.
Az amerikai dollár. Kikalkulálták, hogy
az amerikai dollárból mennyit mire költenek
el. A kimutatás ez: megélhetés 24.5 cent, fény
űzés 22 cent, kidobott pénz 14 cent, vegyes
13.25 cent, befektetés 11 cent, bűnre 8.5 cent,
kormányzatra 4.5 cent, iskolákra 1.5 cent, egy
háznak 0.75 cent. Ki álltija össze a magyar
pengő kimutatását?

F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Felkéretnek mindazon lelkésztestvének, a
kik az egyetemes közgyűlésen résztvenni szán
dékoznak és igénybe óhajtják venni a vasúti
kedvezményt, hogy ezirányu szándékukat Kuthy
Dezső testvérünkkel (Budapest, VIII., Üllői-ut
24.) október hó 5-ig bezárólag közöljék, még
pedig a kiinduló állomás, útvonal és annak pon
tos megjelölésévéi, hogy az illető vonal aMáv.
a Duna-Száva-Adria vasút, vagy a Győr-Sopron-Ebenfurti vasút kezelésében áll-e. Az egy
házkerületi kiküldöttek ettől a bejelentéstől el
tekinthetnek, mert azok hivatalból megkapják
a kedvezményes utazásra jogosító igazolványt.
Ki fogadna örökbe egy evangélikus val
lásu, öt éves, gyönyörű fiacskát, s ki egy refor
mátus vallásu, hét éves kisfiút, aki zseniális
matematikusnak ígérkezik. Érdeklődök fordul
janak Kuthy Dezsőhöz Budapest, VIII., Üllőiut 24. szám.
Gv6r. B»rot»-ut 36. fiam. — T«l«foo 239. — 6962
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Csoda.
„És felüle a megholt, é* kezde
szólni; fa adá ót az ó anyjának.''
Luk. 7, 15.
Niebergall, a liberális irányzatú theológus,
azt írja Ujtesta men tömi gyakorlati irásmagyarázatának bevezetésében, hogy a dolgok cso
dálatos módon úgy alakultak, hogy a csodák,
amelyek azelőtt bizonyítékok voltak, nehézsé
gekké lettek, jótétemény helyett csapássá vál
tak. Nem tudom nézetét elfogadni, bár jól is
merem azokat az akadályokat, amelyeket a cso
dák sok ember hitének fejlődési útjába gördí
tenek. A Jézus csodatételei már Jézus korában
is nehézségeket jelentettek. Maga Jézus is ki
fejezésre juttatta ezt. Ha jeleket és csodákat
nem láttok, nem hisztek«. Az ördög is csodákat
kivánt Jézustól. Szülőfalujában nem tudott cso
dát mivelni. Csodáiért Jézust azzal vádolták
meg, hogy az ördögök fejedelmével van szö
vetségben. A gadarénusok éppen csodatétele
miatt azt kívánták, hogy távozzon határukból.
Jézus elitélte azokat, akik azért követték, mert
ettek a kenyerekből. Ebből a néhány esetből is*
láthatjuk, hogy a csoda egyáltalán nem volt
mindenki számára és minden esetben bizonyí
téka Jézus istenfiuságának vagy messiási kül
detésének, hanem akadálya a Jézusban vetett
hitnek, sőt érv Jézus ellen. Téves tehát az a
beállítás, mintha az evangéliomokban feljegy
zett csodatételek korábban jótétemény lettek
volna, s most csapássá alakultak volna át; hogy
egyidöben cáfolhatatlan bizonyítékok lettek
volna s a mi korunkban szorulnának csak ma
guk a csodatételek is bizonyításra.
A tény az, hogy a csodák megítélésében
és értékelésében az objektiv tényről mindig
vissza kellett menni Jézus személyére. Ez az
egyik. A másik tény pedig az, hogy a hitigaz
ságokban való bizonyos jártasság, s az Isten
országa ügyével való szolidaritás nélkül a cso
dák sohasem, Jézus korában sem engedtek arra

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési i r : Egész évre 6 P. 40 (III., télévre 3 P.
20 HIÚ negyedévre 1 P. 60 fill, Egy szám 16 (ill
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

következtetni, hogy a csodatételekben Istennek
az ember lelki üdvösségét munkáló erői nyilat
koznak meg. A csodák nehézséget jelentettek
és jelentenek azoknak, akik Jézushoz nem áll
nak helyes viszonyban, s nem fogadják el Isten
országának azt a természetét, amelyet Jézus
jelentett ki életével és tanításával.
Figyeljük csak meg: mikor Jézus a naini
ifjút feltámasztotta, a sokaság Istent dicsőítette
és azt mondta: »Nagy próféta támadt mi köz
tünk;« és /»Az Isten megtekintette az ő népét.
Mit jelent ez? Azt, hogy az a sokaság nem gyülevész, összeverődött tömeg volt, hanem gyü
lekezet, olyan sokaság, amely Isten népének
tekintette magát, amelynek gondolatvilágát év
századok alakították ki, s amely ugyanazon eg\
reménnyel tekintett a jövőbe és hitt Isten aka
ratának inegvlósulásában. Ha Jézus Athénben,
görögök között támasztja föl azt az ifjút, bi
zonyára nem jegyezhette volna fel Lukács a
sokaságról azt, amit feljegyzett. Az evangéLiomokban feljegyzett csodák lényege nem a rendkivüliség, nem a természet felettiség. Ilyen cso
dákat a farizeusok és írástudók fiai is cseleked
tek. A lényegük az, hogy Istennek népe jelt
lát bennük, amely azt hirdeti, hogy eljött az
idők teljessége és az emberek közt van Isten
országa. Ahogyan a napkeleti bölcseknek a
csillag a Messiás megszületését jelentette, úgy
Jézus csodái jelentik az üdvösség korszakának
beköszöntését, s jelentik egyúttal azt, hogy Is
ten országát Jézus hozza. A nehézség nem ab
ban van, hogy e/ek a csodák megtöriéntek. Az
emberek manapság is minden nehézség nélkül
elhisznek sok mindent. Erre felesleges szót vesz
tegetni. A nehézség az, hogy a csodákban Isten
országának jövetelét és Krisztus istenfiuságát
találjuk meg. A búcsújáró helyek millió és mil
lió látogatója hisz természetfeletti, megmagya
rázhatatlan eseményekben. A szel lem idézők szin
tén hisznek megmagyarázhatatlan jelenségek
ben. Semmi nehézséget nem okoz a rendkivü-
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liség, a rendellenesség mindezeknek a hivő vagy
hiszékeny tömegeknek. A nehézség abban rej
lik, hogy a csodában az Isten országát ismer
jük fel és a csodák által arra indíttassunk, hogy
Isten országának lelki javait tegyük életünk ve
zérlő motívumaivá s Jézus Krisztust fogadjuk
el megváltónknak. Ez a nehézség forgott fenn
Jézus korában s ez a nehézség áll fenn ma is.
Más dolog hinni a csodatévő képben, forrás
ban, ereklyében; ez — miként az élet doku
mentálja — nem nehéz; megint más dolog úgy
élni, ahogyan Jézus kívánja, s ez felette nehéz.
Nem elegendő ugyanis, ha a csodának val
lásos jelentőséget tulajdonítunk. Jézus személye
és evangéliuma feltétlenül megköveteli, hogy a
vallásosság erkölcsiséggel legyen összeforrva.
És szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a cso
dákban való hit a széles tömegeknél minden
vallásos kapcsolat, misztikum mellett is meny
nyire hijján van az evangéliomszerü erkölcsiségnek, sőt éppen azok a tömegek milyen könynyen kaphatók Jézus tanításával homlokegyenest
ellenkező cselekedetekre, másoknak üldözé
sére stb.
Éppen a naini ifjúnak a feltámasztása mu
tatja, hogy Jézus életében a csoda mennyire
nem a rendkivüliségnek kereséséből, a feltűnésvágyból ered. Ez a csoda voltaképpen nem
egyéb, mint a felebaráti szeretet munkája. Jé
zus nem csodát akar mutatni, hanem segíteni
akar. Ahogyan valamennyiünknek a lelkében
kell hogy feltámadjon ez az akarat, amikor em
bertársunkat olyan kétségbeejtő helyzetben lát
juk, amilyenben az a szegény özvegyasszony
volt. A feltámasztás jócselekedet, az irgalom
nak cselekedete volt egy olyan ember részéről,
aki mindent megtett, ami hatalmában volt. S
hogy hatalmában volt a segítésnek az a módja,
hogy a fiút visszaadja anyjának, s ezt a módot
választotta is, ez mutatja egyfelől istenségét,
de nyilván nem következik belőle, hogy csak
igy tud és csak így akar a gyászolókon segí
teni. Keresztfája előtt leborulva nem kiálthat
hozzá egyetlen gyermekét vesztett anya sem:
miért nem segítesz rajtam úgy, mint a naini
özvegyen. Mert akkor Jézus a keresztfáról rá
mutat saját anyjára, Szűz Máriára, akinek szivét
általjárta az éles tőr, s rámutat a keresztfájára:
igy is lehet, akar és tud segíteni. Nem fordul
hatunk tehát a háború vérözöne után azzal a
kérdéssel Jézushoz, hogy ha halottakat tud tá
masztani, miért engedi az embereket meghalni.
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Hinnünk kell, hogy Jézus segít, minden egyes
esetben segít. Nem úgy, ahogyan mi látnánk
azt jónak, hanem ahogyan tényleg Istennek
akarata szerint jó.' Az, aki értünk vért verejté
kezett és kiáltva sirt, segíteni akar, s a csodái
jelzik, hogy segíteni tud is.
Ha az evangéliomokban feljegyzett csodák,
miként a liberális theológusok állítják, valóság
gal megnehezítenék az igaz evangéliomi keresz
tyén hitre való eljutást, akkor világos, hogy
jobb volna, ha az evangéliomokban nem talál
koznánk velők; akkor az eVangéliomok, ame
lyekben a csodáknak olyan nagy tér jutott, a
helyett hogy elősegítenék, inkább akadályoz
zák üdvünket. De újból is hangsúlyozom: Jézus
csodáival ne foglalkozzunk úgy, mint véletle
nül rájuk akadt olvasók, vagy hallgatók. Ezek
nek a csodáknak az anyaszentegyházban van a
helye. Olyan emberek között, akik Isten népé
nek tudják magukat s akiket összefűz egymás
sal, a múlttal, a jövővel, a Krisztussal a Szent
lélek.
És érdekes, hogy azoknak, akik a Jézus
csodáival mint nehézségekkel állnak szemben,
nehezükre van az anyaszentegyház is. Amint
felhígítják és elmagyarázzák a csodákat, úgy az
anyaszentegyházat is lefokozzák a közhasznú
szövetkezetek és jótékony társadalmi alakula
tok színvonalára. Nekik az egyház nem Krisz
tus teste, amelybe be kell illeszkedniök, ha
nem módosítható alapszabályokkal dolgozó tár
sulat.
Ugyanaz a Niebergall,_ aki a csodákban ne- hézséget és csapást lát, azt írja »a történelmi
Jézus talán a legszebb ajándék, amit a múlt
század a theológiának adott«. Köszönöm ezt az
ajándéba nyert történelmi Jézust, aki annyira
nem történelmi, hogy a csodákat egyszerűen el
lopják tőle. Ez a történelmi Jézus nem annyira
a názáreti Jézus, mint inkább azon torzalakja,
amilyennek egy katedrán dolgozó államhivatal
nok látja. A történelmi Jézus az egyház Jézusa.
Az élő Jézus. A csodatevő, a segítő, az isteni
hatalommal felruházott Jézus. Sajnálnám azt a
theológiát, amely legszebb ajándéknak nem azt
a történelmi Jézust tekinti, akinek bölcsőjéhez
angyalok parancsára mentek pásztoremberek,
hanem azt, akinek csodái csapások és nehézsé
gek. Ezen a nyomon eljuthatunk odáig, # lo!
az lesz a legnagyobb nehézség és csapás, hogy
Jézus egyáltalán élt, mert világos, hogy sokkal
elfogadhatóbb lenne egy olyan Jézus, amilyent
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Pesti Hírlap hasábjain egy — úgy tudom —
ref. lelkész tollából egy anekdota: »Ravasz és
a lutheri dogma«. Luther szavai ki vannak for
gatva eredeti alakjukból: az in, cum, sub he
lyébe a »vagy» lépett. Az adoma igy kívánta.
Ez különben nem fontos. Fontos az, hogy Lu
ther urvacsorai tana egy »testvér« jóindulatából
a Pesti Hírlap adomái sorába került. Megbotránkoztam ezen. Hogyan lehet valaki ennyire
figyelmetlen és érzéketlen, hogy azt, ami millió
^testvér« szent meggy őződése, hite. csupán fel
tűnési vis/ketegségbol nevetség tárgyává akarja
tenni? Avagy nem megbotránkoztató ez? Be
teges-sötéten látok? Nevessek inkább én is ezen
»adomán?« Nem birok. Bizonyos, hogy az egy
ség nem úgy jön létre, hogy ezen egység alap
ját támadjuk meg. Miért akarjuk a meglevő,
vagy nehezen létre jött egységeket meggondo
latlan módon tönkre tenni? Nem értem!
2.
Egy könyv került a kezembe. Tanitöm
hi via fel rá a figyelmemet. Cime: »A múltból
itt maradt árnyak«. Novellák. Szerzőjét isme
rem. Egy ev. felekezeti tanító. Ismerem Tol
Nem mintha mindent meg akarnék érteni. nát, Vasmegyét, a szerző szülőfaluját: elbeszé
Életem legboldogabb percei azok, me’yekben az léseinek színterét. Ugyanazon erdőt jártam,
Érthetetlennel állok szemtöl-szembe. Bizonyos ugyanazon patak csobogását hallgattam. Érde
dolgokat azonban szeretnék megérteni. Nyug keit a könyv. Elolvastam. El lehet olvasni.
talan vagyok, ha s mig meg nem értem azokat. Egyik-másik történet tárgyánál fogva is érde
1.
Napjainkban igen erős a keresztyén egy
kes. Tetszett »A költő első szerelme«. Ebben
házaknak egységre való törekvése. Konferálunk, van poézis. Általában azonban csalódtam. Nem
beszélünk, kezet s testvéri csókot nyújtunk, ko találtam meg a könyvben mindig, amit min
molyan dolgozunk ezen nagy és életrevaló eszme dig minden szépirodalmi termékben keresek:
megvalósulása érdekében. Evangélikus meggyő az esztétikumot. Azok közé tartozom, kik az
ződésünk szerint a kér. egyházi közösségek csak esztétikumot nem tudják abstrahalni az etikumaz egyház lényegében: a tanban és a szentsé tól. Lehet, hogy e felfogásom téves. Akkor is
gek kiszolgáltatását illetőleg juthatnak egységre tévedni akarok. Nem vagyok naturalista. Szerin
s kell is egyesülniök. Ami nem tartozik a kér. tem a kettő összetartozik. Nem művészet, ami
egyház lényegéhez: külsőség, ritus, ceremonia, etikai szempontból nem tökéletes. Már pedig
szervezet, alkotmány az egységre való törekvé nem egyszer ízlésemet sértette e könvv. Idé
sen kívül állhat. Mert az Ágostai Hitvallás azt zek »Az áruló végzete« cimü elbeszélésből: »A
mondja: »Est autem ecclesia congregatio sanc csókolódzásbó! az olvadó enyelgésbe átmenő
torum, in qua evangélium recte docetur et recte cuppanás-nvögésféle nesz mégis csak arra kész
administrantur sacramenta. Et ad veram uni tetett, hogy lombsátorom kém’eló nyílásain át
tatem ecclesiae satis et consentire de doctrina az erdei ösvényre tekintsek ki. A fák és bok
evangelii et administratione sacramentorum. rok között bujkáló nyári napsugár egy lenge
Nea necesse est ubique esse similes traditiones női röntgenruhát világított át, melynek gazdája
humanas, seu ritus aut ceremonias ab homi háttal állott felém. A mhafátvolon keresztül
nibus institutas«. (I. rész, VII. cikk). Találóan szinte látni lehetett, mint rohan a petyhüdt női
mondta Lausanneban D. dr. Eiert erlangeni izmokban a bűnözésre hajlamú vér. Valami
professzor, hogy a kér. egyházak egysége az szarvasbőrnadrágos, zöld kalapos stájer férfi
»Igazságban« keresendő. Hogv a református ölelgette olyan hevesen, hogy közbe-közbe
testvéregyház milyen alapon keresi az egysé szinte felsikitott a nő. Percről-percrc vadabb
get, nem kutatom. Tény, hogy keresi azt. S lett az egy mát kívánás«. — Lélekemelő, lélekneszeretném hinni, hogy a református testvérek mesitő, nevelő hatású az ilyen s ehhez hasonló
egyénenkint is keresik; legalább is azok, akiket irás? Mi meglett emberek olvastunk kényesebb
intelligenciájuk az egység eszméje előtt való dolgokat is, és erkölcsi megalapozottsággal s
meghódolásra kényszerit, és akik hitükben az kritikai képességgel olvashatunk és kell is ol
élő Krisztus teste tagjainak vallják magukat. A vasnunk sok mindenfélét. Bizonyos azonban,
ref. lelkésztestvérek. De im e!... Ugyanakkor, hogy gyermekem kezébe nem adok ilyen köny
amikor ev. egyházi sajtónk a lausannei világ- vet. De épen ez az. A könyvbe ragasztott kék
konferenciáról számolt be és az egyházak egy cédula jelzi: »Ezt a könyvet az egyházmegyei
ségének az eszméjét propagálta, megjelent a tanítóegyesület és az esperes ur az iskolai

cg} liberális theológus tákol össze a maga esze
szerint. Tényleg, mennyivel könnyebben esnék
például egy nekiböszült pángermánnak egy
olyan Jézus, aki nem zsidónak születik Dávid
városában, hanem teutonnak, valahol a teuton
tölgyek alatt. De hát úgy látszik az Úristen nem
akart minden nehézséget elhárítani az üdvözülés
írtjából. Ámde a nehézséget ne Jézusban, ne
az evangéliomokban, ne a keresztyénéiben, ha
nem önmagunkban keressük. A nehézség a szi
vekben van. Főleg abban, hogy a magunk di
csőségét keressük, nem az Isten dicsőségét.
Nem elégszünk meg azzal, akit Isten adott aján
dékba, a názáreti Jézussal, hanem megajándé
kozzuk a theológiát egy rekonstruált Jézussal,
mert azzal könnyebb elbánni.
Az emberek néha igazán csodálatosak.

Nem értem.
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könyvtáraknak beszerzésre ajánlotta«. Ezért és
ebből a szempontból teszem e könyvet bírálat
tárgyává. Tiltakozom az ellen, hogy ilyen írások
iskolai könyvtárainkban helyet foglaljanak. If
júságunk fantáziáját ilyen irányban ne táplál
juk mi, egyház! Vagy olyan szegény az iro
dalmunk, hogy nem válogathatunk? Hogy nem
tudunk igazán megfelelő könyvet ajánlani? Iga
zán nem éltem.
3.
G. J. budai hittanár, egykori kedves
kolatársam a Harangszó 34. számában a reverzális-kérdésten javaslatot terjeszt elő. Vannak
jó, elfogadható, de vannak abszurd gondolatai
is, olyanok, melyeknek megvalósítását az egy
házjog és a keresztyén érzület meg nem en
gedik. Közvetlenül ezen javaslat előtt az ev.
öntudat erősítéséről beszél, amikor is többek
között ezt mondja: »Nevünkbő1 az »ág. h.« jel
zőt el kell hagyni és csak az »evangé!íkus«-t
használni, melynek minden betűjét ki kel! Írni.
A három rövidített szótag: »ág. h. ev.«.is az oka
annak, hogy amint igy nevünk e'mosódik, variálódik, vele együtt tűnik el öntudatunk is. Ma
is ott tartunk, hogy egyetemet végzett embe
rek sem tudnak nevünkön eligazodni«. G. J.
tehát nevünkbő! el kívánja hagyni az »ág. h.«
jelzőt. Nem értem ezt a Kívánságot. Úgy gon
dolom, hogy G. mikor evangélikus öntudatról
beszél, az evangélikus felekezeti-lutheránus s
nem általában az evangélikus-keresztyén öntu
datra gondol. Különben érthetetlen vo'na harcias
reverzális javaslata. És általában evangélikus
öntudata van vagy lehet minden más kér. fe
lekezet tagjának is; a rom. kath. a re?., az uni
tárius hivő épúgy »evangélikusnak« tartja ma
gát, mint a lutheránus. Tehát evangélikus-lu
theránus öntudatról van itt szó. Ezen evang.
felekezeti öntudat azonban nem gondolható el
s nem létezik az Augustana Confessi ótól való
elkülönülésben. Hiszen ami a lutheránus hivő
evangélikus öntudatát megkü’önbözteti más kér.
felekezet tagjának »evang.« öntudatától, az épen
az Ágostai Hitvallásban jut kifejezésre. Követ
kezésképen a lutheránus-evangélikusok nevé
hez az »ág. h.« jelző szervesen s lényeg szerint
hozzátartozik. Aki ezen jelzőt in principio el
hagyja, az feladja az önáló lutheránus felekezetiség jogosultságát és tényét s öntudatlanul is
a kér. vagy legalább is prot. interconfessionalismus vizeire evez. Ezt pedig G. J. nem akarja.
Más térre tartozik az a tény, hogy az »ág. h.«
rövidítés sok tévedésre ad okot s hogy »egye
temet végzett emberek sem tudnak nevünkön
eligazodni«. Azonban, ha a mi tubánk ez, ak
kor ezen hibát semmi esetre sem azáltal tehet
jük jóvá, hogy az »ág. h.« je’zőt elhagyjuk,
— elvről van szó, — hanem hogy kiírjuk tel
jesen és világosan: »ágostai hitvallású evangé
likus«;*) hogy az Ágostai Hitvallást igyekezünk
’•) Ez nem zárja ki azt, hogy magunk között,
hivatalos levelezésben, egyházi sajtónkban rövidítve
„ág. h. ev.„-et vagy egyszerűen „evangélikust“ írjunk.
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igazán megismerni s szivvel-lélekkel mögéje ál
lam. Ez az én »ágostai hitvallású evangélikus«
öntudatom lesz a G. J. barátom által óhajtott
s követelt igazi »evangélikus« öntudat.
4.
Sok gyülekezetünk, mely több tanerős
iskolát tart fenn, nagyon érzi a tanítói nyugdíj
terhét. Igaz, hogy több gyülekezet átháríthatta
ezen terhet a politikai községre részint jog sze
rint, részint a községi jegyző jó belátása s he
lyes számítása folytán. Sok gyülekezet azonban
is
viseli a terhet. Az enyém is. Kértük ugyan a
politikai község képviselőtestületét a tanítói
nyugdíj elvállalására, ami által az ev. hívek egy
jó harmadrésszel kevesebbet fizettek volna,
azonban a jegyző befolyása alatt a színtiszta
ev. képviselőtestület elutasította az egyházköz
ségi közgyűlés vagyis a saját kérését. Hogy az
óOo/o-os pótadó nem engedi meg a segélyezést.
De hiszen a belügyminiszter a pótadónak 70
%-ra való felemelését engedélyezi. S a kultuszminiszter minden politika' községinek köteles
ségévé teszi a felekezeti iskoláknak a támoga
tását. Miért nem akarnak egyes jegyzők erről
tudomást venni s miért zárkóznak el kérésünk
elől? Nem értem. Hiszen ha a felekezeti iskola
kénytelen kapuit bezárni, akkor a politikai köz
ségre háramlik az iskola fenntartás kötelezett
sége és egész terhe. Államsegélyt pedig nem
fog kapni egy fillért sem.
Zulauf Henrik.

Hitközöny.
Egy amerikai üzletember Barton B. köny
vet irt, amelynek cime: Az az egyház, amelyet
senki sem ismer. Ebben a könyvében azt állítja,
hogy »az egyház a világgal és önmagával szem
ben nincs olyan tisztességes, mint az üzleti
világ«. Azt mondja, hogy az egyházi statiszti
kák nem őszinte statisztikák. Az egyházi sta
tisztikákban sok olyan ember szerepel, akik az
egyháznak nem élő tagjai. »A nagy vállalatok
ban van annyi érzék és tisztesség, hogy a hi
bás tételeket és tartozásaikat levonják a köny
veikben. Az egyházak nem. Az üzleti világ ke
resi a változást. Az egyház fél tőle. Az üzleti
világ szaktudósokat alkalmaz, ami azt jelenti,
hogy sokszor milliókat kell gyárakban, anyag
ban szemétdombra hajitani, sőt az egész gon
dolkodásmódot meg kell változtatni. Az üzletvi
lág tudja, hogy a holnap különbözik a mától.
Az egyház fél, hogy a holnap nem olyan lesz,
mint a ma«.
Már most, ha nem feledjük is, hogy az
egyház más haszonra pályázik, mint az üzleti
világ, mégis úgy érezzük, hogy jó, ha néha
egy-egy üzletember kertelés nélkül megmondja
a maga véleményét az egyházról, mert az egy
ház az üzletembereké is. Amint az egyházi
életnek van jogi oldala, amelyhez szakavatottan
hozzászólnak jogászaink, úgy van az egyház
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nak pénzügyi oldala is, amelyhez szakavatottan
hozzászólhatnak a pénzügyi emberek. Barton a/
egyházi statisztikát kifogásolja. Azt mondja róla,
hogy megbízhatatlan. Amilyen megbi/.hatatlan
az a kereskedelmi könyvelés, amely nem Írja
le a vagyonból az adósságokat és a téves té 
teleket, olyan megbízhatatlan az az egyházi
statisztika, amely nem törli azokat, akik nem
élő tagjai az egyháznak. Ez az egybevetés első
hallásra elég tetszetős. IX* mégsem helytálló.
Mert az üzleti könyvelés árukkal és pénzöszszegekkel dolgozik, az egyházi statisztika pedig
emberekkel. Ha egy kilo cukorra ráfolyik egy
liter petróleum, akkor igen jól tudom, hogy az
árukészletből le kell írni egy kiló cukrot és egy
liter petróleumot. Mert nem tudom egyiket sem
eladni. De tessék nekem megadni a mértéket
annak megállapításához, hogy az egyháztag
hány méterre kell hogy távolodjon az egyház
tól, hogy többé ne legyen élő, hanem már holt
tag. Eltekintve a kérdésnek jogi oldalától, ami
a jogászok dolga, hogy t. i. kinek van joga az
egyház könyveiből kitörölni valakinek a nevét,
s micsoda címen teheti ezt meg. Mert amint
az üzletmebernek kötelessége büntetés terhe
alatt az, hogy könyveiben minden vagyontételt
kimutasson és semmit el ne titkoljon, úgy az
egyház vezetőségének is kötelessége számon
tartani a nyájat.
Barton elmé'etc kapóra jöhet azoknak, akik
az egyházi fegyelmet egészen az egyházból való
kizárásig akarják szigorítani. Vagyis azt, aki
szerintük érdemetlen, az egyháztagok sorából
törölnék. Ámde az a sajátságos eset áll fenn,
hogy az ember nem azáltal lesz tagja a keresztyénségnek, hogy a tagok sorába beírják, ha
nem a szent keresztség által. Teljesen logikus
tehát, hogy az egyházból, amelybe szentség ál
tal vétettünk fel, csak átok által távolittathatunk
el. Minden más eljárás tényleg csak üzleti köny
velés. Ha azt véljük, hogy valakit kizártunk az
egyházból, mert nem szedünk tőle adót. ma
gunkat csaljuk meg. A kizárandót ki kell átkozni.
S tudtommal ez az állás nálunk még eddig nin
csen szervezve. Egyelőre tehát, legalább evan
gélikus álláspontról az egyházi statisztikának az
üzleti könyvelés mintájára vezetését kivihetet
lennek tartom.
De azt hiszem nem is a kimutatás a lé
nyeges. Azt hiszem Barton sem köti magát a
statisztikához. Ami neki is szemet szúr, az,
hogy az egyházban sok olyan tag van, aki csak
névleges keresztyén, vagy mondjuk óvatosab
ban: névleges egyháztag. Sokan közülök elő
kelő pozíciót töltenek be az államban, társada
lomban, a közgazdasági életben. Élvezik annak
a civilizációnak előnyeit, amelynek java a keresztyénség hatása alatt jött létre. A keresztyén
erkölcsiséget elfogadják, de a vallási oldalát
elkerülik. Ezek a névleges egyháztagok több
kárt tehetnek a keresztyénségnek, mint a be
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vallottan hitetlenek, lisz t életben és megbecsü
lésben részesülnek, jóllehet egyháziasságuk
nulla; milyen magatartást tanul tőlük az az if
júság, amely őket tekinti a társadalmi élet ve
zetőinek?
Persze néha ezekben a névleges egyház
tagokban is megmozdul a lelkiismeret, de akkor
is találnak mentséget egyháziatlanság.ikra. Vagy
a pap nem tetszik nekik, vagy a gyülekezet.
Úgy látszik az nem jut eszükbe, hogy esetleg
ók lehetnének arra hivatva, hogy a maguk éle
tével és példájával üssék helyre azt, amit pap
és gyülekezet elmulasztanak. Ez az oka annak,
hogy sok gyülekezetben nem látjuk azokat a
fiatal embereket, akik majdan a hűséges veze
tők helyére léphetnének.
Be kell vallanunk, hogy az esetek egy ré
szében tehetetlenek vagyunk. A közönyösek kö
zül sokakat annyira elfoglal a sokágazatu élet
munka a tisztára szckuláris tereken, hogy' gon
dolataikban nem emelkednek fel a szellemiség
világába. Alaposan meg tudják tárgyalni, hogy
milyen kifogások emelhetők az egyház és a
keresztyének ellen, de eszük ágában sincs ko
molyan és behatóan megvizsgálni azt, hogy mit
tesz az egyház és a keresztyén ség az emberi
ség boldogitására és megnemesitésére.
Egy részük azonban megnyerhető arra,
hogy rokonérzésse! forduljanak az egyház felé,
sót annak munkás tagjaivá váljanak. Ennek utjamódia különböző lehet, de azt hiszem nem az
a helyes mód, hogv az istentiszteleti prédiká
ciókban velük szemben mindig a legkeményebb
hangot alkalmazzuk. Tekintetbe kell vennünk
neveltetésüket, környezetüket, foglalkozásukat,
annak a társadalmi osztálynak életét, felfogá
sát, gondolkodását, amelyben élnek. Legtöbbet
lehet elérni személyes érintkezés, bizalmas és
komoly beszélgetés útján. Nem szükséges, hogy
a kilencvenkilencet, a hű egyháztagokat otthagy
juk a pusztában, és kizárólag a közönyösek tár
saságát keressük. S főleg ne szórakozás céljából
érintkezzünk azokkal, akik egyházunkkal szem
ben közönyösek, s ne is azért, hogy esetleges
magasabb társadalmi állásuk fényében sütkérez
zünk. Éppen a velük való érintkezésben legyen
a pap a gyülekezetnek, a reája bízott lelkeknek
pásztora. Ezek a közönyösek az inteMigencia kö
reiben találhatók, s éles szemük van annak meg
látására. hogv a lelkész, vagy más hivő keresz
tyén mit keres társaságukban. Ha azt veszik
észre, hogv protekcióért, vagy szórakozásért,
vagy pozíciónk elismertetéséért fordulunk csak
hozzájuk, akkor közönyükben nemcsak meg
erősödnek, hanem bizonyos titkolt lekicsinylés
sel fognak viseltetni az egyház és annak szolgái
iránt. A közönyösek nem nyerhetők meg azáltal,
hogy társaságukban a hívők hozzájuk alkalmaz
kodnak, hanem csakis avval, ha bizonyságot
tesznek a vallás életformáló realitásáról és meg
szentelő javairól.
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A névleges egyháztagok ami könyvelésünk
ben nem egy olyan tételt jelentenek, amelyet
törölnünk kell, hanem egy olyan munkát, ame
lyet elvégeznünk kell.
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rendkívüli államsegélyen kivül mindenkor érez
hették a segíteni akarás erkölcsi értéket jelentő
jóindulatát.
Arra kell törekednünk, hogy: 1. adócsökken
tési államsegélyünk sürgősen valorizáltassék; 2.
törpe népiskoláink államsegélye biztosittassék;
3. a tanítói nyugdijjárulék hárittassék át a köz
ségre illetőleg vármegyére; 4. indittassék meg
felelő hangnemben tartott és mérsékelt ütemü
i Béla püspöknek a dunántúli egyházkerület szep- mozgalom hadikölcsönjegyzéseink beváltására.
S
er 22-iki közgyűlése elé terjesztett jelentéséből.)
Igaz örömmel emlékezem meg arról, hogy
Az államhoz való viszonyunk minden tekin a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur az idei
tetben kifogástalan volt. Az államkormány ré költségvetésbe egy határozott összeget vett fel
széről eddlig is megértő jóakaratot tapasztaltunk oly rendeltetéssel, hogy a prot. egyházak az
és ez az elmúlt évben még erőteljesebbé vált. ebből nyerendő segélyből közhasznú intézmé
Különösen hálával és köszönettel mutatok rá a nyeket létesithessenek. Ezen összegből dunán
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur jóakara túli egyházkerületünk két célra nyert segélyt:
tára, mellyel egyházi és iskolai törekvéseinket kettő és félmiffiárd koronát a soproni líceumi
kisérte s azok megvalósítására fedezeteket biz Diákotthon építésére és ötszáz millió koronát
tosított. Külön is meg kell említenem, hogy a kőszegi leányközépiskola építési tartozásainak
gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi törlesztésére.
miniszter uron kivül dr. Petri Pál politikai ál
A kultuszminiszter ur ama intézkedését,
lamtitkár ur és dr. Tóth István miniszteri taná mellyel külön fedezetet biztosított prot. intéz
csos ur, a prot. ügyosztály főnöke az állam- mények létesítésére, rendkívül nagy jelentősé
pénztár szűkös helyzetét megértő jóakarattal gűnek tartom. Ugyanis mindaddig, mig az 1848.
összhangba hozták egyházkerületünk, gyüleke XX. t.-c.-t végrehajtani az állam nem képes,
zeteink, iskoláink és lelkészi karunk jogos ér aprót, egyházak intézményeket nem létesíthet
dekeivel. Sokkal több nehézséggel küzdünk kö nek, mert egyháztagjaik a gyülekezetek és is
zépiskoláink, különösen pedig elemi iskoláink kolák fenntartására szükséges anyagi fedezetet
ügyeiben, bár el kell ismernem, hogy a szemé is alig képesek előteremteni, nemhogy új intéz
lyes tárgyalásokon többször sikerült megszün ményeket létesithetnének. Remélhető azonban,
tetni a fennálló nehézségeket.
hogy a tekintélyesebb államsegély megnövelve
Az 1848. évi XX. t.-c. alapján megállapí az egyház önkéntes áldozatkészsége gyümöl
tott államsegélyünket ezévben is emelte az ál cseivel, új alkotásokkal fogja gazdagítani pro
lamkormány. Az emelési százalékot a pénzügyi testáns egyházunkat.
kormány túlmagasnak, a kultuszkormány kidégitőnek, mi azonban csak elfogadhatónak tart
juk. Sajnálattal nélkülözzük az adócsökkentési
H Í R E K .
államsegély valorizálását, jóllehet számos gyü
lekezetünk háztartásában ez az államsegély a
legszámottevőbb és legbiztosabb tényező.
Az utolsó negyedév kezdetén kérjük o l
Hálával kell megemlékeznem arról, hogy vasóinkat, szíveskedjenek a többször kimu
a lelkészi korpótlékot 50 százaiéban visszaállí
totta a kultuszminiszter ur. Sajnálnunk kell azon tatott hátralékaikat letörleszteni, az új ne
ban, hogy az államkincstár helyzete nem tette gyedévre szóló előfizetési dijakat sürgősen
lehetővé azt, miszerint a törvény keretein kivül
A kiadóhivatal.
azon lelkészek is részesüljenek korpótlékpótló beküldeni.
államsegélyben, kiknek javadalma meghaladja a
3000 arany K összeget s ennek következtében
Dr. Masznyik Endre, ny. ev. teológiai
korpótlékra nem bírnak igényjogosultsággal. Hi akadémiai tanár-igazgató, iró és jeles magyar
vatalos felterjesztésben és személyes tárgyalá
son igyekeztem ezen méltányos álláspontot kép biblia fordító ötvenéves irói jubileumának ün
viselni, de a kultuszminiszter ur fedezet hiányá nepe szeptember végéről október végére helyez
ban ezen álláspontot nem honorálta.
tetett át. A pontos időt tudatja majd a rendező
Köszönettel gondolok arra is, hogy épít bizottság, amely a jubiláns megtiszteltetését kap
kező, vagy tatarozási munkálatot végző szegény csolatba kívánja hozni a reformáció okt. 31-re
gyülekezeteink, rendkívüli anyagi gondokkal eső egyetemes emlékünnep időtájával, mint a
küzdő lelkészeink folyamodását, kevés kivétel
lel, sohasem terjesztettem fel hiába a vallás- protestáns irodalom egyik legkitűnőbb előharés közoktatásügyi miniszter úrhoz. Nagy ösz- cosára vonatkozó ünneplés legméltóbb időszakán
szegü segélyeket nem nyerhettek ugyan, de a val.

Egyházunk viszonya az államhoz
és a kultnszkormányhoz.
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A dunántúli egyházkerület Kapi Béla
püspök és dr. Mesterházy Ernő felügyelő el
nöklete alatt szeptember 22-én tartotta rendes
közgyűlését Nagykanizsán. Istentisztelet (1 Péter
2, 1—5.) után dr. Mestcrházy Ernő felügyelő
nagyszabású beszéddel nyitotta meg a közgyü
lést. Beszédében megá’lapitotta, hogy elesettségünkból a fe’emelkedés megkezdődött ugyan,
de az adókat a polgárság hovatovább nem bírja
viselni, mindamellett az á'lam a mi egyházunk
kal szemben fenná ló kötelezettségeit nem tudja
megfelelően teljesíteni. A nehéz helyzetnek oka
Trianon. A trianoni szerződés megváltoztatása
érdekében kell propagandát kifejteni. Megem
lékezett arról a csalódásról és sérelemről, amely
egyházunkat a felsóházról alkotott törvényben
érte; továbbá a miskolci jogakadémia ügyéről
is. Egyházunknak az államhoz vak» viszonya
megfelelő. A kultuszminiszter sok megértést és
figyelmet tanúsít velünk szemben, ezéit neki kö
szönetét nyilvánít. Az elnöki megnyitó alapján
a közgyűlés sürgönyilcg üdvözölte lord Rother
meret, a misko'ci jogakadémia dolgában pedig
elfogadta dr. Zergényi Jenő kormány főtaná
csosnak, a soproni felsó egyházmegye fel ügye
lójének határozati javaslatát, amelyben azt a
bizalmát fejezi ki a közgyűlés, hogy »a közok
tatásügyi kormány rideg álláspontját enyhítve,
ősrégi törvényes jogainkat elismerve, módot ta
lál arra, hogy rendelkezéseit újabb mérlegelés
tárgyává teszi. A püspöki jelentést nyomtatás
ban mindenki előre megkapta azzal az elóértekezlet is foglalkozott, a közgyűlésen főleg a
jelentésnek az a része szerepelt, amelyben a
püspök egyházunknak az államhoz és a kul
tuszkormányhoz való viszonyát ismerteti. A je
lentés e részét lapunkban találja az olvasó. A
közgyűlésnek kiemelkedőbb tárgya e püspöki
jelentés után nem volt, amit az is mutat, hogy
tizenkettőre a gyűlés a püspök imájával berekesztetett. A jövő évi közgyűlés Sopronban
lesz.
Gyám intézet. A salgótarjáni Egyet. Gyám
intézeti közgyűlés alkalmával tartandó vallásos
estélyen az előadást nem Sárkány Béla, hanem
Kruttschnitt Antal főesperes tartja.
A dunántúli egyházkerületi G yám intézet
szeptember 20-án Nagykan zsán tanott közgyű
lése iktatta hivatalába új világi elnökét, Virtsologi Rupprecht Olivér tőiendiházi tagot. Czipott Géza pénztáros jelentése szerint az egy
házmegye. gyámintézetek gyűjtéseinek eredmé
nye 6995.24 pengő. A kerületi Gyámintézetet
megillető részből a Nagy Szeretetadományra
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1000 pengő, a Gusztáv Adolf Egyletnek agiráci
gyűlés alkalmából 400 pengő jutott. A gyüle
kezetek közt felosztásra kerül 1600 pengő.
Egyenként 100 pengőt kaptak Győrszemere,
Egvházashetye,
Kaposvár,
Sopronbánfalva,
Dombóvár, Szentgotthárd, Tapolcaiő, Zalaeger
szeg, fAlsódörgicse, Nagykanizsa. A kisszeretetadományt Nagyvázsony. Egyenként 50 pengő
segélyt kaptak Nagybarátfalu, Puszta zentlászó,
Tarrós, Tolnanémedi, Sárvár, Szekszárd, Nemeshany, Csót, Keszthely, Gecse Veszprém, Bakonyszentlászló és a Szarvasi Árvaház. Az egye
temes Gyám intézethez segélyezésre felterjesz
tettek Szekszárd, Kaposvár, Keszthely, Győri
Diakon issza intézet, Kőszegi diakonisszaállomás,
Zalaegerszeg, Felsódörgicse, Tés, öskü, Nagy
kanizsa. A Gusztáv Adolf Egyletnek segélye
zésre ajánltattak Kaposvár, Sopronbánfalva,
Szentgotthárd, Szekszárd, Keszthely, Dombó
vár, Tarrós, Nagykanizsa, a magyar Gusztáv
Adolf-alaphoz Veszprém, Tés, Csögle, (>skü,
Keszthe'y. Alsódörgicse. A Gusztáv Ad If Egy
let gráci gyűlésére képviselókü! kiküldettek:
Schcdtz Ödön és Rupprecht O ivér elnökök,
Czipott Géza pénztáros, Pöttschacher István
jegyző. A gyűjtések szabályozása vég.t. a gyű
lés felterjesztéssel élt az egyetemes gyáminté
zet útján az egyetemes közgyűléshez. Szeptem
ber 21-én este gyámintézeti és Luther szövet
ségi ünnepély volt a nagykanizsai templomban.
A templomi ünnepély keretében tartotta meg
székfoglaló beszédét Rupprecht Olivér az egy
házkerületi Gyám intézet új elnöke. Pöttschacher
István soproni lelkész Rom. 15. 7. alapján tar
tott prédikációt, Molitórisz János őst ffyasszonyfai lelkész pedig előadást a protestantizmusról.
Horváth Eta szavalt, a gyü'ekezeti vegyeskar
Vánkos Jenő tanár vezetése mellett énekelt. A
bevezető imát Scholtz Ödön gyámintézeti elnök,
a zaróimát Kapi Béla püspök mondta. Az of
fertorium 255 pengő volt a gyámintézet és a
Dunántúli Luther Szövetség javára.
A dunántúli egyházkerületi Lelkészegye
sület Németh Károly alelnök elnöklete alatt
szeptember 21-én tartotta közgyűlését Nagy
kanizsán. Az istentiszteletet Mesterházy Sándor
somogyi esperes végezte. Scholtz Ödön esperes
javaslatára az egyesület testületileg belépeti a/
Allgemeine Ev. Lutherische Konferenz tagjai
sorába. Elfogadta a közgyűlés az új alapsza
bályokat, amely szerint a tagság kötelező. Be
hatóan foglalkozott a nyugdíj intézeti szabály
zattal, amelyen a következő módosításokat kí
vánja: a püpöki nyugdíj a lelkészi nyugdíjjal és
a lakbérnyugdijjal együtt legyen 10.0 X) pengő;
a leikcszözvegy a le késznek az ötödik szolgá
lati éve betöltése előtt történt elhalálozása ese
tén az özvegy csak abban az esetben kapja
meg az 50°/o-ot, ha gyermeke van, egyébként
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25%-ot; a nyugdíj ne csak munkaképtelenség
Esetére, hanem 40 évi szolgálat után is igényel
hető legyen; a nőrokonra vonatkozó 21. §. tel
jesen törlendő, helyette egy paragrafus esetrol
es et re kegydijat állapítana meg, amely azonban
800 pengőnél nagyobb nem lehet, kifogásoltatott a 46. §. azon intézkedése is, hogy a nyug
díj esetleg leszállítható. Elhatározta a köz
gyűlés, hogy Családi Emlékkönyvet ad ki, mert
a régi kiadás elfogyott; s hogy szorgalmazza a
Gyermeklant cimü ifjúsági énekeskönyv új ki
adását. Jövő nyárra az egyesület konferenciát
tervez.. A tagsági díj 4 pengőben állapíttatott
meg. A Kapi Béla-alapot a közgyüéls 800 pen
gővel lezárta. Az egyesület készpénzvagyona
Horváth Olivér pénztáros jelentése szerint 1100
pengő.
„A béke jegyében.“ A Népszövetség genfi
tanácskozásán Litvánia képviselője nagy hatást
keltett, amikor felhívta a gyűlés figyelmét arra,
hogy Európának katonai, tengerészeti és légi
költségvetése 1926-ban 1,443 millió dollárra rú
gott és a fegyverben álló katonaság 3,145.000
főből állott, ami azt jelenti, hogy mivel néhány
militarista állam jelenleg le van fegyverezve,
az európai államok nagyobb katonai, tengeré
szeti és légi előkészületeket csináltak, mint
1914. előtt. Minél jobban fegyverkeznek, annál
jobban félnek egymástól; s minél inkább fék
nek egymástól, annál inkább fegyverkeznek.
Ebből a circulus viciosusból csak egy kiút van:
a mai keretek össze zúzása a Krisztus nevében.
»Változzatok el a ti elméteknek megújulása ál
tal, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó,
kedves és tökéletes akarata«. (Rom. 12, 2.)
A dunántúli egyházkerület közgyűlése a
tanítóegyesület javaslatára a Kapi-Papp-féle nép
iskolai tankönyvek kötelező használatát az egy
házkerület népiskoláiban elrendelte. Megengedte
továbbá, hogy az iskolákban Tanítók Napja tar
tassák az evang. tanítók balatoni üdülőháza ja
vára. Kimondta a közgyűlés, hogy a kánto
rok részére tanfolyamot rendez.
A budapesti leánykollégium I. és V. osz
tályának s vele kapcsolatban a polgári iskola
és Veres Pálné lyceum még át nem alakult osz
tályainak tanévét dr. R a f f a y Sándor püspök
nyitotta meg a Deák-téri díszteremben 16-án.
Az érdeklődőkkel s 277 növendékkel telt terem
ben dr. Z i m m e r m a n n Ágoston isk. felügyelő
üdvözölte a megjelenteket, köztük a Pintér fő
igazgató képviseletében jelen volt M o h r Győző
hitsorsosunkát, majd a püspök fejtette ki egyéni
nevelésre törekvő programmját, végül Bő hm
Dezső dr. igazgató, az intézet szervezője vette
fel az évi munkát. A megújhodott épületben
elhelyezett új iskola a maga nemében egyetlen,
teljesen megtelt jó evang. családok gyermekei

vel, igy látszik, hogy hézagpótló tanügyünk te
rén felállítása.
A Dunántúli Luther-Szövetség Kapi Béla
püspök és dr. Ittzés Zsigmond elnöklete alatt
Nagykanizsán tartotta rendes közgyűlését. Czipott Géza a Harangszó anyagi ügyeiről szá
molt be; a gyűlés neki fáradhatatlan munkál
kodásáért köszönetét szavazott s elismerését fe
jezte ki a Harangszó színvonaláért. Kovács
Zsigmond a pénztár állapotáról tett jelentést.
A tagsági dijak ügyének rendezését a közgyű
lés az elnökségre bízta. A Belmissziói munkaprogramm az 1927/28. évre a napokban kikerül
a nyomdából.
Csalás gyűjtésekkel. Nagy megdöbbenés
sel értesültem arról, hogy egyes evangélikus
gyülekezetekben csalók jártak, akik azon ürügy
'alatt, hogy a Budapest III. kér. evangélikus
egyházközség templomépitése javára gyűjtenek,
visszaéltek a gyülekezet jóindulatával és áldo
zatkészségével. Kijelentem, hogy gyűjtőink csak
oda mennek, ahol én azt az illető gyülekezet
leikészi hivatalának már előzetesen bejelentem.
Akik nem igy jönnek, azokat méltóztassanak
a rendőrségnek átadni. Gyülekezetünk egyéb
ként a csalókkal szemben megteszi a feljelen
tést. Kérem azon lelkésztársaimat, ahol jártak,
hogy személyi adatokat sziveskedljenek velem
közölni. Mohr Henrik a Budapest III. kér. ev.
egyházközség lelkésze.
— Vasúti menetrendváltozás. A magyar
királyi államvasutak, Dunia-Száva)-Adriai vasul
(Déli vasút) és a magánkezedésbem levő vas
utak vonalain az őszi-téli menetrend október
2-án lép életbe. Ezen uj vasúti menetrendeket,
autóbuszjáratok menetrendjeit, díjszabásokat stb
a. 80 filléres Menetrend Újság és az 1 pengő
40 filléres könyvataku Vasúti és Hajózási Me
netrend most megjelent száma közli. Kaphatók
a helybeli Újságárusoknál, könyvkereskedések
ben és a vasúti ujságárusitónál.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

A gyóni (Pest m.) evang. egyház II. is
kolájához 1928. febr. 1-ig helyettes tanítót ke
res. Fizetés a törvényes. Megválasztása lehetsé
ges. Evang. leikészi hivatal Gyón.
PÁLYÁZATI H I R D E T MÉ N Y I
A tiszavidéki evangélikus egyházmegyébe
kebelezett tokaji egyházközségben lemondás
folytán megüresedett leikészi állásra pályázat
hirdettetik. Az állás kongruás. Szolgálati nyelv
magyar. Kellően felszerelt kérvények alulírott
espereshez küldendők.
Sátoraljujhely, 1927. szept. hó.
Dr. Dómján Elek
esperes.
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Alázatosság.
„Mindenki, aki magát fel
magasztalja, rncgaláztatik ; ás
aki magát megalázza, felma
ga <ztal tátik.“
Lukács, 14, 11.
Az a 'á za to ssá g sz é p k ereszty én erén y éről
elm élk ed v e eszm élü n k rá k ü lö n ö sk ép p en arra,
h ogy m en n y ire s z ü k s é g e s az, h o g y n apon k én t
új em b er tám adjon fel b en n ü n k , aki Isten je le n 
létének tu datában él. M ert az a régi em ber,
aki Istentől elp ártolt, v e le in e g h a so n lo tt, róla
n ie g iele d k e z c tt, ső t e lő le m enekü l, m indannak
az ellen k ező jéb en tölti k ed v ét, am iben az alá
zatos szív g y ö n y ö r ű s é g é t találja. N em azt k ed 
veli, h o g y Istennek akaratát teljesítse. N em Is
tennek tö r v é n y e van sziv éb en . N em az e n g e 
d elm essé g b e n k eresi lé n y e g é n e k
m e g v a ló sítá 
sát. N em a tü relem gy a k o rlá sá b a n látja lelki
erejének rn egb izon yitását. N em a m e g b o c s á 
tásban ism eri iel a lelki n e m e ssé g e :. N em Isten
k eg y elm é tő l várja é le tö r ö m e it é s életm ű n k ájának
ered m én yeit. N em Isten n ek g o n d v is e lé sé b ő l me
rit életb izod ah n at, m u n k ak ed vet é s kitartó életbátorság:> t.'N em az Ig éb en kere§ életcélt, utat,
m ó d o t é s irányt. E llen k ező leg , ö n m a g á v a l van
eltelve, ö n m a g á n a k é s ön m a g á b a n
te tsz e le g .
A nyakasságbari, az ö n z é sb e n , a zsá k m á n y o lá s
ban, m ásoknak k ihaszn álásában lát erőt. M ég
ott is, ahol m eg h a jo lt, ahol szelíd és k ím életes,
nyájas é s eln éző , csak szá m ítá sb ó l az. C sak azért
teszi, h o g y azután annál k ev ély eb b , ön ző b b ,
nyakasabb, íelfu v a lk o d o tta b b leh essen .
Az e g é s z életet ab b ól a sze m p o n tb ó l ér té
keli é s m érleg eli, h o g y m en n yib en h aszn álh ató
fel hiúságán ak k ie lég ítésé re, g ő g ,é n e k szitására,
ön ző érdekein ek szolgálatára. Isten n ek világát
torzító tükörben, torzítva látja, m ert a tükör
a m aga fonák, eltorzult sziv e. A terem tett vi
lágnak é s az em bernek re n d eltetése az, h o g y
Istent, a terem tőt, az A tyát d ic ső ítse. A k ev ély
lélek ellen b en az e g é s z v ilá g o t ú g y akarja b e

rendezni, igazítan i, k én y szeríten i, h o g y az ö d i
c s ő s é g e h a n g o zzék ki b elő le. Ezzel m egham isítja
az isteni v ilá g ren d et, s m eg a k a d á ly o zza , h o g y
a v ilá g Istennek ig a z ism er eté re és ezen
az
utón a b o ld o g sá g r a és b é k e ssé g r e elju sson . Az
em b ern ek b o to r é s iste n e lle n e s k e v é ly s é g e az,
am i elő id ézi, h o g y az e m b e r isé g Istennek jó
é s tö k é le te s a d o m á n y a ib ó l, am elyek :t a te rm é
szetb en , a kultúrában, a civilizációb an , a tár
sad alom b an , az állam ban, a m ű v ész etek b en , az
eg y h á zb a n , a családban adni m e g nem szűnik,
m é rg et szi, am ellyel ö n m a g á t is, d e m e g Isten
nek e g y é b terem tm én y eit is b o ld o g ta la n n á teszi.
H o g y h iú sá g á t táplálja, h a zu g sá g o k ra v e te 
m edik. B á iv á n y k ép ek et önt m agának m in d en 
ből, am i az ö v é , v a g y am it sajátjának tart. Ke
v é ly s é g é t
a/7-1, h o g y a ra n y o s trónra ül
teti szárm azását, ó ié it, rangját, fo g la lk o zá sá t,
m ű v e ltsé g é i, iáját, n y elv ét, v a g y o n á t.
E rényt
csinál az Istenről m e g fe le d k e z e tt ön tu d a tb ó l és
szakadatlan h a zu g sá g o k k a l őrzi a h am is látszatot,
am elyn ek ron gyaival takarja b e und ok fe k é
lyeit, g e n n y e z ó se b e it. H arcot, n y o m o rú sá g o t,
k é tsé g b e e sé st, ir ig y sé g e t, koncért v aló m arako
d ást v isz b ele Isten n ek világáb a és h o g y m in d 
ezt indokolni tudja, azon lelk iism eret előtt, a
m ely m ég sem halt ki teljesen az Isten k ep ére
terem tetett é s Istenen kívül n y u g o d a lm a t ta
lálni nem biró em b erb ől, felcicom ázza bálványait
é s ham is tu dom ányra oktatja gy erm ek eit.
A z a sok , m egszám lálhatatlanu l sok h azu g
sá g , a m ellyel az Istenről m e g feled k eze tt, k evély
em b er k én ytelen m agát k örű .b ástyázn i, m utatja,
h o g y a k e v é ly sé g
a h a zu g sá g o k atyjától, az
ö rd ö g tő l van. M utatja, h o g y az ig a z sá g feje
d elm e tanításával és életév el kell, h o g y a ke
v ély ség n ek ellen k ezőjét, az a lá za to ssá g o t hir
d e sse é s k övetelje. Az ig a zsá g b a n van az élet
é s az ü d v ö ssé g . Az a lá za to ssá g teh át az életet
és az ü d vöt szolgálja. A lá za to ssá g nélkül nincs
élet, nincs ered m én y , nin cs n a g y sá g , k iválóság,
b o ld o g sá g , bék e, öröm . Akik az em b e riség et
igazán előb b re vitték tud om án yban , m ű v eltség -
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ben, szeretetben, lelki emelkedettségben, az élet
nek nemesebb elrendezésében, az együttélés
nek összhangzatosságában, a szenvedések csök
kentésében, a munkának gyümölesözőségében,
azok mind alázatosak voltak. Mind megfeled
keztek önmagukról és önmagukon kívül talál
ták meg önmagukat. A gőgöt, s mindazt a ha
zugságot, amely a gőgöt táplálja és jogosulttá
tenni akarja, nem a nagyok, hanem azok kép
viselik a világban, akik a nagyokon és azok
ból élősködnek. A nagy hazafiak alázatosaik vol
tak és szolgálták a hazát vagyonúkká', vérük
kel, életükkel; a gőg és kevélység a nagy ha
zafiak utódaiban van meg. A nagy szentek alá
zatosak voltak, szolgáltak Istennek és az embe
riségnek; a gőg és kevélység azokban van meg,
akik ezeknek a szenteknek nem a szivét, ha
nem csak a köpönyegét örökölték. A nagy tu
dósok alázatosak voltak; a kevélység és gőg
azokban van meg, akik nem jellem őket, tudá
sukat, szorgalmukat, tehetségüket, intuícióju
kat, hanem csupán könyveiket és katedrájukat
örökölték. A gőg és kevélység mindig valami
jogosulatlan igényt, mindig valami méltatlan
ságot, érdemtelenséget palástol, arra akar szol
gálni, hogy kierőszakolja az emberekből olyas
valaminek az elismerését, ami nincs. Azért a
gőg és kevélység mindig ellene van az igazság
nak, a világosságnak, a lényegbehatolásnak, az
elfogulatlan kutatásnak, a szabad vizsgálódás
nak; ellenben pártfogolja a hazugságot, a sö
tétséget, a béklyót, a cenzúrát. Természetes.
Mert az igazság, világosság és szabadság le
vegőjén kitűnne a pretenzióknak alaptalansága.
Éppen azért minden haladásnak szülő anyja az
alázatosság.
Azért mondja Jézus: »Tanuljátok meg tő
lem, hogy én szelíd és alázatos szivü vagyok«.
Az a Jézus mondja ezt, aki azt is vallja önma
gáról, hogy ő a világnak világossága, az ut,
az igazság és az élet. Világosság:, igazság, élet
csak ott található, ahol szelídség és alázatos
szív van. Az igazi alázatosság nem fél attól,
hogy érdeme: nem fognak elismerésben része
sülni, nem kívánja önmagát előtérbe tolni, nem
akar érvényesülni, nem kiabál, és nem akar
senkit tűllármázni. Ellentéte, tehát annak, ami
manapság, miként különben minden időben is,
modern és divatos, amikor a sokféle gőg és
kórság, cimkorság, rangkórság, vagyonkórság,
müveltségkórság, származáskórság, felekezeti
kórság, faji kórság úgy elhatalmasodott, hogy
úgyszólván mindenki talál magának, persze ha

zugsággal, jogcímet arra, hogy felebarátját le
nézze, úgyhogy az általános gőg az általános
tiszteletlenségre és általános gyalázkodásra ve
zetett el. Az alázatosságnak nem legkisebb ereje
az, hogy segít magunkat szeplőtlenüli megtar
tanunk e világtól, anélkül, hogy gőgösen és
szeretetlenül elfordulnánk e világtól. Mert ez
lenne a legocsmányabb és leghazugabb gőg:
a képmutatóknak és farizeusoknak gőgje, ha
megvetnénk a bűnös világot, amelyet Isten sze
retett és amelyért Jézus meghalt.

Egyházunk és a napi sajtó.
Az alább következő cikket több mint egy
hónappal ezelőtt a Budapesti Hírlap nak küld
tem be, amely már több közérdekű felszólalá
somnak adott helyet. Ennek nem. Jól tudóm,
hogy a cikk az Evangélikusok Lapja olvasókö
zönsége számára nem foglal magában újat.
Mindazáital közlését ezen a helyen jónak lát
nám, nemcsak azért, hogy egyházi közönségünk
tudomást szerezzen arról, hogy a nagy nyilvá
nosságnak helyes tájékoztatására, felvilágositására legalább kísérlet történt, hanem azért is,
hogy az »eset«-bőí a szükséges tanulságokat le
vonhassa. íme a cikk egész terjedelmében:
Azok közé tartozom, akik Nagy Emiinek,
érdekes és értékes cikkeit, leveleit stb. a leg
nagyobb érdeklődéssel és örömmel,olvassák. És
azok közé, akik azért a felbecsülhetetlen értékű
munkáért, amellyel ő a külföldet, nevezetesen
a hatalmas Angliát, korábbi és mostani ott tar
tózkodása idején, hazánk viszonyai felől helye
sen tájékoztatni, igazainknak megnyerni s ne
künk közöttük jóakaró barátokat szerezni igyek
szik, mélységes hálával adóznak.
Ezen a benső consensuson kívül, az én spe
ciális élethivatásom, mint theológus talán némi
jogcímet ád arra, hogy nevezett illusztris ha
zánkfiának egy a Budapesti Hírlap július 5-i
számában »Papok között« címen megjelent cik
kére, mivel előbb nem állott módomban, csak
most utólag, néhány szerény megjegyzést te
gyek, mégpedig nemcsak azért, hogy szerzőnek
néhány, egyébként érthető, tárgyi tévedését
korrigáljam (hiszen ezt magánlevélben is meg
tehettem volna), hanem és főleg azért, hogy az
ezen a téren általában véve uralkodó homá
lyos fogalmakra némi fényt derítsek és ezzel
a sokat hangoztatott kér. felekezetköz; békének
és egymást megértésnek, tehát, főleg mináíunk,
közérdeknek szolgáljak. Mert annyi bizonyos,
hogy a felekezeti béke, megértés stb. emlegetése
tcbbé-kevésbbé csak szónoki frázis marad
mindaddig, amíg ezeknek igazi, konkrét és reá
lis alapjára reá nem világitunk. És ez ennek a
felszólalásomnak fő- és t u l a j d o n k é p e m
cél j a.
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Az említett cikkben hivatkozás történik az
anglikán egyházra is, még pedig a következő
szavakkal: »Különben ez a hivatalos anglikán
egyház, a High Church, tulajdonképpen nem
is nevezhető szorosan véve protestáns egyház
nak. Valami közbenső helyet foglal el a Church
of England a protestáns egyházak és a katholikus egyház között/ szemben a Low Church-el.
Olyan a miséjük is a hivatalos anglikán egyházbelieknek, hogy ha az ember betéved egy hi
vatalos Church of England templomba, íiirtelenében nem is veszi észre, hogy nem (ez a
nem szó a szövegből hiányzik) kathoUkus tem
plomban van«.
Erre nézve legyen szabad mindenek előtt
megjegyeznem, hogy az u. n. »High Church«
és a »hivatalos anglikán egyház« (The reformed
Church of England as by Law establised) n em
a z o n o s a k , amennyiben a High Church a hi
vatalos egyházon belül keletkezett háromféle
irányzatnak, vagy pártnak egyikét jelzi. Ez a
három irányzat: a High Church party, a Low
Church vagy evangelical party és a Broad
Church party.
Bármily szükséges és tanulságos lehetne,
itt, ezen a helyen nem bocsátkozhatom termé
szetesen részletes fejtegetésekbe arról, hogy
mennyiben helytálló, mennyiben nem az az ál
lítás, hogy a hivatalos anglikán egyház »va
lami közbenső helyet foglal el a protestáns egy
házak és a katho'ikus egyház között«. Hiszen
akkor, bármily röviden is, de reá kellene mu
tatnom az ang'ikán egyháznak egészen sajátszerű eredetére és történeti fejlődésére. Azt az
egyet azonban teljes objektivitással meg kell
állapítanom, hogy az anglikán hivatalos egyház
lényegileg egészen határozottan protestáns hit
vallási alapon áll, annak el'enére, hogy Anglia
alkotmányával a legszorosabban összefüggő
szervezete bizonyos hierarchikus, tehát a róm.
kath. egyház szervezetére emlékeztető vonásokat
mutat és istentisztelete, rítusa, mondjuk »mi
séje« szintén, nem ugyan l é n y e g e szerint,
mert nem bir az á l d o z a t jellegével, hanem
inkább külsőségekben, tehát inkább a laikusra
nézve a róm. kath. istentiszteletre emlékeztet
(ugyanez áll különben többé-kevésbbé a svéd
lutheránus egyházra nézve is és ott szintén az
egyház keletkezésében és történeti fejődésében
leli magyarázatát.) Hiszen az anglikán egyház
nak már első, 13 pontból álló hitvallása (1538.)
az ágostai hitvallásnak első 17 hitcikkelyét majd
nem szóról-szóra foglalja magában és csak a
későbbi Crammer-féle azóta (1553.) kevés vál
toztatáson keresztül ment fogalmazás mutat az
urvacsorai és praedestinatióról szóló tan tekin
tetében, Kálvin és Butzer behatása alatt, bizo
nyos elhajlást a kálvinizmus felé, úgy, hogy az
anglikán hivata'os egyház lényegileg a kálvinizmus hitvallási alapján áll.
És ha már most jeles hazánkfia, Nagy Emil,
az anglikán egyháznak véletlenül kezébe került
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hivata'os Agendájában, vagyis SzertartásosKönyvében, az 1543-ban keletkezett s azóta ke
vés változtatáson keresztülment, utoljára az
1602-iki parlament által jóváhagyott s legújab
ban is bizonyos revízió alá vett u. n. C o m 
m o n p r a y e r b o o k-ban, úgy látszik nagy és
örvendetes
m eg'epetésére, » s z ó r ó l - s z ó r a
ten n e találta
u g y a n a z t a Hiszekegyet, amit a k a t h o l i k u s o k i m á d k o z 
nak» és ebből a körülményből — amint lát
szik — szintén megerősítve látja azt a nézetét,
hogy a »Church of England valami közbenső
helyet foglal el a protestáns egyházak és akathcükus egyház között« — úgy azzal szemben
meg kell állapítanunk, hogy ezen egyáltalán nin
csen mit csodá kozni. Átért hiszen a reformáció
egyházának két fótypusa, a lutheri és kálvini,
mondjuk közös néven a »protestántizmus« a
keresztyénségnek, a kelctke/ési sorrend szerint
első három fő, egyetemes, oecumenicus, úgy
is lehetne mondani, hogy »katholikus« (nem
római) hitvallását (Tria symbola Catholica, seu
Oecumenica'), nevezetesen: 1. az o p o s t o l i t ,
2. a n i c a e a i t (325.) ill. konstantinápolyit,
(381.), az u. n. n i c a e n a k o n s t a n t i n a p o 1i t a n u in o t és 3. a tévesen Athanasius egyházi
atyának tulajdonított és igv róla, helyesebben
kezdő szavai után » S y m b o l u m q u i c u n que«-nek nevezett hitvallást e l f o g a d t a , á t 
v e t t e , ill. m e g t a r t o t t a . (Az utóbbira nézve,
melynek első tétele szóról-szóra ez: »Qui cun
que vult salvus esse, ante omnia opus est, ut
teneat C a t o l i c u m fidem«. Luther p. o. ezt
mondja: »Nem tudom, hogy az apostolok ideje
óta az újtestamentom egyházában irtak-é va
lami fontosabbat és dicsőbbet«) Úgy, hogy tehát
a felsorolt hitva lások közül különösen az első,
a legrövidebb, legegyszerűbb és enné’fogva leg
népszerűbb. nemcsak az angikán egyház Com
mon prayer b.>ok- ában, hanem szerte a? egész
világon s igy természetesen nálunk itthon Ma
gyarországon is, minden prof. kátéban, akár a
Luther-félében. akár a he d .’b.rgib n, és min
den prot. vai’ástani kézikönyvben inegtilálható
és azt minden gyermek a val’ástanitás e’ső fo
kozatain tanulja és tudja. És ugyanezt az apos
toli hitvallást, sőt nagy ünnepeken a nicaenokonstantinapolitánnmot használják és imádkozzák a legtöbb külföldi (német, svéd, dán, finn,
amerikai stb.) luth. istentiszteleti rend kereté
ben. Nálunk ped g, ahol az istentisztelet a tör
téneti fejlődés folyamán a legegyszerűbb, purisztikus formát öltötte, a s/entháromsági hit,
mint alapvető tantétel szintén valamely formá
ban, akár mint ünnepélyes kijelentés (Az Atyá
nak, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében),
akár mint dicsőítés (dicsőség légyen az Atyá
nak stb.) minden istentiszteletben és istentisz
teleti cselekményben kifejezésre jut, nem is
szólva arról, hogy énekeskönyveink, a múltban
és jelenben egyaránt, a Szentháromságra vo
natkozó és azt dicsőítő énekek tekintélyes so-
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rát foglalják magukban. Ezért tart a protestan
tizmus teljes joggal igényt az egyetemes, kö
zönséges, vagyis — nem római — de ka tholi kus
keresztyéns éghez való taríozandóságra. Ezért
bántó és fájdalmas reánk, protestánsokra nézve,
a műveltek és műveletlenek részéről egyaránt,
útón-útfélen, sokszor hallható, a legtöbb eset
ben tájékozatlanságból eredő megkülönböztetés
a »keresztények« (értsd: róm. kathoükusok) és
»lutheránusok« vagy »kálvinisták«; szóval pro
testánsok között. És ezért kellett nékem eze
ket, az igazi megértés és egymást megbecsü
lés érdekében itt most megmondanom és ezzel
reámutatnom arra az egységes, közös alapra,
amely de facto és realiter megvan.*)
Az e g y s é g természetesen nem jelent e g y 
f é l e s é g e t.
Mesterséges, természetellenes,
vagy éppenséggel erőszakos unióra, egybeol
vasztásra, vagy bekebelezésre jobb egyik fél
nek sem gondolnia. Az emberiség s az egyes
nemzetek is felbecsülhetetlen kulturá’is értéke
ket is veszítenének a keresztyénség eszméinek
az egyes történelmi egyházakban végbement s
testet öltött egyéni differenciá'ódásának meg
szűnésével, ame y differenciálódás egyúttal a
keresztyén gondolat kimeríthetetlen gazdagsá
gáról tanúskodik. Minden elfogulatlanul gondol
kodni tudó készséggel elismerheti, hogy a katholicizmusra és protestantizmusra, a keresztyénségnek erre a két főtypusára, az emberiség
nek egyaránt szüksége van s mindegyiknek meg
van a maga, Istentől rendelt hivatása, melyet
hűséggel be kell töltenie. És ez a kettő évszá
zadokra terjedő harcokban egyaránt meggyő
ződhetett arról, hogy egymást kölcsönösen le
gyűrni és megsemmisiteni nem birja. Azért ne
is akarja, hanem inkább keresse az egymást
megértés és békés egymás mellett élés lehető
ségeit.
És ha ahhoz a közös alaphoz, amelyre már
rámutattam, még hozzávesszük azt a közös imát,
amelyet az Úrtól tanultunk és használunk (Miatyánk), azt a közös Szentséget, amelyet őha
*) A mondottakból önként következik, hogy
egyes templomok „történelmi elnevezéseinek tisztelet
ben tartása“ szintén nem pusztán „az angol türelmesség“-ben leli magyarázatát, mert ugvanezt láttuk p. o.
a németországi protestantizmus körén bé ül is, ahol
ilyen elnevezések: Frauenkirche (Dresden). Marien
kirche Christus-Hoiiandskirche, DreifaltUkeitskirche
(Berlin). Worms, Kreuzkirche 'Dresden'. HeiligenKreuz Kirche ^Augsburg), különösen pedig egyes apos
tolok 'Johanni-kirche, Panluskirehe, Thomaskirche
stb.'i, sőt „szentek“ (St. Katharinen, St. G rtrud, St.
Michaelis. Nicolai stb.) utáni elnevezések, főleg nagyobb
váró okban, ahol több templom van. nem is csak mint
a múltból megtartottak, hanem újabb építkezéseknél
is általánosan szobá ban vannak. A hét naDiainak
nevében talá'ható pogány ered11 sem mondható a „hi
h e tv é n mértékű angol Konservativismus nagvszerü
példájának", mert ez ugyancsak megvan a németben
is: Sonntag íDies Solis), Montag (Dies Lunae), Diens
tag (Dius-Tag, Donnerstag (Thonars-Tag), Freitag,
(Frv-Tagi SonnabQ"d (Dies Saturni). De ezt igazán
csak mellesleg említem meg.
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gyott reánk legszentebb örökségkép (keresztség) és azt a közös törvényt és erkölcsi életszabályt (Decalogus, hegyi beszéd), amely min
den igaz erkölcsnek örökkévaló a’apja, akkor
csakugyan találtunk olyan sz'lárd pilléreket, a
melyeken mínálunk is, a mi szegény hazánk
ban is, felépülhetne az a bizonyos, újabban is
mét többször emlegetett aranytűd Pannonhalma
és Debrecen"*) közölt«, s amelyen aranybetükkel tündökölne az apostoli szózat: »egy az Ur,
egy a Hit, egy a Keresztség, egy az Isten és
mindeneknek tyjok, ki mindenek felett vagyon
és mindenek által és tibennetek mindenitekben«.
(Ef. 4. 5. 6.)
Kelet.
Teljes névaláírás,
a hivatali állás megjelölésével.
*
Közeleső az a föltevés, hogy a Budapesti
Hírlap a fenti cikket, amelyben, mint látható,
a lehető legnagyobb objecti vitásra törekedtem,
kiváló munkatársára, Nagy Emilre, Magyaror
szág volt igazságügyi miniszterére való tekin
tettel, nem hozta nyilvánosságra. Ezt meg is
lehet érteni. Elvégre is dicsőségnek éppen nem
mondható, ha a legmagasabb intelligencia fokán
álló emberek i l y e n kérdésekben olyan tájéko
zatlanságot árulnak el, amilyennel lépten nyo
mon találkozunk. Különben minden szerkesztő
ségnek szuverén joga, hogy saját ízlése, irá
nya, programmja szerint válogassa meg és kö
zölje, vagy mellőzze a hozzá'beküldött cikkeket.
Ebbe nem lehet kívülről beleszólni. A közlés
elmaradásának lehetnek tehát más, mélyebben
fekvő okai is, amelyeket nem kutathatunk. Ha
persze arra emlékezünk, hogy nevezett lap p.
o. Prohárzka Ottokár székesfehérváT püspököt,
a halála alkalmával róla irt megemlékezések so
rán, nyíltan és félreérthetetlenül »a modern el
lenreformáció lánglelkii szónokának« mondja
(Budapesti Hírlap 1927. április 5-iki 77. sz. 4.
o. 2. hasáb), de ha Raffay Sándor püspökünk
a »vértelen ellenreformációt« emlegeti, ebben bi
zonyára a felekezetközi béke megbontását látta
(erre már nem emlékezem határozottan); Balthazár Dezső ref. püspöknekx a Presbyteri Világ
szövetség budapesti kongresszusán elhangzott
erélyes nyilatkozata pedig, amelyben »a feleke
zetközi helyzet vigasztalan képére, középkori
emlékek megújulására, a Iélekhalászás túlkapá
saira, a csa’árdság eszközeinek foganatba véte
lére, a vallási szolgálat helyett az egyháza vi
lágit ata'om veszedelmes kísérletére magyar al
kotmányunk e’len, az uralkodó helyzet eszes és
veszede’mes k'haszná'ására« stb. nyi’tan és fér
fiasán rámutat, vezető cikkben »a kath. egyház
ellen intézett tapintatlan támadás«-nak, szavait
»gyülö’ködő és elfonnyadt frázisok«-nak mondja
(Budapesti Hirlap 1927. szept. 6-iki, 77. sz. 1.
**) A Debrecen szót itt gyűjtőnévként haszná
lom a protestantizmus jelzésére.

Külön melléklet az „Evangélikusok Lapja“ 41. száméhoz.

A rádió apológiája.
Indítvány

az e g y e t e m e s

Az Evangélikusok Lapjának folyó évi 31-ik
számában »A rádió dr. Eckjei« cim alatt foglal
koztam a budapesti egyházmegyei közgyűlés
nek a budai templomba bevezetett rádió ügyé
ben hozott rosszaló határozatával, s kifejtettem
annak tarthatatlanságát abban a reményben,
hogy a bányakeriileti közgyűlés majd csak or
vosolja az egyházmegyének kisiklását.
Miután eme feltevésemben csalódtam, s ta
pasztalnom kellett, hogy a bányakerületi köz
gyűlés nemcsak hogy nem állította helyre a
megzavart jogrendet, hanem még az egyház
megyénél is kitnéletienebbül bánt el a rádió
kérdésével, kénytelen vagyok a nyilvánosság
előtt ismét szót kérni, s az egyesek szemében
-szálkát képező, s jobb sorsra érdemes rádió
ügyét a nyilvánosság ellenőrzése mellett védel
mezni.
Mindenekelőtt meg kell állapi tanom, hogy
a mint azt fentebb hivatkozott előző cikkem
ben is kijelentettem, hogy előző cikkem meg
írása alkalmával az egyházmegyei közgyü és ha
tározatának hiteles szövege még nem állott ren
delkezésemre s azt csak most kaptam kézhez
s ezért most a hiteles szöveget közlöm.
A budapesti egyházm egye határozata
A budapesti egyházmegye folyó évi ju’ius
7-ikén tartott közgyűlésének a rádió kérdésében
hozott határozata tehát a következő:
A közgyü’és többek hozzás/ó ása és hoszszas vita után elhatározza:
a) hogy felterjesztés intéztessék az egye
temes közgy űléshez, hogy a rádió istentiszte
letek tárgyában érdemleges határozatot hozzon;
b) a k ö z g y ű l é s s z a b á l y t a l a n n a k
mondja ki a budai egyház vezetőségének azt a,
bár teljesen jóhiszemű eljárását, hogy az egy
házi íelsőbbség jóváhagyása nélkül és az egye
temes közgyűlés jegyzőkönyvének 35. pontjában
foglaltak dacára a budai várbeli templomban rá
dió istentiszteletek tartására a Dunáninnen: egy
házkerület részére az engedélyt megadta.
c) A budai egyháznak a dunáninneni egy
házkerülettel a rádiós istentiszteletek tárgyában
létesített megállapodásának hivatalból való meg
semmisítése tárgyában a jogügyi bizottság ál
tal előterjesztett indítványt a közgyűlés nem fo
gadta el.
Felebbezések.
Ezen határozat el'en Sándy Gyula m. kir.
udvari tanácsos, műegyetemi ny. rendes tanár,
a magyar mérnöki Kamara elnöke, s a budai
egyház felügyelője, felebbezésse! élt, kérte az
egyházmegyei közgyűlés határozatának megvál
toztatása mellett a jogügyi bizottság javaslatá
nak teljes elutasítását.

közgyűléshez.

IX* felebbezéssel élt az egyházmegyei ha
tározat ellen dr. Glatz Erich egyházmegyei
ügyész is, s felebbezésében minden indokolás
nélkül kérte az egyházmegyei határozat meg
változtatása mellett vagylagosan a budai egy
ház eljárásának szabálytalannak való minősíté
sét, s a szabálytalanul kötött megá lapodás meg
semmisítését, vagy pedig annak szabályszerű
voltának megállapítását, s a kötött megállapo
dás érintetlenül hagyását.
Ily vagylagosan előterjesztett, indokolás nél
küli, s ellentétes tartalmú felebbezési kérelem,
mindenesetre szokatlan, ha nem egészjn egye
dül álló a magyar judicatura történetében.
De ez csak a praetudium.
A bányakeriileti p ü sp ö k jelentése.
A bányakerületnek folyó évi szeptember
15-ikén m egtartót közgyűlésén, dr. R ajay Sán
dor, a bányakerület püspöke püspöki jelentésé
ben következőkép aposztrofálja a rádió ügyét:
»Nagyon kívánatos, hogy esetleges és to
vábbi félreértések vagy k i l e n g é s e k meggátlása végett a mai közgyűlés a p a r o c h i á l i s
j o g o k és a t ö r v é n y e s e l l e n ő r z é s hatá
rai dolgában is t e g y e n h a t á r o z o t t r e n 
d e l k e z é s t . Ez a kérdés a budai egyház rádió
esete kapcsán követeli a tisztázást, meiy felebbezés útján kerül a közgyűlés elé.
Maga a rádió kérdése felfogásom szerint
az egyetemes egyház döntése alá tartozik, mert
nézetem szerint csak az egyetemes egyház en
gedhet; meg az istentiszteletekben történő ú j í 
t á s o k a t és g y ö k e r e s v á l t o z t a t á s o k a t .
Minthogy pedig az istentisztelet berendezésének
és továbbításának módja az egyetemes egyhá
zat a maga egészében érdekli, ezért kívánatos,
hogy a rádió kérdésében az egyetemes közgyű
lés rendelkezéséig semmiféle döntő lépés ne
történjék.«
Mindig nagy tisztelettel és elismeréssel vi
seltettem a bányakerület nagynevű egyházi ve
zére iránt, s távol áll tőlem annak még csak a
gondolata is, hogy az ó vitán felül álló tekin
télyén bárm kor csorbát ejtsek.
Minthogy azonban a rádió nagy horderejű
s korszakot alkotó kérdését nem lehet tisztán
a tekintélyek tiszteletén alapuló, elvtelen, szenv
telen és véleménytelen servilis módon elintézni,
tisztelettel bátor vagyok arra kérni a Méltóságos és főtisztelendő Püspök Urat, méltóztassék a jelentésében foglalt, s csupán általá
nosságban mozgó megállapításait, a tőle meg
szokott tárgyilagossággal és alapossággal pon
tosabban körülírni, s kétséget kizáróan megje
lölni a budai egyház rádiós istentiszteleteiben
azokat a kilengéseket, újításokat és gyökeres
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változtatásokat, amelyek az ő tiszteletre méltó
véleménye szerint akár az agendát, akár pedig
a rituálét sértik,
s amely tényezőknek fennforgását ő az E.
A. tizedik címében megállapított felügyeleti jo
gának keretén belül észlelte.
Jelen közleményem megírása előtt alapos
tanulmányt folytattam abban az irányban, hogy
codiiicált rituálékban és agendákban, valamint
a fennálló joggyakorlat szerint az Isten tiszte
let rendje mi módon van körülirva, s kénytelen
voltam annak a ténynek megállapítására jutni,
hogy a budai egyháznak rádiós istentiszteletei
teljesen a helyi jogszokásnak megfelelően vol
tak megtartva,
s hogy a rendes istentiszteletek, s azok kö
zött amelyek rádió utján további itattak, semmi
féle különbség nem volt.
Ez azonban csupán az én szerény vélemé
nyem, s fel kell tételeznem azt, hogy a püspök
ur magas őrálló helyén más észleieteket tett,
s illetve őt más módon informálták, mert saj
nálattal kell megállapítanom, hogy a püspök
ur Öméltóságát a budai templomban rá dós is
tentisztelet alkalmával eddig még nem üdvözöl
hettük.
Pedig ha erre alkalmunk lett volna, s a
Püspök Ur figyelmeztetett volna minket azokra
a hibákra, amelyek az istentisztelet rendién eset
leg előfordultak, módunkban lett volna intel
meit tisztelettel tudomásul venni, azokat meg
szívlelni, s a hibák kiküszöbölését eszközölni'.
A bdnyakerMeti közgyűlés.
Ily előzmények után került tárgyalásra az
egyházkerületi közgyűlésen a budai egyház rá
diós ügye.
Már maga az a körülmény is feltűnő, hogy
a rádió ügyét noha az a napirend 27-ik pontja
volt, délben egynegyed kettőkor a napirend
6-ik pontjának letárgyalása után vették elő, a
mikor is Kovács Andor esperes terjesztette elő
a jogügyi bizottság javaslatát, melyhez csak dr.
Rásó Lajos egyetemes főügyész, Sándy Gyula
fellebbező s a közvetlenül érdekelt egyházi el
nök szólott hozzá. Dr. Rásó jogi szempontból
fejtegette a budai egyház és a dunáninn:ni ke
rületi felügyelő között létesült megállapodás
szerződési jellegét. Majd Sándy Gyula felügyelő
indokolta meg a világi elnök többszöri közbe
szólása, s látható türelmetlensége mellett — felebbezését. Végül az egyházi' elnök szólalt fel
a jogügyi bizottság javaslata melleit, a már elő
terjesztett püspöki jelentése szellemében kije
lentve, hogy ősoha sem ellenezte a rádiót, csu
pán annak bevezetése kérdését tartja az egye
temes egyház hatáskörébe tartozónak.
Sándy Gyula felügyelő fejtegetését a köz
gyűlés nagy többsége látható helyesléssel fo
gadta, sőt felszólalása után lelkesen megélje
nezte.
Sándy felügyelő beszéde után szólásra je
lentkezett dr. Varsányi Mátyás budai lelkész

mint légé rdekeltebb fél, akinek paróchusi jogai
felett folyt a vita és akit az egyházkerület ügy
rendjéről szóló szabályrendelet 9. §-a értelmé
ben bármikor meg 1 éti a felszólalás joga; annál
is inkább, mert vitán felüli az, hogy a tárgyalás
alatt levő ügy Varsányinak legszemélyesebb
kérdése volt. Azonban a közgyűlés világi el
nöke a vitát hirtelen berek esztette, Varsányi fel
szólalását nem engedélyezte és ezzel az egyházkerüíeti Ügyrend 7. §-ában foglaltakat nyil
vánvalóan mellőzte, mert kellőleg nem őrkö
dött : »a t a n á c s k o z á s i s z a b á l y o k m e g 
t a r t á s a f el et t ! « azután pedig minden sza
vazás nélkül kijelentette, hogy a közgyűlés a
jogügyi bizottság javaslatát elfogadta.
Az E. A. 115. §-a, valamint az egyházkerü
leti Ügyrend 12. §-a szerint oly kérdésekben,
melyekben fejenként történhetik a szavazás, a
határozat rendszerint a felszólalók többségének
véleménye szerint mondatik ki.
A közgyűlésről felvett hivatalos jegyző
könyv 17-:k pontjából nem tűnik az ki, hogy
hányán szólaltak fel a javaslat mellett és a ja
vaslat ellen.
Vagyis nem nyert hivatalos megállapítást
hogy a közgyűlésen felszólalók többségének vé
leménye szerint mondta volna ki a világi elnök
a határozatot.
Ez nem is történhetett meg, mert fentebb
már megállapítottam, hogy a javaslat elfogadása
mellett csakis dr. Rásó Lajos szólalt fel, a ja
vaslat ellen pedig Sándy Gyula fejtette ki ellenvéleményét és így csupán két felszólalás hang
zott el, amely egymással teljesen ellentétes volt.
Ennek utánna már csak a kerületi közgyűlés
egyházi elnöke beszélt, akinek beszéde azonban
nem szaporíthatja a javaslat mellett felszólalók
számát, és így megállapítható, hogy a sérelmes
határozatot a felszólalások többsége szerint nem
lehetett volna kimondani, mert a kerületi köz
gyűlés egyházi elnöke döntő szavazatát az iÜgy
rend 12. §-a utolsó bekezdése értelmében csakis
névszerinti szavazás alkalmával, a szavazatok
egyenlő megoszlása esetén érvényesíthette
volna.
De minthogy a kerületi elnökség bárme
lyik tagja kívánhatja és elrendelheti a szavazást,
tekintettel arra, hogy az elnökségnek a köz
hangulatból kitünőleg észlelnie kellett volna,
hogy a vélemények nagyon is eltérőek, a véle
mények tényleges rnegnyilatkozhatása és meg
állapítása végett a fejenkénti szavazást okvet
lenül el kellett volna rendelnie.
Igaz ugyan, hogy a névszerinti szavazást
a közgyűlésnek öt tagja is kérheti, — kérni
azonban csak ott lehet, hol a szólásszabadság
ellen gátat nem emelnek — és ahol az alkot
mányos vitát mindaddig nem rekesztik be, míg
szólásra jogosult felszólaló jelentkezik.
A bányakerü’et felügyelője azonban ezúttal
ezen általános alkotmányjogi és tárgyalási elvet
figyelmen kívül hagyta; avagy pedig a törté
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nejemből vett példa alapján Perczel Dezső volt
képviselőházi elnöknek hires zsebkendő szava
zását tartotta szemei előtt praecedensül.
A bányakeriilet hatá ro za ta
A bányakerületi közgyűlés határozata tehát
a következő:
Az egyházkerületi közgyűlés a budapesti
egyházmegyei közgyűlés határozatát megváltoz
tatja és kimondja, hogy:
a) Az 1926. évi egyetemes közgyűlésnek
arról felvett jegyzőkönyv 35-ik pontjában fóg'alt
határozata helyesen másként nem értelmezhető,
minthogy az egyetemes közgyűlés e tárgyban
való újabb döntéséig az egyetemes egyház jog
hatósága alá tartozó ev. egyházközségek rádió
készülékkel továbbított istentiszteleteket n em
tarthatnak,
b) kimondja a közgyűlés, hogy a rádiós
istentiszteletek tartása a paróchusi jog kereteit
meghaladja, azért, mert a rádió készülékkel to
vábbított isteni tisztelet első sorban éppen azt
a célt kívánja szolgálni, hogy a legtávolabb
lakó és a paróchus lelkész illetékessége alá nem
tartozó hivek részére továbbíthassák a paróchus
helyén tartott istentisztelet,
c) ugyanebből az okból az egyházkerületi
közgyűlés a rádiós istentiszteletek tartását az
egyetemes egyház által szabályozandó ügynek
tartja, s a szabályozás megtörténtéig egyetlen
paróchust sem tart jogosítottnak arra, hogy a
saját templomában tartott istentiszteletet rádió
utján terjessze,
d) ezekből az okokból, valamint azért is,
mert a paróchusi jog annak természeténél fogva
másra semmiféle szerződéssel át nem ruház
ható — a budai ev. egyházközség elnökségének
a rádiós istentiszteletek tartására vonatkozó ha
tározatát, valamint az e tárgyban kötött szerző
dést hatálytalannak nyilvánítja.
Egyben pedig felterjesztést intéz az egvházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés
hez az iránt, hogy a rádiós istentiszteletek tar
tásának feltételeit és mód át közgvü ési határo
zattal vagy szabályrendelettel végérvényesen,
sürgősen szabályozza.
Történelm i visszapillantás.
Tegyük egyelőre félre a bányakerületnek
sivár döntését s nyúljunk Vissza a régmúlt
időkbe.
Vegvük szemügyre mikép vélekedik az Ige
hirdetéséről a Biblia.
Márk. XVI. 15.
És monda nekik: Elmenvén mind e széles
világra, prédikáljátok az Evangyeljomot min
den teremtésnek.
Márk XVI. 20.
Azok pedig kimenvén prédikálának min
denütt, az Ur együtt munkálván velők.
II. Tim. IV. 2.
Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos
és alkalmatlan időben.

I. Kor. IX. 16.
Mert ha az Evangyel omot hirdetem, nem
dicsekedhetem, mert szükség kénysz?rit engem.
Jaj ugyanis nekem, ha az Evangyeljomot nem
hirdetem.
Csel. VI. 4.
Mi pedig* foglalatosok maradunk a kö
nyörgésben és az Ige hirdetés szolgálatában.
János XX. 21.
Ismét monda azért nekik Jézus: Békesség
nektek! Amiként engem kü’d >tt vala az Atya,
én is akképpen küldelek titeket.
Csel. II. 4.
És megtelének mindnyá:an Sentlékkkel és
kezdőnek szóin más nyelveken, amint a Lélek
adta nekik szólniok.
Csel. X. 42.
És megparancsolta nékünk, hogy hirdes
sük a népnek és tegyünk bizonyságod, hogy ö
az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.
Csel. XII. 24.
Az Isten igéje pedig növekedik és terjed
vala.
Csel. XIII. 46., 47.
Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal
mondának: Szükséges volt, hogy először nek
tek hirdettessék az Isten igéje; de mive’hogy
ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak
magatokat az örök életre, ime a pogánvokhoz
fordulunk. Mert igy parancsolta nekünk az Ur:
Rendeltelek téged világosságul a pagányoknak, hogy- légy üdvösségükre a földnek szé
léig.
Lássuk mint
vélekedik e kérdésben
Luther.
Doktor Masznyik: dr. Luther Márton egy
házi iratai IV. kötet 59. oldal.
»A fő az legyen a dologban, hogy mindent
megtegyünk arra nézve, hogy- az Ige fe’hndüljö n ....... minden elhanyagolandó inkább, mint
az Ige és semmi sem szorgalmazandó, annyim,
mint az Ige-x.
Az evangélikus egyház alapvető dogmái
igy vélekednek az igehirdetésről, de m gegye
zik e tekintetben az evangélikus egyház alap
elve a többi keresztyén egyházaknak az igehir
detéséről vallott fe’fogásáva! is, melv congruens
felfogásnak egyik tirúkiis megízemélvesitój? As
sisi Szent Ferenc (Kapossy József: As is' S ént
Ferenc virágos kertie), aki isteni naivitásában,
s ihletett buzgalmában nem átal’otta az igét
hirdetni uton-utfélcn, embereknek, halaknak és
az ég madarainak.
Eme tényeknek felsorolásába nem azért bo
csátkoztam bele, mintha valami nem ismert dol
got akartam volna felfedezni, mert tisztában
vagyok azzal, hogy a rádiós igehirdetést el’enző
tudós theológusok sokkal jobban ismerik az ál
talam felhívott forrásokat, mint jómagam.
Ezeket a kiragadott példákat csak azért hoz
tam fel, hogy a rádió ügy minden ellenzője
tisztában legyen azzal, miszerint a rádiós ige
hirdetést nem feltűnési viszketegből, nem az
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egyetemes egyház határozata iránti tiszteletlen
Dr. E mi l F r i e d b e r g : L e h r b u c h d e s
ségből, és nem divathóbortból valósítottuk meg, K a t h o I i s c he n u n d e v a n g e l i s c h e n K i r 
hanem azért, hogy ezáltal Krisztusnak az apos c h e n r e c h t s . Leipzig, 1889. 184. oldal, 3. be
tolok által propagált s Luther Márton által is kezdésére.
legfontosabb kötelességnek megjelölt megha
»Die Zuständigkeit des Pfarren amtes be
gyását az ág. hitv. evang. egyház, az egyetemes stimmt sich wie nach Canon. Recht, d. h. re
kereszténység és az egész emberiség javára és gelmässig nach den rechtlichen Beziehungen zu
okulására megvalósítsuk.
einem Lokal abgegrenzten Gebiet, in welchem
Állítom, s fent hivatkozott alapvető dog und für dessen Bewohner dar Pfarrer a l l e i n
mákkal bizonyítom, hogy mindenki, aki Isten zur Vornahme von Amtshandlungen berechtigt
igéjének bárminő eszközzel való terjesztését el ist«.
akarja gáncsolni, a z t i g a z u t ó n nem teheti,
Hivatkozom a r e f o r m á t u s e g y h á z i
hanem vétkezik Krisztusnak és az apostolok a l k o t m á n y r a :
nak tanításával és az evangélikus egyház alapí
137. §. A lelkészek az igehirdetést önálló
tójával szemben.
hatáskörben végzik.
140. §. A lelkészek a hivatalos teendőket
A paróchusi jo g ta rta lm a :
csak saját egyházközségükben végezhetik, más
A dogmák terére történt elkalandozásom egyházközségben csak akkor, ha az illetékes lel
után végre rátérek a strictum jusra, az Írott kész által felkérettek vagy felhatalmaztattak.
jogszabályra, az egyházi alkotmány által fenn
Az E v a n g é l i k u s E g y h á z i A l k o t 
tartott tényleges jogállapotra. Nézzük meg, hogy m á n y a parochus lelkésznek k i z á r ó l a g o s ,
ebből a szempontból miként fest a rádió ügye? s minden felettes hatósággal szemben hatályos
A kérdés tengelyét a paróchusi jog lé paróchusi jogát a fentebb hivatkozott jogforrá
nyege képezi.
sokban kifejezésre juttatott határozottsággal
Már múltkori cikkemben hivatkoztam Cse- nem irja ugyan körül, azonban ennek a jognak
csetka á láspontjára, minthogy azóta már hosz- hatályosságát úgy a tudomány, mint a gyakor
szabb idő múlt ej, s talán nem mindenki oh lat mindig elismerte, mint ahogy azt nem te
vasta, előző okfejtésemet, tehát^az idézetet meg hette vita tárgyává a kerületi közgyűlést meg
ismétlem :
előző lelkész! értekezleten a rádió ellenzőinek
Csecsetka:
M a g y a r h o n i evang.
kisded csoportjába tartozó két felszólaló: Ke
e g y h á z i j o g t a n II. kötet 452. oldalon azt mény Lajos igazgató lelkész, és dr. Kovács Sán
mondja:
dor egyetemi tanár sem.
»Az evangélikus rendes lelkész az Isten
De hogy a paróchus k i z á r ó l a g o s jogja,
igéje és szentségek kiszolgáltatására saját közsé még ma is hatályban levő é lő jog, amely az
gében k i z á r ó l a g o s joggal bírván, az egyház- egyházban úiabban minduntalan fellépő és róm.
község tagjai vallási szükségeikben az ő tény katholikus jellegű episcopalis hierarchikus törek
kedésére vannak utasítva. Az ev. lelkész egy véseknek nem kellemes, azt mi sem bizonyítja
házközségi joga saját esperese és püspöke el jobban, mint a z s i n a t i j a v a s l a t 214. §-a,
lenében is fe nnál!, kik a rendes lelkész egyház- mely a paróchus lelkész eme jogát elkobozni
községében — e'lentétben a róm. kath. püspök készül.
kel — parochiális jogokat nem gyakorolhatnak«.
E szakasza így hangzik:
További forrásként hivatkozom Ko s s u 214. §. A püspökké választott lelkész
t á n y Ignác: Egyházjog. Kolozsvár. 1901. 482. püspökké beiktatásával megszűnik eddigi egy
oldalának 2. bek. 3-ik mondatára:
házközségének rendes lelkésze lenni és j o g o t
»A tanítói és lelkipásztori hivatalra, s sac- n y e r a lelkészi teendőknek az egész egyházramentumok kiszolgáltatására k i z á r ó l a g o s kerületben való végzésére.
felhatalmazása van, úgy hogy a hívek minden
ha a püspök csak a javaslat szerint
vallásos szükségükben ő hozzá vannak utasítva, nyer Tehát
jogot a lelkészi teendőknek az egész kerü
s más pap az ő beleegyezése nélkül a gyüleke
letben való végzésére, ez azt jelenti, h o g y ez
zetben nem működhet«.
a j o g a ma m é g n i n c s m e g é s i g y a z t m a
Dr. M i k l e r K á r o l y : M a g y a r E v a n  m
is g y a k o r o l h a t j a . A paróchus
g é l i k u s E g y h á z j o g 1906. 354. oldal, 2. k iézgá rnóel m
a
g
o
s joga tehát még a zsinati bizott
bek. első mondatára:
ság
által
is
elismert,
vitán felüli jog.
»A lelkészt mindezen jogok gyakorlatában
A kerületi közgyűlés ugyan nem vonta két
k i z á r ó l a g o s jog illeti. Egyrészt tehát egy
házközségében lelkész! cselekményeket rajta kí ségbe a paróchusi jog fennállását, csupán azt
vül más lelkész csakis az ő hozzájárulásával vé állította, hogy a rádiós istentisztelet meghaladja
a paróchusi jog kereteit, s hogy a paróchusi jog
gezhet.«
semmiféle
szerződéssel másra át nem ruházható.
Dr. S z e r e d y J ó z s e f : E g y h á z i J o g 
Felesleges szószaporitás elkerülése Végett
t an. Pécs. 1883. I. kötet, 722. oldal. 2. bekez
első sorban ki kell jelentenem azt, hogy telje
désére.
Dr. S i m o n A i c h n e r : C o m p e n d i u m sen egyetértek azzal a felfogással, hogy a pa
J u r i s E c c l e s i a s t i c i ad U s u m C ierii. róchusi jog, de egyáltalán semmiféle közhiva
talból folyó közjogi természetű jogosítvány
Brixinae 127. §. 444. oldal.

senki által és senki másra semmiféle szerződés
sel át nem ruházható.
De erről kár is beszélni, mert a budai egy
ház paróchus lelkésze az ó paróchusi jegát sem
el nem adta, sem bérbe nem adta, sem nem
zálogosította el. ö csak a Megváltó parancsához
hiven (Luther XI. 9.) teljesítette azoknak a ké
rését, akik ó hozzá kéréssel fordultak és ajtót
nyitott azoknak, akik ő nála zörgettek.
A jogforrások felhívására tehát ebből a
szempontból szükség nem volt, de a paróchusi
jog eredetének, terjedelmének és határainak
megállapításánál a jogforrások felsorakoztatását
nem mellőzhettük.
M indenek előtt m eg kell á lla p íta n i azt,
hogy a paró ch u si jo g éppen oly alapvető
jogi tétele az evangélikus jo g rendnek, m in t
az E A. 11. §-ábfm kim ondott az a jo \ elv.
hogy az ág. hitv- erang. egyházban m inden
hatalom az egyházközségből ered.
Ez a két alapelv az ág. hitv. evangélikus
egyháznak olyan s a r o k p i l l é r e , mely az al
kotmány egész épületét magán hordozza, tehát:
semmiféle egyházmegyei, egyházkerületi és
egyetemes közgyűlési határozat által se nem
tágítható, se nem szűkíthető, hanem ezen alap
elvek bárminemű módosítására, kiegészítésére
és magyarázatára az E. A. 5. §-a szerint: e g y e 
d ü l é s k i z á r ó l a g az e g y h á z i t ö r v é n yalkotási fórum: a Zsinat j o g o s u l t
Az E. A. 03. §. a) p o n tja szerint a pa
róchusi jo g és kötelesség eg yik integráns
része Isten igéjének hirdetése.
E vonatkozásban az E. A, a lelkész elv
semmi korlátozást nem állit.
Ne mosolyogj kajánul te rádió ellenző,
mondván: hol volt még az E. A. alkotása ide
jén a rádió, hogy is gondolhatott volna erre
az 1891—94-iki Zsinat.
Igaz, rádióról még akkor szó nem volt,
aminthogy az annyira óhajtott püspöki földek
ről sem lehetett még akkor szó, — hanem az
írás és a könyvnyomtatás, a zene és képzőmű
vészet már a k k o r s e m v o l t i s m e r e t l e n .
Azt, hogy az Igét nemcsak szóval, hanem
írásban is szabad terjeszteni, annak élénk bi
zonyságát képezik: Pál, Jakab, Péter és János
apostolok különböző levelei.
Hogy a nyomdafesték sem proíanizálja az
Igét, s hogy a prédikációkat könyv alakban is
lehet terjeszteni, azt bizonyítja az e tárgyú bő
séges irodalom.
A zenét sem tartja egyik keresztyén egyház
sem alkalmatlannak a vallásos érzés terjeszté
sére, s hogy a zene ős időktől fogva kísérője
az istentiszteletnek, azt bizonyítja az egyháztör
ténelem, az énekköltészet története.
A képzőművészet, a festészet, szobrászat,
építőművészet, az ötvösség és a hímzés mind
igénybe vett eszköze a vallási áhitat terjesztésé
nek.
Ha tehát 1894-ben még nem volt rádió, de
a törvényt alkotó Zsinatnak az lett volna a tör

vényhozó akarata, hogy a paróchus lelkésznek
csak szószékről, s csak a templomban jelenlevő
hívek részére van jogn az Igét hirdetni: akkor
mindenesetre, tiltó rendelkezést iktatott volna
bele az egyházi alkotmányba, s eltiltotta volna a
lelkészt altól, hogy akár levélben, akár könyv
ben, akár zenével, avagy a képzőművészet vigy
technika bármely eszközével terjeszthesse az
Igét.
Minthogy ezt nem tette, nyilvánvaló, hogy
a paróchus lelkészt semmi irányban nem óhaj
totta korlátozni az igehirdetés apostoli munká
jában.
Ha It h á t az egyház szuverén törvény
hozó testületé a p a ró ch u s in teg rá n s jo g á t
nem korlátozta, honnét veszi a jo g o t ehhez
az eg yik e g yh á zk erü le tf
Ha tehát a rádió kérdése az. ellenzők szem
pontjából szabályozásra szorul, - azonban ezt
a paróchusi jog sérelme nélkül tenni nem le
het. — akkor forduljanak javaslatukkal a zsinati
bizottság, s illetve a Zsinat elé:
És ne kísérletezzenek illetéktelen fó ru 
m o k e lő tt: „szórnom b izonyságául unnak,
hogiy a m a i nem zedék nem a jo g o k szerzé
sére, hanem csak az öröklött b irto ká llo m á n y
elvesztegetésérr van berendezve " (Dr Raff«y
püspöki jelentése.)
A fentiekben tehát kimutattam, hogv az E.
A. szempontjából a rádiós igehirdetés a paró
chusi jog keretét nem haladja meg, s az abba
való minden beavatkozás: h a t á s k ö r i t ú l l é 
pés. úgy az egyházmegye, mint az egyházke
rület, és feltéve, de meg nem engedve az egyházegyetem részéről is.

Analógiák.
1. A refo rm á tu s á llá sp o n t:
De hogy jobban megvilágositsam ezt a
kérdést, kénytelen vagyok analógiákra is hivat
kozni.
Azt hiszem , hogy sem a doktrínában,
sem p ed ig a jo g g ya ko rla tb a n nem vitá s am a
jo g i tétet, hogy a varóchusi jo g természete,
terjedelm e és hatályossága tekintetében az
ág. hitv. ev. egyház és a reform átus egyház
között különbség nincs.
A kedvező véletlen folytán hivatkozhatom e
tekintetben egy kiváló ref. egyházjogász szakvé
leményére, aki hozzám intézett levelében a kö
vetkezőket írja:
„A rá d ió va l való okoskodás és okvetetlenkedés pedig m inden jo g a la p o t nélkülöz.
Az m inden lelkésznek szuverén jo g a , hogy
élőszóval, rnegafonnal, vagy rádióval közoetifi-c híveihez és m á s érneklödökhöz az
Igét. Ehhez az egyetem es egyháznak absolute
sem m i köze. Ravasz p ü sp ö k se kérdezett
meg sem m iféle egyházi hatóságot, hogy
m egengedik-e a C alvin-téri tem plom ba a
rádió bevezetést. N agyot is n éztünk volna

az egyetemes konventen, ha oda ilyen kérés
sel fordult volna
Ez tehát a református álláspont és felfogás.
2. A róm. kath. álláspont.
Lássuk mint vélekedik e kérdésben a róm.
kath. egyház.
Nem lesz talán érdektelen, ha e tekintet
ben kivonatosan közlóm az » E g y h á z i Lap o k« L. évfolyam 1927. julius-augusztus havi
7—8. számában: »A r á d i ó s p á s z t ó r á c i ó
E u r ó p á b a n « című cikket.
»A rádiós pasztoráció terén folytatott kül
földi kísérletezések és kezdeményezések felett
szemlét tartani, számunkra nemcsak azért lát
szik hasznosnak, hogy tanuljunk külföldi testvé
reinktől, hanem örömmel vehessük észre, e
téren elért, saját sikereinket sőt f ö l é n y ü n 
k e t is.
Ma m á r azt is eldönthetjük, hogy a
rádió tem plom i bekapcsolásával szemben
egyes körökben tá p lált aggályok túlzottnak
bizonyultak.
Nem következett be az, hogy »egyesek majd
rádión fognak vasárnapi szent misét hallgatni«,
ellenben elértük azt, hogy kétségtelenül ezren
és ezren hallgatják a katholikus szent beszédet
olyanok, akik rádió nélkül soha ehhez nem jut
nának, mint például, betegek, tanyai és pusztai
híveink, hitükben igen megfogyatkozott mun
kások, s ő t n em k a t h o l i k u s és n e m k e 
r e s z t é n y m a g y a r p o l g á r t á r s a k is. Ha
valaki átolvasná azokat az érdekes leveleket, a
melyek a rádió pródikálókhoz egy-egy beszéd
jük után érkeznek, csak épülne az Istenkereső
lelkek epedésén.
A katholikus egyháznak éppen ismertető
vonása, hogy az embereket ott keresi fel,
ahol éri.
A »C o m p e 1i e i n t r a r e « parancsának mai
megvalósitása akárhány esetben éppen a rádiós
prédikáció, mert hiszen a mai » h i t e t l e n « em
berek legnagyobb része korántsem a »fanatikus«
hitetlen, csak lethargiába merült lélek, és ha a
pasztoráció rendes eszközeivel megközelithetetlenek, meg kell kísérelnünk a rendkívülieket.
Mindenesetre az volna még hátra, hogy:
a vasárnapi szereplések arány szám át a
katholikusok ja v á ra az igazságosság elvei
a lapján felem elni lehetne, m ert a vasárna
p o k jelenlegi elosztása a katholikus és m ás
keresztény vallások közt éppen nem m ond
ható m éltányosnak.
A javulást nagyban elősegítenék a v i d é k i
p a p t e s t v é r e k azáltal, ha minél több rádió
előfizetővel kéretnék a rádió vezérigazgatóságjátói egy levelezőlapon a katholikus templomok
gyakrabbi bekapcsolását«.
Eddig a cikk. Commentár nem kell hozzá.
Csak azt kell még megjegyeznem, hogy ma
Budapestről a belvárosi főplébánia templomból,
az egyetemtéri templomból, s azonkívül a Stú
dióból is hirdetik a római katholikus lelkészek

az Igét s ezenfelül tervbe van véve még a Má
tyás templom bekapcsolása is.
Megjegyzendő még az is, hogy a protestáns
paróchusoknál sokkal korlátozottabb paróchusi
jogokkal rendelkező belvárosi plébános a rá
diós igehirdetés jelentőségét nyomban felis
merve, a református egyházzal egyidejűén sze
reltette fel a rádiót templomában.
Az ág. hitv. ev. egyház pedig, melynek a
rádió felszerelés teljesen loyalisan a reformátu-'
Sokkal és római katholikusokkal egyidőben lett
a rádió vezetősége részéről felajánlva, ezt az
udvariasságot visszautasította.
Mindebből tehát következik, hogy a bányai
kerületnek a rádiót ellenző határozata, egyfe
lől teljesen elszigetelt s a nyilvános kritikát és
discussiót el nem bíró, sporadikus jelenség,
m ely azonban az „Egyházi L a p o ku fent hivat
kozott cikkére való tekintettel súlyos vesze
delmét jelen ti az evangélikus egyháznak,
m iért is m entői előbb és m entöl határozot
tabban m egsem m isítendő, s mint rozzant kopja
a lomtárba helyezendő.
Interpretatio.
A bányakerületi közgyűlés határozatának a)
pontja az 1926. évi egyetemes közgyűlés jegy
zőkönyvének 35-:k pontját interpretálja.
Sutor ne ultra crepidam!
A jogi interpretatio vagyis valamely vitás
jogszabály magyarázata a tudomány szerint
többféle.
Egy azonban bizonyos, hogy az úgyneve
zett interpretatio authentica, a hiteles magyará
zat csakis attól a testülettől eredhet, mely a vi
tára alkalmat adó határozatot hozta.
Magam is magyarázhatnám azt, hogy az
egyetemes egyháznak egy speciális esetre a
Mele felterjesztésére tett határozata általános
jogszabályt nem képez,
de nem akarok ugyanabba a hibába bele
esni, amelyben a bányakerület leledzik, — én
csak megmaradok a magam kaptafájánál,
s a vitás 35 ik pont hiteles magyarázatát
átengedem az egyetemes egyháznak.
Eleve kijelentem azonban, hogy a fentiekre
való tekintettel az egyetemes egyháznak com
petenti áj át sem ismerem el, mert a rádió kér
désének taglalása kapcsolatos a paróchusi sar
kalatos jognak feszegetésével, erre pedig az
egyetemes közgyűlésnek az E. A. 150. §-a ér
telmében semmi joga nincs.
Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik
meg, ha nem szabályszerűen küzd. (II. Tim.
II. 5.).
A bányakerületi határozat b) pontja ha
tálytalannak nyilvánítja a budai egyházközség
elnökségének a rádiós istentiszteletek tartására
vonatkozó határozatát, valamint az e tárgyban
kötött szerződést.
Már fentebb kifejtettem, hogy valótlan, mi
szerint a budai egyház szerződést kötött volna
a rádiós istentisztelet tárgyában s ezt minden
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elfogulatlan jogász ember a vonatkozó iratok
betekintése alapján azonnal megállapíthatja.
Amilyen joggal úgy a budai egyház, vala
mint a Deák-téri egyhá/ is átengedte a dunán
inneni egyházkerületnek kerületi közgyűlés meg
tartásának céljaira úgy a templomát, mint ta
nácstermét, — éppen úgy átengedhette ugyanez
az egyház templomát rádiós istentiszte'etek cél
jaira, annyival is inkább, mert állítom és bi
zonyítani tudom, hogy eddig minden egyes
lelkész, aki a rádióba prédikált, a budai paro
chus lelkész külön-külön adott előzetes engedelme alapján végezte functióját a paróchusi
kardiná'is jognak teljes tiszteletben tartása mel
lett.
De tegyük fel, hogy igaza van ebben a
kérdésben dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész
nek, s az ö jogi véleménye alapján a bányakerületi kö/gyü ésnek, amikor a dunáninn ni
kerületi felügyelő és a budai egyház elnöksége
között létesült megállapodást » s z e r z ő d é s«nek minősíti.
Ha ez a megállapítás helyes, akkor a bá
nyakerület határozatának d) pontja, amely ezt
a szerződést hatálytalanítja, — helytelen, tart
hatatlan, és megsemmisítendő hatásköri túllé
pés, mert az E. A. 329. §-a értelmében az egy
házi törvénykezési eljárásra tartoznak az egy
házi közigazgatás terén fe merült következő vi
tás ügyek:
b) egyházi testületeknek az egyházi vi
szonyból származó keresetei,
c) valamint egyáltalában az egyházi közigazgatás terén felmerült mindazon vi ás ügyek,
melyek az egyházmegyeri, egyházkerületi, vagy
egyetemes közgyűlés által esetről esetre az egy
házi törvénykezési eljárásra utaltatnak.
De vizsgáljuk közelebbről, hogy miért nem
intézhető el a rádiós megállapodás közigazga
tási utón.
,
Az kétségtelen, hogy a budai egyházköz
ség elnöksége közigazgatási téren alá van ren
delve a budapesti egyházmegyének, silletve a
bányakerületnek, — ez tehát az egyik szerződő
fél, — azt azonban jóhiszeműen senki sem ál
líthatja, hogy a másik szerződő fél, a dunáninneni kerü et felügyelője, ugyancsak, alá lenne
rendelve ezen közigazgatási hatóságoknak, s
ezen hatóságok az ó ténykedéseit bármi mó
don felülbírálni vagy hatálytalanítani jogosí
tottak lennének, s hogy a budapesti egyházme
gye, vagy a bányakerület a dunáninnem kerü
let felügyelőjét bárminő viszonylatban érintő,
s vele szemben bármily eszközzel végrehajtható
határozatot hozhatna.
A büntetőjogi védelem.
Van azonban az éremnek másik oldala is,
ez pedig a btkv. 190. § ban meghatározott bün
tető jogi védelem, m ely egy évig terjedhető
fogházzal és pénzbüntetéssel bünteti azt az
egyént, a k i az álla m által elism eri vallás

szertartását erőszakkal m ega ka d á lyo zza .
vagy m egzavarja.
Erre azonban csupán utalok, c kérdéssel
bővebben foglalkozni nem kívánok, mert ki
zártnak tartom annak a lehetőségét, hogy akad
jon olyan elvakult és Isten káromló ember, aki
ezt a gyalázatos bűncselekményt a budai egy
ház templomában rendezett rádiós Igehirdetés
sel szemben elkövetni merészelné!
A p ü sp ö k i hatalom ról.
Az á g o s t a i h i t v a l l á s 28-ik pontja
szerint: az evangélium értelmében, vagy amint
mondják isteni jogon ugyanis a püspököket,
mint p ü s p ö k ö k e t semmi más bírás
k o d á s i j o g m e g n e m i 1le t i, mint az, hogy
a bűnöket megbocsássák, valamint az egyházi
tanokat ellenőrizzék, az evangeliomtól e téró ta
nokat elvessék, stb...... nem emberi karhata
lommal, hanem az Ige fegyverével!«
Az a p o l o g i a X!V-;k cikke ugyanily ér
telemben nyilatkozik.
Az E. A. 121. §-a értelmében pedig a
püspök felügyel arra, hogy az evangélikus ke
resztyén vallás és egyház, vagy államellenes
szellem lábra ne kapjon.
A püspöki ellenőrzési jog határai tehát a
fenti alapvető dogmákban tüzetesen körül van
nak írva, ennélfogva sem a kerületi, sem más
közgyűlésnek nincs joghatósága arra, hogy a
püspöki törvényes ellenőrzés határai dolgában
határozott rendelkezést tegyen, — ha csak nem
akarjuk egy konkrét esetből kifolyóan az evan
gélikus egyházjog összes alapvető rendelkezéseit
felrúgni.
Az ellené I've le.
Fejtegetésem nem lenne teljes, ha hallga
tással siklanék e! az ellenérvek felett, s az a
látszat keletkezhetnék, hogy’ azokkal nem me
rek vitába szál lan i.
A bányakerület lelkészi értekezletén Ke
mény Lajos igazgató-lelkész a rádió eden a kö
vetkező ellenérveket hozta fe!:
1. Nincs litburgikus egység, ezért előbb
azt kell megcsinálni, azután jöhet a rádió.
2. Nincs egyöntetű perikopa rendszer, te
hát ez is előbb elkészítendő.
3. Zavarólag hat, hogy gyülekezeti híreket
hirdetnek, ami mást nem érdekel.
4. Külpolitikai bonyodalmakra vezethet, a
prédikációkban elhangzó irredentizmus.
Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár ellen
érvei:
1. hivánvesonkitás, mert a lelkész mással
végezteti munkáját,
2. a templom komolyságát veszélyezteti,
3. a rádió túlterjed az egyházközség hatá
rán.
Az ellenérvekre válaszom a következő:
A lithurgikus egység és az egyöntetű pe
rikopa rendszer hiánya, — kicsinyes jelentektelen kifogások, s az ügynek csupán ad giraecas
kalendas való elódázását célozzák.

Ha az egységes lithurgia és perikopa hiá
nya fáj az igazgató lelkész urnák, ám tegye
níeg javaslatait az cgységjesités iránt, illetékes
helyen, de ne kapcsolja bele ezt a nagyon fon
tos ügyet a rádión való igehirdetés kérdésébe,
mert annak az ügynek a rádión való igehirde
téssel lényegileg semmi összefüggése nincs.
Ha valakit nem érdekelnek a gyülekezeti
hírek és hirdetések, bízvást leteheti a hallgató
kagylót, de ez nem akadálya annak, hogy va
laki az ezt megelőző Igehirdetést ne hallgassa.
A külpolitikai bonyodalmak miatt pedig ne
fájjon a feje a lelkész urnák és ne legyen túl
ságos előzékeny ellenségeinkkel szemben, mert
ez a kérdés egyedül és kizárólag a m. kir. kül
ügyminisztert érdekli, aki ha szükséges, majd
intézkedik abban az irányban, hogy meddig le
het az irredentizmust folytatni, melynek alle
gorikus kifejezésére Tompa Mihály: »A gó
lyához« című versében klassz kus példát állított.
Kovács professzor urnák a hiványcsonkitás tárgyában felhozott érve szintén tarthatat
lan. E tekintetben csak a budai hivek panasz
kodhatnának, ha olyan lelkészek állanának a
mikrofon elé, akik az ő jeles lelkészük kvalitá
sain mélyen alul maradnának. Ily panasz azon
ban még nem hangzott el, s a rádiós isten
tiszteletek alkalmával a budai templomban ta
pasztalt zsúfoltság épp az ellenkezőt bizonyltja.
Tessék meggyőződni róla!
Hogy a rádiós istentisztelet a templom ko
molyságát veszélyezteti, ez vakmerő és sértő
állítás nemcsak a budai egyház vezetősége, ha
nem a református és a róm. katholikus egy
ház ellen is. Ezzel még csak nem is foglalko
zom.
Az, hogy a rádió túl terjed az egyházköz
ség határán, az nem érv, mert fentebb már
részletesen kifejtettem, hogy ez irányban tiltó
rendelkezés nem létezik.
A végső következtetés és indítvány.
Kissé sokat foglalkoztam a rádió kérdésé
vel, s talán toliam hegye meg is sebezte egye
sek érzékenységét, ezt sajnálnám. Személyében
sérteni senkit sem akartam, és nem is akarok.
Előttem csupán az ügy fontossága, az Ige
hirdetés abszolút s mindenkivel szemben fenn
álló kötelezettsége, s az egyházi alkotmány pil
léreinek megbontására irányuló törekvéssel
szemben való állásfoglalás erkölcsi parancsa
állott.
Ezen lelki motívumok hatása alatt szántam
rá magam erre a határozott lépésre, mert nem
akarok hűtlen lenni az evangélikus egyház megc
alapitójának megalkuvást nem ismerő leikületéhez.

Nvoaaatott *

Hírlap tlTO'otí»i

Fejtegetésem végkövetkeztetéseként tehát
meg kell állapítanom:
1. hogy a rádiós Igehirdetéssel szemben
felhozott összes érvek nem érvek, hanem csu
pán ürügyek;
2. hogy a rádiós Igehirdetés a paróchusi
jog határait nem haladja meg;
3. hogy a rádiós istentiszteletek alkalmá
val sem a lithurgia, sem az agenda, sem a he
lyi szokás sérelmet nem szenvedett;

4. hogy a rádiós Igehirdetés kapcsán;
sem kilengések, sem újítások, sem gyökeres
változtatások az istentisztelet rendjén nem
történtek;
5. hogy a püspöknek alkotmányos jogát a
rádió ügybe való beleavatkozás meghaladja;
ó. hogy sem az egyházmegye, sem a ke
rület, sem az egyházegyetem nem bár hatás
körrel a rádiós ügy szabályozására, mert ez a
paróchusi jog integráns része, mely csak a
Zsinat által érinthető;
7. hogy a rádió ügy elgáncsolása nem evan
gélikus érdek, hanem egyenesen a római ka
tholikus egyháznak tett szolgálat volna;
8. hogy az utódállamok belbé kéjének meg
óvása nem a mi feladatunk;
9. s hogy végül a rádiós Igjehirdetés nem
csak joga, hanem egyenes kötelességle minden
keresztyén egyháznak.
Indítványozom tehát, hogy az egyetemes
közgyűlés adjon helyet Sándy Gyula egyház
községi felügyelő felebbezésének, — semmisítse
meg úgy a budapesti egyházmegye, mint a bá
nyakerületi közgyűlés határozatát, és mondja
ki azt, hogy a rádiós igehirdetés kérdése, a
zsinati hatáskörbe tartozó paróchusi jog újabb
szabályozása előtt semmiféle egyházi közigaz
gatási hatóság és közgyűlés által h a t á s k ö r
h i á n y á b a n nem érinthető.
•
Mondja ki továbbá, hogy a múlt évi egye
temes közgyűlés 35. pontjában felvett határozat
csupán a Mele felterjesztésére adott vélemény,
nem p e d i g t i l t ó r e n d e l k e z é s .
Ezen indítvány elfogadása által a rádió
ügye nyugvó pontra jut s az elektromos hullá
mok által közveíitett Ige a trianoni határokon
innen és túlnan is éreztetni fogja áldásos hatá
sát és megvalósul a krisztusi jóslat:
Az ég és a föld elm úlnak, de az én beszédim sem m iképen el nem, m ú ln a k ! (Lukács
XXL 33 )

no» iq U t» ' fy n rtta ftá U a GyAr. Baro«»-ut

Krayzell Miklós,
kir. bflDtető törvényszéki tanácselnök, a duhón
inneni ás hitv. ev. egyházkerület törvényszéki
bitója, az egyetemes közgyűlés tagja

M i.

Mám.
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o. 3. hasáb); akkor alighanem lehet arra goivdőlni, hogy a mi igazainkat, mivolt unkát a nagy
nyilvánosság előtt feltárni igyekező cikkek közlesének mellőzésénél bizonyos, érthető személyi
tekinteteken kivü!, a magyarság első történelmi
egyháza« (L. u. a.), a r ó m. k a t h . e g y h á z
é r d e k s z f é r á i n a k , circnlusainak l e h e t ő kí 
m é l é s e is közre;átszhatik
Bármint áll ón a dolog, annyi bizonyos,
hegy ha olyan minden tekintetben magas szintű,
nyugodt, előkelő hangú s irántunk áda'ában
véve bizonyos megértést é_> jóind 'latot tanusitó sajtó közeg, amilyennek a Budapesti Hír
lapot ismerjük, sem nyitja meg a mi igazaink
feltárására és megvédésére a maga h'sábjait,
akkor az a kérdés áll elő, hoge mit tegyünk
vagy tehetünk általában a nagy közönség kö
rében fe'ölünk uralkodó tájékozatlan.hágnak el
oszlatására?
Protestáns n a p isa jtó orgánumra gondol
nunk, amelyet különben megint csak ini ma
gunk olvasnánk, vagy tán inkább n em olvas
nánk, még ha egyébként ez a gond >ht rokonszén vvel találkoznék is, aminthogy nem talál
kozik, mai megcsonkít ttságunk jne.'letí csak
ugyan hiú ábránd volna. Hiszen e g y h á z i saj
tónkat is alig bírjuk fenntartani és sajnálatos
széthúzásunk mel'ett az sem volna kizárt do
log, hogy rögtön megszületnék egy konkurrens sajtó-orgamim. Hogy az u. n. »destructive
sajtóhoz nem folyamodhatunk, az. külön bizo
nyításra nem szorul.
Mit tegyünk tehát? Úgy látszik: semmit
Vagyis tehát bele kell nyugodnunk az adott
helyzetbe. És talán jobb is igy. Bella main je
zsuita azt mondta valamikor: »Non habemus
idem symbolum, si in explicatione dissidemus«.
És ebben sok igazság van, melyet mi is elis
merünk. Luther a schmalkadeni cikkeknek a
heidelbergi könyvtárban lévő eredeti kéziratában
az apostoli hitvallásról szólva, ezt irta: »Diese
Artikel sind in kleinem Streit, we:l wir zu bei
den Teilen dieselben glauben und bekennen«.
De azután ezt a két szót »glauben und« erőteljes
vonással keresztül húzta és ez azt jelenti, hogy
más a »hit« és más a »vallás«.*)
A róm. katholicizmusnak egész lényegéből
folyó intransigens á'láspontjával úgysem boldo
gulunk. Senki nem mondhatja, hogy a mi ré
szünkről nem történt kísérlet arra, hogy bizo
nyos közös alapokra és értékekre rámutassunk.
De ne erőltessük most már a dolgot, mert Róma
ezt »az uralkodó he’yzet eszes és veszedelmes
kihasználásával« majd még megint csak a magia
javára forditja s meg fogja találni a módját
annak, ha már is meg nem találta, hogy a
gyengéket és ingadozókat a mi táborunkból
meggyőzze affelöl, hogy ha a legfontosabb, leg
szükségesebb do'gnkba úgyis egyek vagyunk, ak
kor a protestantizmus is egyesek részéről csak
rcnitenskedés, az egyedül üdvözítő egyház ke*) Műiért: Konfegsionskunde :M. o.
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telébe való alázatos és töredelmes visszatérés
nek s az >egy akol és egy pásztor« megvalósí
tásának halogatása.
És mégis e g y e t meg kell tennünk és ez
a fő. És ez az, hogy nem tekintve sem jobbra,
sem ba r i igyekezzünk hűséggel megtartani s
a rendelkezésünkre álló eszközökkel: lelkiisme
retes igehirdetéssel, vallásoktatással, lelkipász
torkodáiSal a ránk b z ttak részéről is megtar
tatni azt. amink van és úgy, ahogyan Isten ke
gyelme az" kü'önös charima és feladatként ránk
bízta, hogy igy b e l s ő l e g megerősödve nyu
godtan é ió 1c'ki ismerettel nézhessünk szembe
a k i v ü ! r ó 1 jövő támadásoknak is.
Sopron.
S trán er Vilmos.

»Ravasz és a lutheri dogma.«
(Anekdota-pályázat a Peetl Hírlap f. é. 1H8. azámában.)

Ezen a címen dr. Hegyaljai Kiss Géza bu
dapesti rofermátus vallástanár pályázott országvilág előtt az első díjra. A rendkívül szellemes
és testvéries gyengéd, finom érzékre valló kál
vinista anekdotát ime itt közlöm:
Ravasz László püspökkel történt meg theo
logus korában.
Egv kolozsvári diákkonferencia alkalmával
a vendégek minden szobát betöltötték s az ö
ágyát is elfoglalta valaki.
Aggódnak Ravaszért a barátai:
— Hát te most már hol alszol?
Ö ránéz az ágyra s kacagva idézi Luther
tételét:
Vagy alatta, vágy fc'ette, vagy benne.
ÉcTdig van a régi, kopott anekdota u abb
köntösben. Megengedjük, hogy’ valamely vásott
kálvinista diák baráti körben könnyén elmond
ilyenféle szellemességet. De hogy fővárosi val
lástanár és több könyvéről ismert iró ember
napi lapban, a nagy nyilvánosság előtt ilyen
bántó ízléstelen, a lutheri urvacsorai tant kigunyoló anekdőttáva! pályázzék doktori neve
alatt az első d jra, ezt mégis igen jellemzőnek
és szomorúnak találom.
Ravasz László püspök fog ennek le'j;ke
vés bbé örülni. Én azt hiszem, a püspök urnák
már diák korában is finomabb ízlése volt. Ma
pedig a protestáns testvériségnek éppen ő az
egyik erős oszlopa, aki evang. egyházunkat el
térő sajátságaiban is megérti és méltányolni
tudja. A reformáció lényegét és fe’adatát fej
tegetve ő mondotta még 1923. a kálvinisták
egyik gyűlésen: «Igyekezzünk együtt haladni
lutheránus testvéreinkkel, mert meggyőződé
sem, hogy a lutheránus fe’fogás világi dolgok
ban kálvinizá:ódni fog, mig theologia; dolgok
ban a ká v trsta fe fogás közeledni tog a luthe
ránus felfogáshoz«. (Hszó 1923. 148. 1.)
És ref. vallástanárnak azt is tudnia kell,
hogy Luther az úrvacsoráról a disjunctiv »vagy-
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vagy« és a »vagy felette, vagy mellette« sza
vakat nem mondotta. Luther éppen az úgy
nevezett szakramentáriusokkal szemben, hogy
az urvacsorai elemek és Krisztus teste és vére
között a sacramentális uniót, ezt a természetfeletti mély vallásos titkot (amilyen például a
szentháromság és Istennek emberré levése is)
lehetőleg szóval is kifejezze, azért használta
nyomatékosan a hármas viszonyszót: »in, cum,
et s u b p a n e et vi n o«. Az nem ingadozás és
válogató találgatás tehát, hanem a sacramentális
uniónak nyomatékos kifejezése.
Luther szavait, melyeket a Formula Con
cordiae is (VII. 38.) neki tulajdonit, aref. val
lástanárnál jobban tudta és hivebben idézte a
buzgó r. katholikus II. Rákóczi Ferenc. A fe
jedelem ugyanis, midőn bizalmas embere, a
lutheránus b. Heilenbach János bányafelügyelő
egyszer a maga fizetését is kérni merte tőle,
tréfásan válaszolta:
Kegyelmed úgy is lutheránus lévén, járan
dóságát »in, c u m e t sub« (benne, vele és
alatta) feltalálja majd a bányákban.
A fejedelemnek ez a tréfás mondása meg
van örökítve az Archivum Rákócianum 1706.
szept. 11-iki feljegyzésében és Márki Sándor
is közli II. Rákóczi F. élete II. kötet 411. lapján.
A r. kath. fejedelem a tréfájában is /ime
kiméletesebb volt. Nem torzította el úgy iLuther
szavait, miként a kálvinisták. Azért az orszá
gos nyílt pályázaton az első cjjjat mi nem dr.
Hegyaljai Kiss Géza re*. vaVástanár urnák, ha
nem II. Rákóczi Ferenc fejedelem ő nagyságá
nak ítéljük oda.
Sincerus.

Gödöllő!
Szeptember 25-én a cserkész és levente pa
rancsnokságok Gödöllőre vezényeltek körülbe
lül 4000 keresztyén magyar ifjút országos cser
kész és országos levente zászlóavatásra. Az: ün
nepélyen a kormányzó ur ő főméltósága is je
len volt. Meghívták az ünnepélyre az összes
keresztyén fele kezetek képviselőit. Meghívást
kaptak a budapesti protestáns püspökök, akik
időközbe külföldre utazván, helyettesek által
képviseltették magukat. A helyettesek zászló
avató beszédet akartak mondani, ámde ceruzá
val készült Írásban arra kérték őket, hogy »papi
ruha, ima és áldás nélkül pusztán társadalmi
beszédet mondjanak«. Gödöllőre érkezve hiva
talos fogadtatásba nem részesültek; »A zászló
avatási ünnepségen pedig minden egyházi jel
leg mellőzésével egyszerű polgári ruházatban
csupán társadalmi irányú beszédet mondhat
tak, anélkül, hogy még csak célzást is tehet
tek volna arra, hogy a református illetve evan
gélikus egyház képviseletében jelentek meg«.
Az evang. és ref. püspöki megbízottak ígé
retet kaptak arra nézve, hogy a tábori mise
idejében a protestáns leventék és cserkészek ré
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szére külön istentiszteletet tarthatnak, amit Gödé
Lajos a ref. püspök helyettese meg is tartott
négy leventeszakasz részvételével, cserkész
azonban egy sem vett azon részt. Dr. Raífay
püspök megbízottja nem lévén nála papi öltö
nye, istentiszteletet nem tarthatott. Az ünnep
ség színhelyén a protestáns egyházak képvise
lőiről tudomást sem vettek. Az unitárius egyház
képviselője el sem ment az ünnepélyre.
A róm. kath. egyház részéről Shvoy Lajos
székesfehérvári püspök végezte az avatást.
Az eset nem új. Gróf Mikes püspök egy
év előtt ugyanazt hirdette, amit most Gödöllőn
keresztülvittek. A róm. kath. egyház a protes
táns egyházzal hazafias, nemzeti ünnepet sem
ül; híveit protestánsokkal együtt,imádkozni sem
engedi. így rendelkezett a pápa. Parancsára az
cltár előtt a római katholikus magyar a farize
ussal így imádkozik: »Isten! Hálákat adok
néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb
emberek...
így tanítják imádkozni.
Hogy mit rendel Róma, amiatt fájjon a ma
gyar róm. katholikusoik feje. Nekünk1arra legyen
gondunk, hogy adott esetben a testvéri etlen és
sértő eljárással szemben védekezni tudjunk s
egyházunknak törvényes jogait érvényre tud
juk emelni.
A gödöllői esetben én igy jártam volna el:
Az ünnepélyre egyházam részére meghí
vót követelek, mert ahol evangélikus fiuk van
nak, ott nekem mint papjuknak a megjelenésre
jogom van. Miután tudom, hogy a róm. kath.
lelkész velünk nein fungál, jóelőre intézkedem
az istentiszteletnek külön rendezése iránt, eh
hez törvényes jogom van s ahhoz is, hogy az
evangélikus cserkészeket és leventéket kijelölt
helyen tartandó istentiszteletre kitűzött időre
berendeljem. Ebben engem meg nem gátol
hat senki. Jogomat a törvény biztosítja sa tör
vény fölötte áll mindenkinek. Miért nem éltek
e jogukkal teljes mértékben Gödöllőn a prot.
lelkészek? Miért nem készítették elő igy az is
tentiszteletet? Mit törődnek bárkinek is a ren
delkezéséve!, mikor tudják, hogy vallási, egyházi
tekintetben, istentiszteleti dologban a mi hí
veinkkel senki sem diszponálhat? Miért hall
gattak arra a bizonyos »ceruzás« levélre? Miért
nem rendelkeztek az istentisztelet dolgába ők
maguk ?
Ne panaszkodjunk mindig másra, hanem
álljunk sarkunkra és cselekedjünk magunk. A
mihez törvényes jogunk van, azt bárkivel szem
ben is keresztül kell hajtanunk.
Én Gödöllőn ugyanazon órában tartottam
volna istentiszteletet, amikor a róm. ‘kath. egy
ház tartotta s hódoló tisztelettel meghívtam
volna a ref. istentiszteletre a Kormányzó ur ő
főméltóságát is. Arra a róm. kath. egyház tö
rekedjék, hogy azt a pápai bullát, amely a ma
gyart a magyarral imádkozni, Isten előtt le
borulni nem engedi, visszavonják. Én mint evan-
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gélikus sokkal többre tartom vallásomat és ma
gamat, minthogy azután a szekér után futnék,
amelyik nem akar felvenni.
Akinek az a véleménye, hogy róm. kath.
és protestáns polgároknak együtt a hazáért
csak szenvedni és meg.ialni szabad, de már az
Istenszo'gálatában nem lehetnek együtt, az ma
radjon a véleményével magában. Lázadozik az
önérzetem és büszkeségein, hogy én ahhoz vá
gyakozzam, aki engem a 'egszentebb dologban
maga mellé nem kíván.
Megyek a magam utján. Imádom az én
Istenemet az én házam népével a hozzám tar
tozókkal, az én vallásom szerint, s azzal egy
általában nem törődöm: in t c inál a másik; de
azt sem engedem és nem tűröm, hogy az én
fiaim misére vezényeltessenek s idegen isteni
tiszteletre vezettes>enek fel. Ok cserkészek és
leventék. Hazájuk iránt teljesitik köte'ességeiket, de a r. kath. istentisztelethez még zászlóavatáskor sincs semmi közük; őket más telekezet istentiszteletére semmiféle cserkész, le
vente parancsnok, föszo’gabiró, senki sem kény
szerítheti.
Legyünk éberek és vigyázok! Egyházunk
jogai felett őrködjünk! Ne azt nézzük, hogy
saját egyháza érdekében mit cse’ekszik más;
hanem arra legyen gondunk, hogy adott eset
ben a mi egyházunk érdekében mit kell nekünk
tennünk. Keressük a békét, de jogainkból ne
engedjünk!
Orosháza, 1927. szept. 28.
Kovács Andor ev. esperes.
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M eghalt G,óbi Imre. F. hó 28-án a Stetánia-uton hirtelen rosszul lett és néhány perc
múlva meghalt Góbi Imre, a budapesti evang.
főgimnázium nyug. igazgatója, a kiváló peda
gógus és iró. Az utóbbi években érelmeszese
dés kínozta s magas korában — 81 éves volt
— valószínűleg ez okozta halálát. Neve a ma
gyar iskola ügy és a magyar irodalom történe
tében fenn fog maradni, halá a nagy veszteség
a magyarhoni evang. egyházra, melynek életé
ben az utolsó évekig tevékeny szerepet töltött
be. 1846. december 1-én született, Hódmezővá
sárhelyen, itt végezte a gimnáziumot, Eperjesen
három évig theológiát, hal gatott, majd másfél
évig Jénában bölcseleti, irodalmi és történeti
előadásokat, a német tudományosság legkivá
lóbb képviselőitől. (Kuno Fischer, Fortlage) e
szakokban. Hazatérve 1872—1884-g a pozsonyi
és soproni evang. lyceumokban a magyarnyelvi
és történeti tanszéknek volt tanára. 1884-ben
a budapesti evang. főgimnázium választotta meg
tanárnak^ 1896— 1909-ig annak igazgatója volt.
1anári és igazgatói működésének 25 eszten
deje alatt ez az intézet az ország legelső közép
iskolái közé emelkedett, amiben a kiváló ta
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nári kar mellett kétségtelenül neki volt igen
nagy érdeme. Góbi Imrének köszönhető, hogy
1904-ben a Deák téri, szűk és célszerűtlen épü
let helyett a mai tágas, modern hajlékot nyerte
az iskola a Városligeti fasorban, előkelő környe
zetben. Született igazgató volt; kitűnő emberismerő; úri modorával, imponáló fellépésével,
a tanári testület és az egyházi képviselótestüle!
tanácskozásaiban mindig diadalra tudta vinni
életrevaló terveit. Magyar nyelvi és irodalmi
kitűnő tankönyvei a magyar középiskolák több
nemzedékébe oltották b e e az eszményi lelkese
dért, a hazafias szellemet. Értékes munkát vég
zett hosszú évtizedeken át mint a magyarhoni
evang. egyetemes egyház levélíárosa. 19l)9-ben
az általa teremtett Luther-Otthon igazgatója
lett, me y a protestáns főiskolai hallgatóknak
intemátusi ellátást adott. Nagy csapás crte
Imre fiának halálával, aki a szerb harctéren esett
el; apai fájdalmát egy gyönyörű elégiái hangú
költeményben fejezte ki, mely annak idején az
Uj Időkben megje ént és nagy hatást keltett.
Az irodalommal, költészettel már régebben fog
lalkozott, első verse 1379-ből való. Több ver
sét és novel'áját Gyulai Pál közölte az előkelő
Budapesti Szemlében. Közvetlen halála előtt
még az a nagy öröm érnte, hogy a budapesti
evang. gimnázium volt növendékeinek egyesü
lete Látz László igazgató kezdeményezésére ki
adta verseit »Csak s/álljatok« cimen. Az ün
nepi lyra orgona hangján szólaltat meg egyéni
és kö/érzéseket, de a komoly je énetekét is oly
kor, aranyos humor derűje ragyogja be; méltó
tanítványa Arany Jánosnak, kinek szelleme és
forma tökéletessége hatja át, különösen a költe
mény régi darabjaiban.
A budapesti róm . katholikusok protes
tálnak. A budapesti r. kath. egyházközségek
központi tanácsa október 3 iki ülésén tiltako
zott az ellen, hogy Budapesten a Deák-téren
Luther Mártonnak, a Kálvin-téren Calvin Já
nosnak szobrot állítsanak.
Az ev. papnők országos szövetsége az
idén a dunántúli papnék rendezésében október
26 27-én tartja Budapesten évi konferenciáját.
A kedvezményes vasúti jegyre szóló igényeket
kérjük (a kiindulási állomás és vasútvonal meg
jelölésével) október 20-ig Blatniczky Pálné fő
titkárnál Cinkota, bejelenteni. Később jövő je
lentkezők kérését nem tud uk teljesíteni. A rész
letes programmot a legközelebbi számban hoz
zuk.
1928.
évi képes Luther-N aptár. A Hetvényi Lajos által alapított naptár XVI. évfolyama
Németh Sámuel szerkesztésében jelent meg.
Gazdag, változatos tartalma; vallásos és egyházias jellege; magas irodalmi színvonala; a
munkatársak névsora: művészi kivitelű illusztrá
ciói (Balázsfy rajzai stb.); aktuális képei ezt az
évfolyamot is azzá teszik, amik a korábbiak
voltak, egyházunknak almanachjává, évköny
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vévé. Amennyire fájlaljuk az alapítónak, bol
dogult emlékű Hetvényi Lajosnak halálát, ép
annyira örülünk annak, hogy az eíköltözöttnek
ezen érdemdús munkája a régi nyomokon to
vább él és folyatódik, miként örülünk annak
is, hogy szép terve, a líceumi Diák-Otthon
meg valósul. Bibliai elmélkedéseket Írtak a nap
tárba Kapi Béla, Pauiik János, Németh Károly,
Raics Károly, Hetvényi Lajosról Németh Sá
muel és Hamvas József emlékeznek meg. Tör
ténelmi cikkeket írtak Payr Sándor, dr. Bászel
Ernő, dr. Rehmann Jenő, dr. Szigethy Lajos.
Más irányú tudományos és ismeretterjesztő cik
keket dr. Melich János, Fabricius Endre, dr. Kovácsics Sándor. Elbeszéléseket Keztyüsné Ba
logh Margit, Farkas Zoltán, Hamvas Béla, Beliczáné Okolicsányi Éva, Moravcsik Gyuláné.
Költeményeket Sántha Károly, Kutas Kálmán,
Bakó József, Szalay Mihály, Sz. Nagy Lajos,
Magiassy Sándor, Vályi Nagy Géza, Szántó Ró
bert, Miklós vitéz stb. Egyházunk egy évi ese
ményeit több cikk dolgozza fel. Mindezeken ki
vid a naptárban megtalálhatók mindazok az ál
talános tudnivalók, amelyek más naptárakban
is benne vannak. A 176 oldat terjedelmű naptár
ára 1 pengő 60 fillér. Megrendelések, amenynyiben a naptár lelkésznél vagy tanítóinál nem
volna kapható, a Luther Naptár kiadóhivatalá
hoz, Sopron, Paprét 2. szám alá intézendők.
Olvasóinknak a legmelegebben ajánljuk e nap
tár beszerzését.
Gyula. Az egyháztanács és közgyűlés egy
hangú meghívása folytán a gyülekezet vezetését
Tátrai Károly lelkész vette át, akit hivatalába
dr. Szeberényi Lajos főesperes szeptember hó
25-ikén iktatott be. A gyulai gyülekezet megyei
középpontban van, kerek számban 1000 lelket
számlál, akiknek legnagyobb része tisztviselő,
iparos és kereskedő. Templom építése folyamat
ban van 50.000 pengő értékben. Ezen nagy öszszcget a gyülekezet az év végéig engedélyezett
országos gyűjtésből kívánja fedezni. Aki ezen
határszé'i őrálló egyháznak szives adományt
akar juttatni, küldje be adományát Gyula, Maróti-tér 1. sz. alá.
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PÁLYÁZAT.
Alulírott egyházmegyei elnökség pályáza
tot hirdet a nyugalomba vonulás folytán meg
üresedett sze gedi 1eikészi állásra, melynek ja
vadalma :
1. Lakás a leikészlakban.
2. Készpénzben évi 979 P 20 fillér.
3. Termény értékben 163 P 20 fillér.
4. Állami congrua 808 P 80 fillér.
5. Stólák.
A bányai egyházkerület Lelkészválasztási
Szabályrendeletében előirt módon felszerelt pá
lyázatok alulírott espereshez folyó évi október
hó 22-ig nyújthatók be.
Makó és Pitvaros, 1927. szept. 26.
Purgly Emil
Saguly János
egyházm. felügyelő.
esperes.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A pestmegyei ág. hitv. evang. felsőegyházmegye kebelébe tartozó domonyi egyház Ielkészi
állására pályázatot hirdetünk. Az állás kongruás.
A bányai ev. egyházkerület lelkész választási
szabályrendelete 15. § ában megjelölt okiratok
kal felszerelt pályázati kérvények alulírott fő
esperes c mére küldendők. Jelentkezési határidő
1927. év; október hó 23. A tót nyelv ismerete
kívánatos. Báró Prónay György egyházmegyei
felügyelő, Blatniczky Pál főesperes Cinkota
Pestmegye.

Pályázat kisdedóvónői állásra.

Felelős kiadó : PÁLMAI LAJOS.

A szarvasi községi iskolaszék pályázatot
hirdet a II. kerületi községi kisdedóvónál nyug
díjazás miatt megüresedett óvónői állásra. A
pályázatban részt vehetnek okleveles kisdedóvó
nők, kiknek megvá asztása esetén kötelességük
az óvóba beosztott óvóköteles gyermekeknek
állami utasítás szerint vezetése. A fizetés az erre
vonatkozó állami rendeletben körülírt törvény
szerű illetményekből áll. A kellően felszerelt fo
lyamodványok a községi iskolaszékhez címezve
október hó 20-ig Szelényi János iskolaszék el
nökéhez adandók be. Az állás választás után
azonnal elfoglalandó.
Szarvas, 1927. évi szept. 24.

PÁLYÁZATI H IR D E T M É N Y !
A tiszavidéki evangélikus egyházmegyébe
kebelezett tokaji egyházközségben lemondás
folytán megüresedett ielkészi állásra pályázat
hirdettetik. Az állás kongruás. Szolga ati nyelv
magyar. Kellően felszerelt kérvények alulírott
espereshez okt. 12-ig küldendők.
Sá torai juj hely, 1027. szept. hó.
Dr. Doniján Elek
esperes.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A gyulai evangélikus egyház jelenleg épülő
temploma javára belügyminiszteri engedély
alapján országos gyűjtést indított. A gyűjtés
foganatosítására protestáns vallásu nyugdíjas,
vagy B. listás tisztviselőket, tisztviselőnőket,
esetleg más egyéneket keres. Érdeklődők eddigi
foglalkozásuk megjelölése mellett forduljanak
közvetlenül levélben a gyulai evangélikus egy
ház Ielkészi hivatalához.
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Mentsetek meg!

Ziermano Lajos egyetemes gyámintézeti c. elnök
Jelentéséből. —
Ez év julius havában egy szenzációs hír
járta be a világot. A Németországhoz tartozó
Kelet-Fries szigetek egyikének, a Wangeroog
partjára egy palackot sodort a viz. A palackban
francdanyelvü üzenet volt. Szólt pedig az üze
net magyar fordításban ilyenformán: »Ment
setek meg bennünket, sem kenyerünk, sem vi
zünk. Az Atlanti óceán kis szigete. Nungesser
és Cloi«.
Amikor a néhány héttel azelőtt nyomaveszett két aviatikusnak ezen híradását olvasták,
keresve-keresték mindenütt az Atlanti óceán
nak a hajózási forgalomból kiesett, lakathn kis
szigetét, amelyre a sorsüldözött hősök vetőd
tek. Ámde mind máig nem találták meg e szi
getet és nem találták meg Nungessert és Colit.
Lehet, hogy az egész csak misztifikáció volt.
Az azonban nem misztifikáció, hanem tény
és valóság, hogy Csőn kam agyarország kicsike
kis evangélikus egyháza hónapok óta hétrőlhétre bocsátja ki az »élet-halál harcot vivő«
gyülekezetek s intézmények helyzetképet, amely
ből szintén csak ez az üzenet csendül ki: »Ment
setek meg bennünket, sem kenyerünk, sem vi
zünk«.
S váljon hányán vették elő Csonkamagyarország térképét s hányán keresték ezen azokat
az evangélikus hittestvéreket, akik nélkülözik
a2 életnek kenyerét és vizét, akik éhezik és
szomjuhozzák az igazságot és nincsen, aki megelégitse őket. Oh, nékem úgy tetszik, mintha
mi már ott tartanánk, ahol egykor Hágár tartott.
Amikor Hágár fiával, Izmaellel ott Beerseba pusztájában bujdosott s mikor elfogyott
az eledelük s elfogyott az ivóvizük, a boldog
talan édesanya letette Fát egy fa alá s leült a
gyermekkel szemben, felszóval sirt és jajgatott
és azt mondta: »Nem akarom látni, mikor a
gyermekem meghall«
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De hát ez az édesanya legalább még sirt
és búsult, amikor gyermeke az éhségtől és
szomjúságtól elepedt. De ki sir ma és ki bú
sul ma, ha itt vagy ott egy kicsike kis evan
gélikus egyház tönkre megy, avagy nem képes
híveinek lelki szükségleteit kielégíteni? Hányán,
hányán érzik, hogy ezen tönkremenö egyhá
zaknak éhezése, szomjúhozása a mi szégyenünk,
koldulólevele a mi szegénységi bizonyítványunk,
pusztulása a mi veszedelmünk? Hányán érzik,
hogy mi egy élő test tagjai vagyunk s hogy
az egyik nem vigadhat akkor, amikor a másik
halottja felett siránkozik, hanem hogy mind
nyájunknak, nékem s néked is igen is meg kell
szívlelni a nagy apostol szavát: »Egymás ter
heit hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisz
tus törvényeit«.
Végtelenül fáj, hogy csak oly kevesen töl
tik be a Krisztusnak törvényét, hogy Gyám in
tézetünknek csak oly kevés, igazán kevés ba
rátja van.
Az elért eredmény nem áll arányban a reá
forditott munkával. A szükséglet óriási nagy’.
De ennél sokkal nagyobb az a közönyösség,
amellyel lépten-nyomon találkozunk s amely sok
szor megbénítja munkakedvünket. Az az úgy
szólván kivétel nélkül szegény emberekből álló
Burgenland (39000 lélek) 61 millió gyáminté
zeti, illetőleg most már G. A. egyleti összeget
hozott össze. És azért senki se lett ott ezáltal
szegényebb. Ha mi ilyen arányban adakoztunk
volna, akkor nálunk legalább 700 milliónak kel
lett volna összejönni, 3—4 annyinak, mint a
mennyi tényleg összejött. Ha ezt tényleg össze
adtuk volna, nem lettünk volna az által szegé
nyebbek, hanem ellenkezőleg gazdagabbak és
tudtunk volna 3—4-szer annyi jót tenni, mint a
mennyit tehettünk. De hát az a baj, hogy hí
veink nem hallják s hogy mi lelkészek nem
prédikáljuk eléggé az élet-halál harcot küzdő
gyülekezetek üzenetét: »Mentsetek meg bennün
ket. Sem kenyerünk, sem vizünk«. Az a baj,
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k f é n y s z e r f o l y t á n . Igazi fajtiszta szinmagyarok csak a kathoiikusok, hiszen Debrecen
neve is szláv eredetű név. A világháborúban
is csak ők voltak a hősök. Sőt az 1848—49-iki
szabadságharcban is inkább csak szóval bírták,
mint tettel. Azt hiszem, hogy ebből a csokorból
elég s nem is érdemes az ilyen Pezenhofter
irányú állításokat cáfolni.
Ezeket a virágokat megelőzi egy széles tör
téneti háttér, melyben ismét fő helyet foglalja
el Luther; mert Lutherrel foglalkozik legtöb
bet e mű s azt bizonyítja, hogy Luther nélkül
nem lett volna reformáció, sőt ha Luthernek
erősebb idegzete lett volna, úgy se lett volna
reformáció — de akkor valószínűleg (ez már a
mi következtetésünk) nem lett volna tridenti
zsinat sem, sőt talán Loyola is tovább katonás
kodott volna, ha sántán is.
A történet, melyet Bilkei t. esperes ur
nyújt, ügyes kivonatozása az újkori ultramontán és jezsuita hazai és külföldi történetiiroda
lomnak.
Ezek az urak rá jöttek, hogy a statiszti
(Megértést kereső írás protestáns testvéreinkhez. Szé kánál nem kevésbbé alkalmas eszköz az igiazkesfehérvár, 1927. 292 1. Ára 4 pengő.)
ség elhomályositására: a történet. Pezenhoifer
Ismét megjelent egy könyv azok közül, me a nagy statisztikus elég naivul azon munkájá
lyek katholikus részről a m e g é r t é s t keresik ban, melyet bőségesen kihasznál Bilikéi, elárulja
1920. óta; de a melyeknek cél,a tulajdonképen azt az igazságot, hogy a statisztikával mindent
a katholikus lelki fölény kimutáíása, és igy, ha be lehet bizonyítani. A történelemmel nem ke
közvetve is, előkészítése a zarándoklásnak Deb vésbé. Ott van helye a legnagyobb szemfény
recenből Pannonhalmára. A szerző, aki mint vesztésnek, ha az ember nem a tényeket keresi
székesfehérvári esperes hallott bizonyára arról, és a tényleges igazságot, hanem valamely ten
hogy az evangélikus papság megkoszorúzta Pro- denciával ki akar mutatni olyasmit, amit sze
hászka püspök sírját, kijelenti, hogy munkájával retne. Nem mond egyenes, kézzelfogható ha
nem akar téríteni, csak a megértést keresi, hogy zugságot — de elhallgat bizonyos tényeket és
a protestánsok ne becsméreljék a katolikuso mellék eseményeket. Ez a legrettenetesebb tör
kat és lássák be, hogy a katolikusok vannak ténelmi hzudozás és alkalmas egész nemzeteket
hivatva Magyarország megmentésére. Műve vé és néposztályokat tévútra vezetni, elbőditani és
gén fel is hozza mi volna a béke feltétele. A sokszor veszedelmes lépésekre ragadni.
protestánsok ejtsék el a megcáfolt vádakat, hogy
B. is ezen történések nyomán halad telje
a katolikusok szűz Máriát és a szenteket imád sen. Nem tagadja és restellj, hogy a párisi Ber
ják, hogy bálványimádók, hogy a pápa csalat- talan vérnász megtörtént — de gyengíti ezt
kozhatat ansága nem az ő személyi büntetlensé azzal, hogy a protestánsok hasonló dolgokat kö
gét jelenti, hogy nő pápa is volt, hogy jezsuita vettek el Franciaországban, Írországban, Né
elv: a cél szentesíti az eszközöket stb. stb. Vi metországban (?), sőt megemlíti azt a feltevést
szont a katolikusok se állítsák a protestánsok is, hogy ezt a rémtettet azért követték el a
ról, a mi a történeti tudatnak nem felei meg, kathoiikusok; mert a protestánsok hasonlót
pl. hogy Luther felakasztotta magát stb.
akartak elkövetni és a kathoiikusok meg akar
Mégis e szerény feltételek dacára az egész ták előzni. De azt már elhallgatja, hogy a pápa
irás nem egyéb, mint durva támadás a protes az esemény örömére emlékérmet veretett! De
tantizmus ellen, egészen a hazai katolikus Mi ösmerjük ezt az okoskodást. Mikor a világr
egyház statisztikai speciálistája, a hires Pezen- háborúban szemére vetették egy török államhoffer nyomán. Ha protestánsok nem lennének, férfiúnak azt a rettenetes kegyetlenséget, ame
nem volna egyke, s ha nem volna egyke, 10 lyet a törökök az ártatlan örményeken is elkö
millió magyar lenne s ezekkel már az egész vettek, az úgy védekezett: az igaz, hogy olyan
világ tankjai, repülőgépei: nem bírtak volna! örményeket is ki végeztettünk, akik nem voltak
Vagyis, ha protestánsok nem lennének, nem lett árulók — de hát későbben azok is árulók le
volna Trianon! Ha nem volna protestantizmus, h e t t e k volna! Végig megy Európa minden
nem volnának öngyilkosok. A magyar protes országán, hogy kimutassa, mily kegyetlenül
tantizmus annak köszönheti létét, hogy itt a bántak a protestánsok a katholikusokfkal — csak
törökök dúltak, önként csak a tótok és néme egyet hagy ki s ez Ausztria. Ez a kihagyás
tek lettek protestánsokká, a m a g y a r o k c s a k jellemző — pedig a jezsuita és Habsburg szőhogy nem sikerült megtörni azt az óriási kö
zönyt, amely kevés kivétellel mindannyiunkat
fogva tart.
S mégis azt mondom, ne csüggedjünk el,
hanem imádkozzunk s dolgozzunk tovább ami
Gyáminíézetünkért. Amikor nagy szá.azság ide
jén illés próféta ott a Karmel tetején csak egy
picike kis felhőcskét Iát a tenger felől feltűnni,
akkorát mint egy ember tenyere, már boldogan
hirdeti, hogy nagy esőnek a zúgása hallatszik.
(Kir. 1. 18. 41.) Abból á kicsike eredményből
amelyről ma itt Salgótarjánban beszámolhat
tunk, a mi hitünknek is kell, hogy kihallja nagy
esőnek zúgását, elkövetkezendő gyámintézeti
eredményeknek, áldásoknak biztató boldogító
Ígéretét. Úgy légyen!

Bilkei Ferenc: Debrecentől—Pannonhalmáig.
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vétség a legtanulságosabb. Nem írja le, mint
irtották ki a protestantizmust Ausztriában, kü
lönösen Csehországban s mint tették semmivé
egy nemzet kultúráját a jezsuiták s mint a’jasitottak és jellemte'.enné tettek egy egész nem
zetet. A jezsuiták lengyelországi szerepkését is
teljesen elhallgatja, pedig az kétségeiéi, hogy
a jezsuita gimnázium és morál elókészile.te Len
gyelország fe'osztását. Magyarországon is a
protestánsok kegyetlenkedtek, hisz Kassán a
hajdúk 3 jezsuita pátert összekaszabolíak s leg
újabban e három mártírt a katholikus egyház
szentté avatott. A vallási tolerancia úttörői nem
Luther, nem Gusztáv Adolf, nem a felvílágjosodás korszaka — hanem Amerikában Mary.andban a jezsuiták a vallásos tolerancia első baj
nokai! Érdekes megfigyelni az ultrainontán tör
ténetírók tojástáncát a történeti tények körül. B.
ebből a forrásból merit és talán meg is téveszt
oly olvasókat, kik életükben komoly történeti
művet és forrásokat nem olvastak.
Az ultramontán és jezsuita Írók különös
előszeretettel foglalkoznak Lutherrel. Osmerjük
Jansen, Denifle ez irányú munkásságát. Leg
újabban Grisar jezsuita páter irt 3 kötetes nagy
művet Lutherről. Valóban nagy lelki önmegta
gadásba kerülhetett egy ily jezsuita gyakorlatok
kal abrichto't léleknek oly soká foglalkozni Lu
therrel !
Miért szeretnek ezek az urak oly nagy elő
szeretettel foglalkozni Lutherrel? Luther összes
művei 110 kötetet foglalnak magukban az erlangeni kiadásban. Ebből aztán lehet idézni —
és mi mindent? Csak ügyesen ki kell szakítani
a szavakat az összefüggésből. B. is folyton idéz,
természetesen nem Luther eredeti műveiből, ha
nem Grisar nyomán, igy azután olyan tévedések
is becsúsznak, hogy például Köstlin Kaverau
néven említ egy prot. tudóst, holott Köstlin
sohasem volt Köstlin Kaverau, hanem Köstlin
művét egy másik neves prot. történész Kaverau
adta ki. Azután téves idézet jegyzések is elő
fordulnak, melyek az idézet másolás alatt be
csúsztak igy az 55-ik lapon közölt E. A. 4. 131.
I. nem fordul elő az eredetiben. A 128-ik lapon
a második kikezdésben hivatkozik Loesche prot.
iró »Luther, Melanchthon, aKlvin, munkájának
336. lapjára, de ott a kikezdésben emhtett dol
gokról nincsen szó — s igy úgy látszik, hogy
Loesche könyvét B. nem olvasta. A 62-ik lapon
azt mondja, hogy Luther nyíltan hirdette, hogy
aki megüti a püspököket és szétrombolja a ko
lostorokat, az az Isten fia. Kár, hogy itt nem
idéz s nem mondja, hogy honnan vette Gtísm *
állítását!
(Folytatjuk.)
Lapunk 41. számához adott
rendkívüli melléklet 5-ik oldalán az első hasáb
második bekezdésének 5-ik sorában Luther XI.
9. helyett Lukács XI. 9. olvasandó.
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Evangélikus egyházi családkőnyv.
1895. október 1-én megindult hazánkban
az állami anyakönyvvezetés, azon időponttól
fogva a mi egyházi anyakönyveink csak egyházi
jellegűek, hogy úgy mondjam: házi haszná atra
vezettetnek, közhitelességük nincs, azokból köz
hitelességit kivonatok, okmányok ki nem ad
hatók. Ilyen körülmények között felteszem azt
a kérdést, hogy kizárólag egyházi célra veze
tett anyakönyveink megfelelnek-e annak a cél
nak, amelyet a változott viszonyok között szol
gál niok kellene és hogy olyan alakban, mint a
milyenben vezetésük ez ideig történik: szüksé
gesek-e, helyesek-e, célszerűek-e?
Én őszintén megvallom, régen várom már
az intézkedést, amely anyakönyveink reformá
lását vonná maga után s miután az mindez
ideig késik, sőt még csak hallani sem lehet ar
ról: indíttatva érzem magamat, hogy e kér
dést szőnyegre hozzam s megtegyem a kezde
ményező lépést anyakönyveink vezetésének a
jövendőben történő alapos megváltoztatásához.
Anyakönyveinknek mai alakjukban való ve
zetése az il'am i anyakönyvvezetésre vonatkozó
törvény életbelépése, tehát 32 év óta fölösleges,
helytelen és célszerűtlen.
Fölösleges, mert fél munkát végezünk vele,
amennyiben beírjuk az egyházi szertartásokkal
élő híveinkre vonatkozó adatokat s kimaradnak
mindazokra vonatkozólag az adatok, akik az
egyházi szertartásokat mellőzik; mert rendel
kezésükre áll a hiteles, állami, te je s anyakönyv,
amelybe az adatokat beíratni büntetés terhe
alatt minden po'gára a hazának köteles.
A mi anyakönyveink nem telesek már a
miatt sem, mert híveink családi körülményeire
vonatkozólag nem kerül azokra minden adat.
Az jön hozzánk kereszteltetni, esküdni, halott
ját eltemettetni, akinek tetszik. Mii csak a vég
zett funkciók után jegyezzük be az adatokat.
A mi cselekményt nem végezünk, annak nyoma
nincs anyakönyveinkben: tehát anyakönyveink
csonkák, hiányosak s mint ilyenek mai alakjuk
ban feles legesek.
Az állami teljes anyakönyvből akár a tan
kötelesekre, akár a konfirmandusokra vonatkozó
adatokat teljesen, pontosan kiírhatjuk, onnan
minden szüséges adatot kivehetünk. A mi hiá
nyos anyakönyveinket aműgy is az állami anya
könyvekből kell kiegészítenünk. Miért vezet
nénk hát tovább olyan anyakönyvet, amely a
szükséges adatoknak csak egy részét fog’alja
magában. 1895. óta vezetett anyakönyveinkből
hiteles adatokat, köznite'ességü okmányokat ki
nem adhatunk. Mivel lehetne hát indokolni
azoknak a régi módon való vezetését? Mi azok
ból magunkat teljesen nem tájékozhatjuk; hí
veink pedig azok igénybevételére törvényes in
tézkedés alapján nincsenek jogosítva. Mi az
adatok kiszolgáltatásától törvény által el va
gyunk tiltva, legfeljebb magán célra adhatunk
ki följegy zéseket.
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Fölösleges munkát végezünk, amikor a régi vagy nem. Én a család vagyoni állapotának jel
csapáson haladunk tovább anyait ön yveink ve zésére is vennék fel rovatot. Nagy* hasznát venné
zetését illetőleg.
ennek a lelkész akkor, amikor előforduló ese
Helytelen is az eljárásunk, mert olyan mun tek alkalmával áldozatot kérni, vagy adni kell;
kát végezünk, amelyről tudjuk, hogy nem pon tudna jótékonycélra első sorban kitől kérni s
tudná, hogy hivei közül kik szorulnak legin
tos, nem teljes, nem egész, nem tökéletes.
Célszerűtlen is a munkánk, mert tisztán kább támogatásra.
A jegyzetrovatban helyet találna a vagyoni
egyházi jellegű anyakönyveinkből híveinkre és
azok családi állapotára vonatkozólag tiszta és állapot jelzése, nem különben a családra vonat
kozó mindennemű jellemző és ismertető vonás,
teljes képet nem nyerhetünk.
A mai hiányos anyakönyvek mellett nyil pl. hitbúzgó, egyházias, áldozatkész stb.
A családkönyvben minden egyes családnak
vántartási segédkönyvekre van szükségünk, a
melyekbe az egyházi szertartásokat mellőzök külön lapja lenne.
tájékoztatás, megadóztatás, lelki gondozás stb.
A családkönyv betüsoros jelzéssel, külön
szempontjából bevezettetnek.
szám és névmutatóval könnyen kezelhető, könyA ma vezetett anyakönyvek alapján híveink nyen áttekinthető, teljes és hű képét adná
nek, azok családi állapotának, vallási érzésük az egyházközség összes családjainak s az egyes
nek, egyháziasságuknak áttekintése és ismerete egyháztagoknak. A gyakorlati célnak teljesen
felette nehéz, nagy egyházakban csaknem lehe meg:feleine, az egyház, érdekeit szolgiálná s a
tetlen. Ha valamelyik család népességére s vi lelkészt hivei állapotáról teljes mértékben tá
szonyaira vonatkozólag hű képet akar magának jékoztatná s ezáltal a lelki gondozás munkájá
szerezni a lelkész, az összes anyakönyveket át ban, nagy hasznát lehetne venni. Annyi rovat
kell néznie, feljegyzéseket tennie s csak hosszan készíttetnék, a mennyi alapos meggondolás után
tartó munka után juthat annak tudatára, hogy szükségesnek mutatkozik.
népesség, vallási és egyházi szempontból milyen
Tegyék lelkésztársaim e kérdést megfon
a kérdéses családnak az állapota. Kis gyüleke tolás tárgyává s egy akarattal azon legyünk,
zetben ilyen módon még talán alkothat magának hogy az »Evangélikus Egyházi Családkönyv«
gyülekezete családjairól a lelkész; de nagy gyü mennél előbb elfoglalja helyét az evangélikus
lekezetben a mai anyakönyvezési forma mellett lelkészi hivatalokban; eddigi anyakönyveinket
a lelkésznek ily nemű tájékozottsága ki van pedig kegyelettel tegyük félre. A múltban meg
zárva. Pedig a gyakorlati cél most a fontos. bízható, pontos, segítőtársai voltak a lelkész
Ha anyakönyveink törvényes, hiteles jelleggel nek; mint kedves emléket megőrizzük a jöven
nem bírnak, legalább gyakorlati célt szolgálja dőben is.
nak; ez azonban a mai vezetés módja mellett
A családkönyv bevezetésekor a családok
lehetetlen. Cé’szerütlen is tehát anyakönyveink összeírása venne igénybe nagyobb gyülekeze
nek a régi alakban való fenntartása.
tekben több időt és nagyobb fáradságot; de az
Mit tegyünk tehát? Hogyan reformáljuk után sokkal könnyebb és kevesebb lenne a
ezt a régi, mindeddig a legnagyobb kegyelettel munka, mint a mennyi az eddigi anyakönyvek
és megbízhatósággal végzett munkát?
vezetésével van s az az igen nagy előnye lenne
Elmondom röviden, amit én ez ügyben a családkönyvnek, hogy egy lapon a családra,
gondolok és a mit a jövendő anyakönywezésre vonatkozó összes adatok egy csoportban lenné
nézve szükségesnek, helyesnek és célszerűnek nek feltalálhatok.
vélek.
Ez ügyben indítványt terjesztettem be az
Javaslom, hogy eddigi anyakönyveink he egyházkerületi közgyűléshez, kérve, hogy in
lyére az »Evangélikus Egyházi Családkönyv« dítványomat elfogadva, yigye az egyetemes köz
lépjen. Äl’itsuk össze megrele’ő rovatokkal ellá gyűlés elé abból a célból, hogy egyetemes in
tott Családkönyvet. Vezettessék abba be minde tézkedés történjék arra nézve, hogy megfelelő
nekelőtt a családapa, anya neve, vallása, szüle Evangélikus Egyházi Családkönyvnek vala
tési, keresztelési, konfirmálói, esketési, eset mennyi egyházközségünkbe bevitele és hasz
leg, elhalálozási adatok és foglalkozásuk. Az nálatba vétele elrendeltessék; -régi anyaköny
után írassanak be a gyermekek a születésükre, veink vezetése pedig szűnjék meg.
keresztelésükre, konfirmálásukra vonatkozó ada
A családkönyv pontos vezetése kénysze
tok bejegyzésével. Ha a gyermekek nem len rítő hatással volna ránk lelkészekre, hogy az
nének megkeresztelve, vagy konfirmálva, erről állami anyakönyvben hétről-hétre pontosan
megfelelő rovatban megjegyzés történjék.
utána nézzünk az ott bejegyzett adatoknak s a
A esaládalapitó vegyes házasoknál megfe családkönyv esetleg hiányzó adatait onnan ki
lelő rovatba beíratnak, hogy gyermekeik val egészítsük, pótoljuk s az esetleg egyházi szer
lására nézve egyességet kötöttek-e vagy nem. tartásokat meliőző egyéneket felszólítsuk val
Kikérték-e vagy mellőzték az egyházi áldást, lási kötelességüknek pótlólag történő teljesí
külön rovatban nyerne megörökítést az is, hogy tésére.
az elhalt egyházi szertartással temettetett-e el,
A lelkész a végzett cselekményekről mun-
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kanaplót vezetne s e naplóból \-ezetné át a/
adatokat a családkönyvbe s így abba minden
kor tisztán és hibátlanul kerülnének a bejegy
zések.
Orosháza, 1927. szept. 9.
Kovács Andor esperes.

HÍREK.
h í evaog. Ideológiai fakultás vizsgarendje.

A Magyarhoni ágost. hitv. evang. Misszióegye•
sülét ein őségétől.
M. 48 1927 sz.
MEGHÍVÓ.
A Magyarhoni ágost. hitv. evang. Misszió
egyesület folyó évi október hó 23 án déli 12
órakor Budapesten a Deák-téri iskola díszter
mében (bejárat: Sütő-utca 1.) tartja évi rendes
közgyűlését, melyre a missziótanács és a miszszióegyesület tagjait, valamint az evangélikus
hittérités ügyének barátait szeretettel meghívjuk.
Ágfalva-Kőszeg, 1927. okt. 1.
Dr. Schneller Aurél
Scholtz Ödön
vil. elnök.
egyh. elnök.
A közgyűlés és a vele kapcsolatos isten
tiszteletek és ünnepélyek időrendje:
1. Október 22-én, szombaton délután öt
órakor a missziótanács ülése a német lelkészi
hivatal irodájában, IV. Deák-tér 4. I.
2. Október 22-én, szombaton délután hat
órakor a Deák-téri Luther Szövetség missziói
estélye a Deák-téri evang. iskola dísztermében
(bejárat: Sütő-utca 1.)
3! Október 23-án, vasárnap délelőtt fél 10
órakor német ünnepi istentisztelet a Deák-téri
templomban.
4. Október 23-án, vasárnap délelőtt fél 11
órakor ünnepi istentisztelet a norvég misszió
kápolnájában (VII. üyarmat-utca 14.)
5. Október 23-án, vasárnap délelőtt 11 óra
kor magyar ünnepi istentisztelet a Deák-téri
templomban.
6. Október 23-án, vasárnap délelőtt 11 óra
kor magyar ünnepi istentisztelet a fasori tem
plomban.
7. Október 23-án, vasárnap déli 12 óra
kor a misszió egyesület közgyűlése a Deák-téri
iskola dísztermében.
8. Október 23-án, vasárnap este 6 óra
kor német nyelvű missziói estély a Deák-téri
iskola dísztermében.

A fakultáson a t anulmányok teljes befeje
zéséhez nyolc félév kell. A hallgatók a negyedik
félév végén kötelesek alapvizsgázni. Az alap
vizsgálat két részbő! áll. Az első rész tárgyai:
theológiai encyclopaedia, ószövetség! bevezetés,
újszövetségi bevezetés és vallástörténet; a má
sodik rész tárgyai: egyetemes keresztyén egy
háztörténet és neveléstörténet. Az alapvizsgá
lat szóbeli.
A nyolcadik félév végén a hallgatóknak szi
gorlatot kell tenniük, amely írásbeli és szóbeli,
írásbeli része egy a biblia: tudományokból és
egy a rendszeres teológiából kitűzött tétel ki
dolgozásából áll. A szóbeli szigorlat három
részből áll: az első rész tárgyai: ótestámentomi
és lijtestámentonii irásmagyarázat és theológia; a második rész tárgyai: hit- és erkölcs
tan; a harmadik rész tárgyai: magyar prot. egy
háztörténet, egyházjogtan, katechetika. liturgika, homiletika, lelkipásztorkodástan.
A fakultásnak joga van doktori fokozatot
adományozni és pedig vagy a pályázó kérelmére
megfelelő szigorlat alapján, vagy' érdemek el
ismeréséül kitüntetésképen (»rite, és »honoris
causa«). A szigorlat szaktárgy csoportjai: 1. ószövetségn irásmagyarázat és theológia; 2. újszövetségi irásmagyarázat és theológia; 3. egye
temes keresztyén egyháztörténet; 4. rendszeres
theológia; 5. gyakorlati theológia; 6. egyházjogtan és magyar protestáns egyháztörténet;
7.
általános vaUástudomány és valláspaedagógika. Mindegyik szakcsoporthoz hozzáveendő a
Lelkészegyesület. (M. E. L .’E.)
theológiai encyclopaedia és a keresztyén dog
matika. A doktori szigorlat írásbeli és szóbeli,
MEGHÍVÓ.
írásbeli része a 100 nyomtatott példányban be
nyújtandó doktori értekezés. A szóbeli rész nyil
A Magyarhoni Evangélikus Lelkész-Egye
vános. A szóbeli szigorlat szolgáltasson bizony sület 1927. október hó 26. napján, délelőtt 9
ságot a teljes szakképzettség inel’ett a szigorló órai kezdettel Budapesten a Deák-téri evangé
általános theológiai műveltségének magas szín likus egyház tanácstermében rendes évi köz
vonaláról, tudományos ítélőképességének fej gyűlést tart, a következő tárgysorozattal:
lettségéről, szellemi látókörének szélességéről és
1. Közének.
a jelenkori szellemi élet terén való általános
2. Irásmagyarázat si ma. Bartos Pál.
tájékozottságáról is. A szóbeli szigorlatra leg3. Elnöki megnyitó.
• alább egy, legfeljebb két óra fordítandó. A kül
4. Elnöki jelentések.
földön szerzett licenciátnsi vagy doktori oklevél
5. Az új nyugdíjintézet ügye. Előadó:
honosítása ügyében a fakultás illetékes a kul
Wagner Adáin.
tuszminiszter jóváhagyási és megerősítési jo
6. Gyakorlati lelkészképzés. Előadó: Stráginak fenntartása mellett.
ner Vilmos.
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7. Az én házam imádságnak háza. Előadó:
Hering: János.
8. Lelkés zi korpótlék. Elnök.
9. Pénztári jelentés. Bíatnyiczky Pál.
10. Esetleges indítványok.
Erre a közgyűlésünkre egyházunknak öszszes lelkészeit, theol. tanárait, vallástanárait, se
gédlelkészeit, valamint egyházunknak mindenrangú felügyelőit testvéri szeretettel meghí
vom. Meghívom azzal a kéréssel, hogy a gyű
lésen a jelzett időpontban pontosan megjelenni
s az ott tárgyalandó uj nyugdíjintézet kérdé
sére vonatkozó jegyzeteiket s esetleges jelen
téseiket írásba foglalva magukkal hozni szí
veskedjenek, hogy ez a fő fontosságú kérdés
minden további tétovázás nélkül megoldható
legyen.
Végtelenül boldog lennék, ha már a köz
gyűlést megelőzően is minél több lelkésztest
véremmel találkozhatnék s eszmét cserélhetnék,
a mire nézve az Erzsébet-szálló étkező termé
ben október 25-én este fogok alkalmat keresni.
Nyíregyháza, 1927. október 6-án.
Igaz szeretettel s nagyrabecsüléssel
Paulik János
a M. E. L. E. elnöke.
Utolsó felhívás a hátralékosokhoz! La
punkat válságos helyzetbe hozták azok az
u. n. előfizetők, akik állandóan elfogadták
azt, de következetesen nem fizetnek. Két
és félévi pontos, lelkiism eretes, önzetlen
munkánk után a közönyösség fennt és lent
a többi lapunk sorsára juttat minket is. Még
egyszer megpróbáljuk az alvó lelkiism ere
teket felébreszteni ezzel az utolsó szóval s
kérjük, hogy a többször kimutatott, sok
millióra menő hátralékaikat fizessék meg.
Egyedül rajtuk múlik, ha az Evangélikusok
Lapja is elhervad, mint ősszel áfák levele.
A szerkesztő és kiadóhivatal.
Lelkészavatás. Kapi Béla püspök október
2-án Szombathelyen lelkészekké avatta Asbóth
Gyula, Balázs Béla és Sokoray Miklós jelöl
teket. Az Úrvacsora szentségét dr. Kiss Jenő
egyetemi tanár szolgáltatta ki.
Imaház és oltáravatás Kardoskúton. Lé
lekemelő és szivetgazdagitó ünnepben volt ré
sze a kardoskúti pusztai egyházközségünk ev.
népének f. évi szept. hó 25-én. Kovács Andor
békési főesperes ezen a napon avatta fel Isten
szolgálatára az egyházközség imaházát az uj
oltár-szószéket és az imaház teljes berendezé
sét. A főesperes ur avató beszédének alapigéi
a 84-ik zsolt. eme szavai voltak: »Jobb egy nap
a te tornácaidban, hogysem ezer másutt«. Az
egyházközség énekkara az »Áldd meg Isten e
munkát« kezdetű éneket énekelte, Veres B. Mi
hály tanító vezetése mellett. Az avatási isten
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tisztelet keretein belül adott hálát a gyülekezet
az aratás Urának. Jancsó András a gyülekezet
lelkésze a 100-ik zsoltár alapján hirdette az Is
ten igéjét. Az esperes ur oltárt szolgálatával
és az Ur szent vacsorájának kiosztásával véget
ért az istentisztelet. A virágdíszbe öltözött, 7
leány által szépen felékesitett oltár, Bulla Sán
dor felügyelő két ezüst gyertyatartó adománya,
Vági Etelkának szószék és oltárteritő adomá
nya, s az építendő uj templomra befolyt 26
pengő offertorium arról beszélnek, hogy a kar
doskúti egyházközség kezd Isten kegyelméből
feléledni.
Hősök emléktáblájának leleplezése Kispécen. A kispéc-kajári egyesült gyülekezet
okt. 2-án leplezte le megható ünnepség kereté
ben 44 hősi halált halt egyháztagjának emlék
tábláját. Az ünnepély istentisztelettel kezdődött,
amelyen Győrffy Béla felpéci lelkész mondott
Lk. 7. 11—17. v. alapján alkalmi beszédet. Is
tentisztelet után díszközgyűlés volt, molyén dr.
Csemez Béla gyűl. felügyelő köszöntötte a meg
jelent kiküldötteket és vendégeket. Síkos K.
helyi lelkész felolvasta az elesett hősök neveit
és személyi adatait. Díszközgyűlés után a tem
plom előtti térre vonult ki az ünneplő sokaság
és Szalay Mihály lovászpatonai lelkész szép be
széd keretében leplezte le a templom falába
épített emléktáblát. A leleplező beszéd után he
lyi lelkész átvette a táblát megőrzés végett,
majd következett a megkoszorúzás. Az énekkar
a magyar .Hiszekegyet és Véreim magyarok
irredenta dalt énekelte. A bajtársak nevében
Bertalan Sándor rábacsécsényi körjegyző em
lékezett meg hősi halottainkról. A Himnusz eléneklésével véget ért a felemelő ünnepély.
Halálozás. Plenczner Lajos, a szarvasi ev.
főgimnázium tanára életének 57-ik, tanári mű
ködésének 33-ik évében szept. 27-én elhalt.
— Az evangélikus hittudományi karon
az 1927—28. tanév első felében a következő
előadások tartatnak: dr. Deák János: Héber
nyelv, Ezsaiás könyvének magyarázata, Izráel
vallásának története; dr. Kiss Jenő: János eyangélioma, Újszövetségi thelógia; D. dr. Prőhle
Károly: Keresztyén erkölcstan, Theol. encyclo
pedia, vallástörténet, Az újkori filozófia törté
nete; Payr Sándor: A reformáció kora, Symbolika; Stráner Vilmos: Homiletika; dr. Kovács
Sándor: Magyar protestáns egyháztörténet, Ma
gyar evang. egyházjog. Lie. dr. Kamer F. Ká
roly: Újszövetségi bevezetés, Újszövetségi glörög nyelv. Mint rendkívüli tárgyak szerepeinek
a görög (Németh Sámuel), német (Lie. dr.
Kamer F. Károly) és tót (Bothár Dániel) nyelvi
gyakorlatok.
M üller György árvaházai. Azokat, akik
olvasták Müllemek magyar fordításban is meg
jelent szép életrajzát, érdekelni fogja az általa
alapított árvaházaknak sorsa. A minap ünnepel
ték a Bristol városa mellett Angliában levő ár-
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vaházak Müller szélctésének 122 ik évforduló
ját. Az intézetek igazgatója megemlítette, hogy
amikor Müller 1898-ban meglialt, sokan azon a
véleményen voltak, hogy a munka nem folytatódhatik. Azonban a munka most is halad,
ugyanazokon a csapásokon, amelyeken Müller
elindította — csak imádságra alapozva, anélkül,
hogy közakadozásra felhívásokat bocsátanának
ki. A májusban lezárt legutóbbi év bevétele
a legnagyobb az intézetek történetében, 58.679
font sterling; a pénztári maradék 23.000 font
sterling.
R ádió-istentiszteletek. A dunántúli egy
házkerületi lelkészegyesület szeptember 21-iki
közgyü ésében kimondotta, hogy a rádió-isten
tiszteleteket szükségeseknek és kívánatosaknak
tartja. — Mint értesülünk, f. hó 23-án, délelőtt
11 óra 15 perckor dr. Varsányi Mátyás búdat
lelkész fog a bécsikapui templomból rádióba
prédikálni.
A m. kir. Erzsébet tudom ány-egyetem
evangélikus hittudom ányi kara október hó
9 én tartotta ünnepélyes tanévmegnyitó közgyű
lését. A soproni városházán tartott közgyűlés
előtt ünnepi istentisztelet volt a templomban,
amikor is Stráner Vilmos prodékán prédikált.
Az egyetemi közgyűlés sorrendje volt: 1. Ma
gyar Hiszekegy. Énekelte a hittudományi kar
hallgatóinak énekkara. 2. Dr. Vasváry Ferenc
e. i. rector megnyitó beszéde. 3. D. dr. Prolik:
Károly dékán beszámolója az 1926—27. tanév
ről. 4. A kar uj hallgatóinak beiktatása. 5. D.
Kovács Sándor egyetemi tanár előadása: A ha
ladás törvénye a keresztyénség töiténetében. 6.
Himnusz.
Lord R otherm ere Kovács Andor orosházi
espereshez, mint a M. N. Sz. Orosháza és Vi
déke körének elnökéhez az alábbi sürgönyt in
tézte: »Fogadja köszönetemet nagyon kedves
üdvözléséért es kérem, biztosítsa nevemben
egyesületi tagtársait, hogy addig nem tágítok,
mig Magyarország javára kifejtett munkássá
gomat siker nem koronázza«. — Geduly Henrik
püspöknek pedig a tiszai egyházkerület üdvöz
lésére a következő vá'aszt küldte: A legmélyebb
rokonszenvvel fordulok az ön gonoszul meg
csonkított egyházkerülete felé. Valóban rend
kívül nehéz annak az egyháznak a helyzete, a
melynek négy-ötöd egyházkerületét számos tör
ténelmi nevezetességű várossal együtt elszakí
tották és idegen hatalom igája alá hajtották.
Boldog vagyok, hogy a művelt világ figyelmét
sikerült felhívnom arra az igazságtalanságra, a
mely alatt szenved Magyarország s meg vagyok
győződve, hogy a felszabadulás napja már nin
csen nagyon messze. Biztosi thatom, hogy addig
nem fogok felhagyni fáradozásaimmal, amig
azokat siker nem koronázza.
A ném etországi Gusztáv Adolf-egylet az
1927. évi segélyezési tervezetébe 17 némethoni
és 27 külföldi országból összesen 309 egyház-

343

községet és egyházi intézményt vett fel segé
lyezésre. Magyarországból 17-et. Ezek: Theológiai hallgatók, T heológiai Otthon, Soproni
tanitóképezde, Sopronbánfalva, Szentgotthárd,
Gyula, Kelenföld, Kaposvár, Szekszárd, Keszt
hely, Nagyatád, Magyaróvár, Mezőtúr, Kispest,
a »Gotthold« és a »Christlicher Hausfreunddmü lapok és egy missziói lelkész alkalmazása.
Segélyt kaptak az idén: »Gotthold« 285 márka,
»Christlicher Hausfreund« 150, Gyu'a 600, Ke
lenföld 700, Soproni képezde 30Ö, Theológiai
fakultás stipendiuma 300, Theológia: Otthon
300, Szekszárd 320, Sopronbánfalva 600, Miszsziói vándorlclkész 6000; Keszthely 100, Kis
pest 100, Magyaróvár 150, összesen 9905 már
kát. Ezenkívül 5 theológiai hallgatónak, 2 vallástanámak s egy lelkésznek összesen 5600
márka stipendiumot, 2 beteg lelkésznek 600
márka gyógykezelési költséget s egy tanítónak
50 márka utazási segélyt adott. A segélyek vég
összege az idén eddig 15335 márka, körülbelül
20900 pengő. Ha hozzávesszük a még ez évben
várható segélyt és a Gorteskasten adományát,
amellyel egyes theológusokat segélyez, úgy
Lipcséből kerek összegben 22000 pengőt ka
punk ebben az évben.
A G yám intézet ez évi forgalm a az el
nöki jelentés szerint 60030 pengő körül jár, te
hát körülbelül 10.000 pengővel több, mint ta
valy. Az egyházkerületi gyámintézeteknél be
gyült a bányaiban 6080.67 P, a dunáninneniben
1102.16 P, a dunántúliban 6995.21 P, a tiszai
ban 2034.76 P, összesen 16212.83 P. Tehát
3750.30 pengővel több, mint tavaly. Az emel
kedés mindenekelőtt a bányai egyházkerületnek
köszönhető, amely 3330.15 P emelkedést mu
tat fel.
N évváltoztatás. Az Allgemeine Evangelische-lutherische Konferenz a nevét »Lutheri
sches Ein:gungsvverk«-re változtatta, amit ma
gyarul »Lutheránus Egység- névvel lehetne le
fordítani.
Góbi Imre verskötete. A budapesti ev.
gimn. volt növendékeinek egyesülete életképes
ségének már több jelét adta. Rátz László tb.
igazgató vezetésével jótékony cselekedetek mel
lett most a kegyelet és hála jeléül G ó b i Imre
ny. igazgató verseit bocsátotta ki egy kötetre
valót: »Csak szánjatok!« címen. Az alkalmat a
neves szerző 80. születésnapja szolgáltatta, bár
alkalom nélkül is csak hálás lehet minden ol
vasó a kiadásért, mely az irodalmat igaz értéke
kel gazdagítja. A 148 oldalas könyvecske élsö
része a : »Si r at ó«, melyet Góbi 1879-ben el
halt fiacskája emlékére irt, versei alkotnak. A
nemes bánatnak hangját halljuk, mely néha élet
kedvét is elveszi. Lelke visszavágyik a földre,
mely szülte és nevelte, az alföldi rónaságra,
talán székely hazájába is. A szerzőt jellemző
kedves humor már az »Ész és sz v«-ben meg
csillan. Feleségéhez, élete kedves párjához is
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szól néhány költeménye. A második csoport gyermekét írassa be, ellenkezőleg a vonatkozó
vers Imre fia, a hősi halott emlékének szól. törvény érteimében büntetve lesz. Ennek az
» Há b o r ú « címen egybefüzve. Az öreg em eredménye az lett, hogy az első osztálybeliek
ber szivettépó mély bánata fia elvesztésén, az nagyobb százalékkal iratkoztak be, mint a töb
egyetlen megmaradt kedvenc fiú halálán’ igaz biek. Jövőre tehát valamennyi szülő ki lesz ér
hangjával megragad. Kis unokájában gyönyör tesítve s igy nem lehet kifogása senkinek sem,
ködik, s a hitben nyugszik meg. »Az Ur ne hogy elfelejtette a beiratást; avagy azt hitte,
künk igaz biránk. És megfizet érdem szerint hogy csak akkor kell beiratásra jelentkezni,
mindeneknek«. — V e g y e s tárgyú költemé ha értesítést kap. (s.)
nyek sorakoznak ezután: Petőfi, Katona, Deák,
a milléniium alkalmai ihletik meg. Majd humo
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
ros verseket olvasunk: »Poétái zavar«, mikor
szerelmes verset ima, de az ideál képét nem
PALYAZAT.
bírja összeszedni; a sorssal mint vén ember,
dacol, bosszantja. Nyugalmat, magános pihe
Alulírott egyházmegyei elnökség pályáza
nőt keres új Horatiusként, szereti a természe tot hirdet a nyugalomba vonulás folytán meg
tet: erdőt, vetést. A Zizi-sorozat őszi hangulat üresedett szegedi lelkészi állásra, melynek ja
ban tavaszt sejtet; pajzánkodó hang is üta meg vadalma:
fülünket. Végül »A nagyanya« c. megjhato, »A
1. Lakás a lelkészlakban.
vadász« c. regényes, »Két árva« c. hosszabb el2. Készpénzben évi 979 P 20 fillér.
beiszélő költemény s hat műfordítás zárja be a
3. Termény értékben 163 P 20 fillér.
kis kötetet. Sajtó alá rendezte dr. Losch Já
4. Állami congrua 808 P 80 fillér.
nos, olvassuk a kiadó neve alatt. Szerettük
5. Stólák.
volna, ha a rendező kezét is látnók. Először is
A bányai egyházkerület Lelkészválasztási
nem lenne felesleges a keltezés idejét odaírni Szabályrendeletében előirt módon felszerelt pá
minden vershez, mert ezek nem a 80 tévies Góbi lyázatok alulírott espereshez folyó évi október
versei, furán is hatnak a pajzánkodó, egy-egy hó 22-ig nyújthatók be.
helyt drasztikus kifejezések a tiszteletreméltó
Makó és Pitvaros, 1927. szept. 26.
aggastyán húrjain. Ha a kiadó a kort odaírja,
Purgly Emil
Saguly János
senki sem eshet abba a tévedésbe, hogy vala egyházm. felügyelő.
esperes.
mely költeményt későbbi korba helyez. A válo
gatás talán a műfordításokat e l’is hagyta volna,
hiszen Góbi Imre finom lantjára ezek nem jel
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
lemzőek. Van kivülök is annyi érték e kis kö
A pestmegyei ág. hitv. evang. felsőegyház
tetben, Hogy evang. köreink figyelmét a fasori megye kebelébe tartozó domonyi egyház lelkészi
főgimnázium felépítő igazgatójának későn meg- állására pályázatot hirdetünk. Az állás kongruás.
g lent lelki termékére kegyelettel felhívjuk. Dr. A bányai ev. egyházkerület lelkész választási
o h m Dezső.
szabályrendelete J5. §-ában megjelölt okiratok
Beszédes számok. Nyíregyházán az összes kal felszerelt pályázati kérvények alulírott fő
tankötelesek 73 százalékkal még júniusban be esperes elmére küldendők. Jelentkezési határidő
iratkoztak. A város belterületén lévő elemi is 1927. évi október hó 23. A tót nyelv ismerete
kolába beírattak: 2.201 tanulót, a kötelezettek kívánatos. Báró Prónay György egyházmegyei
69 százalékát; mig a tanyákon lévő iskolákba felügyelő, Blatniczky Pál főesperes Cinkota
beírattak 2.276 tanulót, a tanyai tankötelesek Pestmegye.
88 százalékát. Júniusban mindössze 5,452 tanuló
iratkozott be Nyíregyházán, ahol a tankötele
sek száma 7.572. E beszédes számokhoz kom
A szarvasi községi iskolaszék pályázatot
mentárt fűzni felesleges, hiszen a tények eldön
tötték a nap és szél módjára vitatkozók vitáját hirdet a II. kerületi községi kisdedóvónál nyug
s az újítás ellenzői meggyőződhetnek, hogy a díjazás miatt megüresedett óvónői állásra. A
lehetetlennek látszót is lehetővé teszi a szere pályázatban részt vehetnek okleveles, kisdedóvó
tettel párosult jóakarat, a missziói lélek. De cél nők, kiknek megválasztása esetén kötelességük
szerűnek tartom megemliteni, hogy a tanítói az óvóba beosztott óvóköteles gyermekeknek
munkát, — mint volt igazgató-tanár — méltá állami utasítás szerint vezetése. A fizetés az erre
nyolni tudó és könnyíteni akaró kulturtanács- vonatkozó állami rendeletben körülirt törvény
nok, mily módszerrel érte el az elmúlt évek szerű illetményekből áll. A kellően felszerelt fo
eredményéhez képest a meglep5 sikert, melyet lyamodványok a községi iskolaszékhez címezve
a jövőben újabb módosítással fokozni akar. A október hó 20-ig Szelényi János iskolaszék el
beiratást megelőzőleg minden szülő, kinek gyer nökéhez adandók be. Az állás választás után
meke tanköteles korba lépett, az e célra készí azonnal elfoglalandó.
tett blankettát kapott, melyben felhivatott, hogy
Szarvas, 1927. évi szept. 24.

Pályázat kisdedávánőr állásra.
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Zum Gruss!
Das „E vangélikusok L a p ja “, das religiöse Wochenblatt des Ungarischen LutherBundes, entbietet seine achtungsvollen u n d herzlichsten Grüsse den M itgliedern des Exe
ku tiv K om ites des Lutherischen W eltkonvents, unseren B rüdern in Christo und im Be
kenntnis Seines N am ens. Unsere hochverehrten Gäste, hervorragende Vertreter des WeltLuthertum s, finden hier eine Lutherische Kirche treu zu m Vaterland und treu zum A u g s
burger Bekenntnis. Unsere Kirche und ebenso auch unser Vaterland kä m p fen m it gros
sen Schw ierigkeiten infolge des W eltkrieges, der R evolution u n d des Trianoner Vertra
ges. Aber weder das Vaterland, noch die Kirche haben ihre H o ffn u n g und Vertrauen
verloren, und harren getrost einer glücklicheren und herrlicheren Z u ku n ft entgegen. Den
G rund dieser H offnung und dieses Vertrauens bildet hauptsächlich der Glaube an den
gerechten und barm herzigen Gott. Mit dem ko n tin en ta len P rotestantism us erlebt auch
unsere Kirche eine schwere Zeitperiode. Möge die K onferenz des Ausschusses einen w ei
teren Schritt bedeuten zu r Verw irklichung des erhabenen u n d edlen Zieles: zu r S tä rku n g
des Lutherischen W eltbewusstseins durch N iederreisen je n e r verschiedenen S chranken,
welche ihrem Wesen nach die E inheit der L utheraner u n d ih r lutherischen Kirchen in
allen Landen und unter verschiedenen Völkern nicht verhindern. Indem w ir denselben
Gott, dieselbe Bibel und dasselbe B ekenntnis haben, d ü rften doch keine u n ü b erw in d li
chen Schwierigkeiten auftauchen a u f dem Wege, dei' zu r einer herzlichen Z u sa m m en a r
beit und gelegentlich zur Schaffung eines Zentralorganes fü r alle lutherischen Kirchen
• führt. Gottes reichster Segen ruhe a u f den Sitzungen, B eratungen und Beschlüssen des
A usschusses!
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Welcome!
The „Evangélikusok L a p ja “, the religious weekly o f the H ungarian Luther-League,
p a y s its respectful and affectionate greetings to the members o f the Executive Committee
o f The Lutheran World Convent, our brethren in Christ a n d in the confession o f His
Name. Our illustrious guestsK em inent representative m en o f world Lutheranism , w d l
find here a Lutheran Church true to the country and true to the Augustana. Our church
and our country are alike in great distress on account o f the world-war, the revolution
and the treaty o f Trianon. But neither country, nor church have lost their hope and
trust, and are looking w ith confidence toward a more happy and glorious fu tu re, the
ground o f this hope and faith being chiefly the trust in the ju st and m erciful God. With
continental protestantism is also our church going through a hard period o f crisis. May
the conference o f the Comittee become a further step toward the realization o f the sub
lim e and noble a im : the strengthning o f Lutheran world consciousness through breaking
down diverse barriers not essentially hindering the u n ity o f Lutherans and Lutheran
Churches in m any lands and diverse peoples. H aving the same Lord, the same Bible and
the same Confession, there should not emerge unsurm ountable difficulties upon the w ay
o f hearty cooperation and eventually o f creating a central organ o f the Lutheran
Churches in all lands. May God’s richest blessings rest upon the meetings, conferences
and resolutions o f the C om m ittee!

Üdvözlet!
Az „Evangélikusok L a p ja “, a m agyar Luther-Szövetség vallásos hetilapja, m ély
tisztelettel és ?neleg szeretettel köszönti a Lutheránus Világkonvent Végrehajtó Bizottsá
gá nak tagjait, testvéreinket a K risztusban és az Ö Nevéről való bizonyságtételben. Kiváló
vendégeink, a világ-lutheranizm us kim agasló vezéregyéniségei, egy olyan lutheránus egy
házat ta lálnak itt, am ely hű a hazához és hű az Ágostai Hitvalláshoz. E gyházunk és
hazánk egyaránt nagy nehézségekkel küzdenek a világháború, a forradalom és a trianoni
szerződés következtében. Azonban sem a haza, sem az egyház nem veszítették el rem ényü
ket és bizalm ukat s bizakodva várják a boldogabb és dicsőbb jövendőt. Ennek a rem ény
nek és bizakodásnak ala p ja első sorban az igazságos és kegyelm es Istenbe vetett hit.
Az európai protestantizm ussal együtt a m i egyházunk is nehéz korszakot él át. Vajha a
bizottság tanácskozásai egy lépéssel közelebb vezetnének fennkölt és nemes célúkhoz, a
lutheránus világtudat megerősítéséhez, lerontva azokat a korlátokat, am elyek lényegük
ben nem akadalyai a különböző országokban élő és különböző nemzetekhez tartozó luthe
ránusok és lutheránus egyházak egységének. Egy az Urunk, egy a Bibliánk, egy a H it
vallásunk, tehát nem bukkanhatnak fel legyőzhetetlen nehézségek azon az utón, am ely
szeretetteljes együttműködéshez és esetleg a különböző országokban fennálló lutheránus
egyházak központi szervének létesítéséhez vezet. Istennek gazdag áldása nyugodjék meg
a bizottságnak ülésein, tanácskozásain és h atározatain!

0 Lutheránus Világgyiilés Végrehajtó-bizott
ságának tagjai.
John A. Morehead, az amerikai National
Lutheran Council ügyvezető igazgatója, 1867.
február 4-én született Pulasky Gountyban (Vir
ginia). Tanulmányai végeztével leiké szi műkö
dést tejtett ki, majd a cHarlestoni (South Caro
lina) Southern Theologigal Seminary elnökévé
és ugyanott a rendszeres hittudomány tanárává
hivatott meg. Az 1901—02 éveket tanári műkö
dése előkészítéséül a leipzigi egyetemen töltötte.
1902-ben a Roanoke Collégén a hittiudományok
tb. doktora, 1903-ban e főiskola elnöke lett. E
minőségében vált Mr. Morehead közismertté az
amerikai evangélikusok körében. 1910—11. a

déli államok egyesült zsinatának elnökévé vá
lasztatott.
1919-ben a National Lutheran Council főmegbizottjaként Európába küldetett, hogy Fran
ciaország elpusztított vidékein az egyházak vi
szonyait tanulmányozza. Az ő ajánlására osztot
tak ki először amerikai segélyt Franciaország
ban. Midőn a NLC működése más európai te
rületekre is kiterjesztetett, Mr. Morehead lett
az európai bizottság elnöke, s mint ilyen, 22
európai államban fejtett ki nagyon áldásos tevé
kenységet az ínség enyhítése érdekében. Az e
célra szükséges pénzt az USA és Canada terü
letén levő evang. egyházak gyűjtötték össze 2
és fél millió dollár értékben: ehhez járult még
2 millió font értékű ruházat. 1923-ban a NLC
newyorki központjának vezetőjévé lett. Áldásos
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működése folytán egész Európában közkedve'tségnek és tiszteletnek örvendett, aminek bizony
sága. hogy 1922-ben a berlini egyetem tisztelet
beli hittudományi doktorrá avatta: ezt a címet
amerikaiak a legritkább esetben nyerik el. Az ö
működése tette lehetővé az 192'3-ban Eisenach
ban megtartott első világkonferenciát, amely az
első egyetemes összejövetel az evangélikus egy
ház 400 éves történetében. Különösen ki kell
emelnünk Mr. Morehead tevékenységét SzovjctOroszországban, ahol működését még a hivata
los Hoover-akció befejezte után is folytatta, va
lamint Németországban, ahol szabad étkezdéket
állított fel és ezek fenntartására ösztökélte a né
met ipari és mezőgazda köröket.
D. Alfred Th. Jörgensen 1S74. junius 9-én
született Vej’eben (Jüjandl. Tanulmányai végez
tével hittudományi doktor, majd egyetemi ma
gántanár lett. 1902-ben a kopenhágai evangéli
kus jótékonysági intézmény titkárja lett, veze
tője több, a szenvedő külföldiek érdekében in
dított segélyakciónak, alelnöke az evangélikus
egyházi segélyakciók Zürichben székelő euró
pai központjának. Tiszteletbeli tagja a reimsi
Académie Nationalenak. Tagja az egyetemes*
evangélikus konferenciának, valamint az evangé
likus vi’ágkonferencia végrehajtó bizottságának.
1923. óta, mint vikárius, az osloi egyházi káron
az egyháztörténet tanára. Dán nyelven számot
tevő theológiai szakirodalmi működést fej
tett ki.
W. Pechmann 1859. junius 10 én született
Manningenben. Filozófiai tanulmányokat folyta
tott, majd egy bajor bank tisztviselője lett, köz
ben azonban theológiai tanulmányokat is foly
tatott. 1901 —1922. a bajor egyetemes zsinat el
nöke. 1919. óta tagja a német evangélikus egy
házi bizottságnak, 1921. óta a stuttgarti és a
bielefeldi egyház elnöke. Az eisenachi evangéli
kus világkonferencia alkotmányozó bizottságá
nak elnöke, hattagú állandó bizottságának tagja
lett. Hivatását illetően a német jelzá’ogbank
igazgatója, emellett azonban theológiai szakiro
dalmi működést is fejt ki.
Lars Wilhelm Boe 1875. december 27-én
született Calumetban (Michigan állam). Tanul
mányai végeztével lowa államban működött,
mint lelkész 3 évig és azután a forest cityi
(lowa-állam) Waldorf College elnöke és a gyü
lekezet lelkésze lett, s egyidejűleg tagia 1909—
11. Iowa állam törvényhozása képviselőházának,
1913—1915. szenátusának. 1915-ben a norvég
egyesült evangélikus egyház telügye’ői és gond
noki testületének titkárjául választatott, 1917ben a három lutheránus egyház egybeolvadását
célzó egyesülési bizottságának tagja lett, 1911 —
26. a lelkészi nyugdijegyesület elnöke volt. 1918ban a Szt. Olaf-collegium elnökévé választották.
Tagja a norvég evangélikus egyházat Ameriká
ban képviselő National Lutheran Councilnak. Az
1923-iki eisenachi világkonferencia munkálkodá
sát folytató bizottságának tagja dr. J. A. More-

347.

headdal együtt. 1921-ben a salemi Roanoke
College tiszteletbeli hittudományi doktorrá,
1924 ben a springfieldi Wittenberg College jogi
doktorrá avatta. 1926-ba.i a norvég király a Szt.
Olaf-rend lovagjává avatta.
D. Ludwig Ihmels 1858-ban született Middelsben (Osífriesland). Tanulmányai végeztével
szülőföldjén lelkészkedett, majd 1894 ben Loccumban lett tanulmányi igazgató, 1898 ban pe
dig Erlangcnben egyetemi tanár. 1932. óta a
leipzigi egyetemen a rendszeres hitiudomány ta
nára, ugyanott 1903. óta második, 1911. óta
első egyetemi lelkész, 1922-ben a szászországi
evangélikus országos egyház első püspökévé vá
lasztotta. 1908. óta az egyetemes evangélikus
konferencia elnöke, 1923 ban az eisenachi evan
gélikus világkonferencia elnöke lett. 1924. óta
az egykori szász király helyett alapítványi ura a
meiszeni alapítványnak és a wurzeni collegium
alapítványnak.

A protestantizmus és a mi egyházunk.
Aki ismeri az egyház történetét, az tudja,
hogv a protestáns elnevezés bennünket illet
meg. A mi őseink voltak azok, akik a speyeri
birodalmi gyűlésen 1529-ben tiltakoztak a róm.
katholikus többség azon határozatai ellen, ame
lyek a reformáció elfojtására hozattak. Azóta a
szóhasználat ezt az elnevezést a többi, Rómától
elszakadt egyházra is kiterjesztette, amelyek ké
sőbb keletkeztek, mint az ágostai hitvallású
evangélikus egyház. Semmi kifogásunk sincs
ezen kiterjesztés ellen. Kétségtelen azonban,
hogy egyházunk kezdettől fogva mind e mai
napig megtartotta vezető pozícióját a protestáns
egyházak között. Gyengénk szintén kezdettől
fogva a mai napig az volt, hogy* egyházaink or
szágok, sót tartományok szerint szervezkedtek,
feldarabolódtak, s ennek következtében helyet
és tért engedtek a partikularizmusnak, hidegen
és idegenül, sokszor egymásról semmit sem
tudva, egymás iránt nem érdeklődve éltek ön
maguknak. Nálunk is még a tankönyvirók sem
vettek maguknak annyi fáradságot, hogy' röviden
ismertették volna az evangélikusok számát, el
helyezkedését a világban. Amig a dunántúli Lu
ther Szövetség által kiadott Relmiss/iói Munka
program m nem közölte a világ evangélikus egy
házaira vonatkozó adatokat, sehol nem találkoz
tam velők a magyar irodalomban. (Nagyon örül
nék, ha valaki kimutatná, hogy ezek az adatok
már korábban megjelentek). Szónokolunk és
Írunk az evangélikus öntudat ápolásáról, de nem
élünk annak legelemibb eszközeivel. A tények
ről megfeledkezünk, vagy tudomá unk sincs
róluk.
Két jelentőségteljes évfordulója következik
a reformáció történelmi eseményeinek. Luther
Márton Kiskátéja 1529-ben jelent meg, az Ágos
tai Hitvallást pedig 1530-ban terjesztették a né-
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met birodalmi gyűlés elé hitbeli elődeink. Egy
házunk tervbe vette a Kiskáténak és a Concor
dia könyvnek jubileumi kiadását. Reméljük, hogy
meg is lesz. Szükségét érzem, hogy erre a két
könyvre, a Concordia könyvből pedig különösen
a jubiláló Ágostai Hitvallásra rá tereljem a fi
gyelmet és az érdeklődést. A protestantizmus
szempontjából is.
A Kiskátét Luther családi használatra irta.
S habár azóta a világ legelterjedtebb iskolai tan
könyve lelt, eredeti rendeltetéséről: még az is
kolában sem szabad megfeledkeznünk. A Kis
káté minden evangélikus pedagógust figyel
meztet arra, hogy a legjobb tanítás és nevelés
az, amely családias szellemben történik. A pe
dagógusok között vannak, talán nem is kicsiny
számban, akik nem valami lelkes barátai Luther
könyvecskéjének. Jobbat azonban még eddig
nem irt senki. Sőt nem állította senki azt, hogy
volna jobb káté, mint Lutheré. Akik kifogásol Iáik,
azok nem merültek elég mélyen a könyvecske
szellemébe. Én úgy találom, hogy a Kiskáté ta
nítását igen könnyű imádság formában mondani
el s az a véleményem, hogy az a legjobb val
lásiam könyv, amelyiknek mondatai alapján
imádkozni lehet. Használjuk fel a Kiskátét imádkozási vezérfonalul, s akkor rájövünk, hogy mi
lyen rendkívül ( gazdag kincses bánya az. Az
evangéliomi keresztyén kegyességnek igazi fegy
vertára. A lelki gyakorlatoknak jobb kézikönyve
lehetne, mint Loyolai Ignác »Exercitia spiritua
lia« c. hires könyve, amelyet nem hírből isme
rek csupán, hanem latin fordításában és gyakor
lat számára készült átdolgozásban is áttanulmá
nyoztam — nem haszon nélkül. Tehát nem il
letéktelenül vonok párhuzamot, s nem is elfo
gultan. Egy r. katholikus pap mondta nekem,
hogy a r. kath. papságot a lelki gyakorlatok
emelték magas színvonalra. Nem tudok arról,
h°gy egyházunk elveivel ellenkeznék a lelkigya
korlatok rendezése úgy lelkészek, mint nem lel
készek számára. Aki a Kiskáténak ilyen célra
való feldolgozását elvégezné, nagy szolgálatot
tenne egyházunknak. A jubileumi kiadás mellett
ez lenne a legszebb jubileumi ajándék. v
A protestantizmus mérlegével mérve, szin
tén nagy súlya és jelentősége lenne a Kiskáté
ilyen irányú feldolgozásának. Az ima régi ká
téink szerint kegyelmi eszköz. Azonban hogy
imádkozni tudjunk, a végből szükséges az imád
kozó lelkűdet. Nem hagyatkozhatunk hangula
tokra. Imádkozó életre az embereket nevelni
kell. Ha a protestantizmusban az imádkozó em
berek száma csökken, geometria; arányban fog
csökkenni a protestáns egyházak hitélete és hitereje. Ebben a tekintetben nem lehet semmi két
ség. Azért mindent el kell követni, hogy egyháztagjaink imádkozzanak, lelkiségüket úgy kell
nevelni és irányítani, hogy az imádság természer
tes életnyilvánulásuk legyen. A templomi ima
is, meg a családi ima és a titkos kamrában el
mondott ima is. Az egyetemes papság elve első
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sorban itt kellene hogy megvalósuljon: min
denki bemutatja az Urnák a papi áldozatot az
imában. Ehelyett hallottam már olyan tanítást
a Hegyi Beszédről, amely főleg azt kötötte a
gyermekek lelkére, hogy amikor imádkoznak,
ne legyenek sokbeszédüek. Mintha manapság ez
a veszedelem fenyegetné a reformáció egyházát!
A Kiskáté megtanítaná a protestantizmust arra,
hogy ne rugdalódjék folyton azokon a dolgokon,
amelyeket nem ismerhet el a pápás egyházban,
hanem elméletben és gyakorlatban igyekezzék
érvényesíteni azokat a hatalmas pozitívumokat,
amelyeket az a Szentirásból napvilágra hozott.
S ezeknek a pozitívumoknak a gazdag tárháza
úgy a hitet, mint az erkölcsöt illetőleg Luther
Kiskátéja. Ezt a remekmunkát uj meg uj szem
pontokból kellene tanulmányozni és feldolgozni,
így lesz az majd megint az evangélikus keresz
tyén család könyvévé, amelyen szülők és gyerme
kek hite, erkölcse izmosodik. A jubileumi eszten
dőben jó lenne prédikációk alakjában is feldol
gozni, a megfelelő Szentirásbéli helyek a’apján
a Kiskáté tanításait vinni a gyülekezetek elé. A
protestantizmusnak ez a legrégibb és legjobb
kátéja igy lenne a legújabb és legelevenebb ká
tévá.
Az Ágostai Hitvallás a legrégibb protes
táns hitvallási irat. Az anglikán egyház kátéja
is ezen alapul. S most, amikor az egész keresztyénségben uj erővel leptek fel az egyesitő tö
rekvések, az Ágostai Elitvallásnak VII. cikke
ezeknek a törekvéseknek vezércsillagává lenni
van hivatva. Ez a cikk azt mondja, hogy az
egyház igazi egységéhez elégi, ha egy értelem
mel vagyunk az evangéliomi tan és a szentsé
gek kiszolgáltatása tekintetében. Az Ágostai
Hitvallásnak ez a tétele az egyházról szóló tan
nak legpregnánsabban protestáns megállapitára
És pedig nem azért, mert tiltakozás, hanem
azért, mert pozitívum. A lutheri reformációnak
a lelke itt van. Ez a reformáció nem a szétsza
kadást akarta és munkálta, hanem reámutatott
arra, hogy az egyház valódi egysége hol, mi
ben keresendő. S miután ezt megállapítja, ezen
pozitívum alapján tiltakozik minden mesterkélt,
erőszakolt, a keresztyénség lényegével és szel
lemével ellenkező egységesítés ellen. S amint
felismerjük azt, hogy a keresztyén ségnek a mi
időnkben egyik legégetőbb problémája a keresz
tyének egysége, azonnal felismerjük az Ágostai
Hitvallásnak a protestantizmus szempontjából
való rendkívül nagy jelentőségét is. Az iniciativára a mi egyházunk van elkötelezve az Ágos
tai Hitvallás alapján. A kulcs nálunk van. Svéd
ország lutheránus egyházában együtt van az
apostoli szukcesszió és a tiszta tan. Kötelessé
günk, hogy kilépjünk a fórumra s megadjuk mi,
ágostai hitvallású evangélikusok, az egységesítő
törekvések dogmatikai bázisát az Ágostai Hit
vallásban, szervezeti bázisát a svéd lutheránus
egyházban. A mi pozíciónk világos, szabatos,
kizár minden lényegtelen és mellékes kérdést.
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A kcrdcs az, hogy komolyak-e azok a lé
pések, amelyek az utóbbi években a Krisztus
egyházának egysége érdekében tétettek. Ha
igen, akkor be kell látni, hogy amíg hitbeli
egység nincs, addig semmiféle tanácskozás nem
vezethet eredményre. Az egyház egysége nem
valósítható meg, ha nincs megáHapodás abban
a tekintetben, hogy mi az egyház, és mi kíván
tatik meg annak egységéhez. Énnek tanbeli megformulá/ása nélkül nem értjük meg egymást,
mindegyikünk mást ért a mondott szavakból.
Talán egy időre, s bizonyos pontokon közele
dünk egymáshoz, d l utána, vagy másutt annál
inkább eltávolodunk egymástól. Ha mindegyi
künk másfelé sandít, mint amerre menni lát
szik, nem találkozhatunk. Az Ágostai Hitvallás
a VII. cikkben az evangéliom alapjára épiti az
egységet. Elfogadjuk-e az evangéliomot közös
alapnak? Ha igen, akkor kérdeznünk kell, hogy
vájjon a Szentirás, a Jézus Krisztus evangélioma
annyira érthetetlen-e, hogy annak alapján a meg
egyezés lehetetlen? Szabad-e az evangéliomot
megvádolni azzal és lekicsinyleni azzal, hogy
annak az alapján egyenetlenkednek egymással a
keresztyének? Nem nyilvánvaló-e, hogy a hiba
egyesegyedül az emberekben keresendő, az.
egyház tagjaiban, akiktől ma is azt kérdi Krisz
tus: Quo vadis? Hová mégy?
Az Ágostai Hitvallás azt tanítja, hogy- a
Bibliában benne van az evangéliom igazsága
mindenki által felismerhető módon. Senki sem
tagadhatja, hogy Luther megtalálta az evangé
liom szivét. Az egész protestantizmus az ő te’fedezésén alapul. Luther nélkül nincs reformá
ció. Ha a keresztyének komolyan keresik az
egységet, annak fundamen tornát a VII. cikkben
találhatják meg. Ha ezt nem fogadják el. mit
tesznek helyébe? Erre még nem adott választ
senki.

J e g y z e t.
Urmánczy Nándor a Pesti Hírlap október
13-iki számába vezércikket irt a római pápának
Romániával kötött konkordátuma azon intézke
déséről, amely szerint a Szent László által a'apitott nagyváradi r. kath. püspökség beleolvadva
a százesztendős szatmáriba, megszűnik, ellen
ben a bukaresti r. kath. püspökség metropoli a
lesz, s egyházmegyéjét Csikmegye és Háromszékmegye csatolásával nagyobbltják, Kolozsvárt
és még valahol pedig gör. kath. püspökséget
állítanak fel. Mindez a román diplomáciának a
magyarokkal szemben elért sikere. Csíknak és
Háromszéknek egyházilag Bukaresthez való csa
tolásával az erdélyi róm. kath. státus érzékeny
veszteséget, ha ugyan nem halálos sebet kap.
A nagyváradi püspökséggel a magyar történe
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lemnek egy darabját fektetik koporsóba. Nem
his/em, hogy a magyar r. kath. klérus ne moz
gatott volna meg minden követ, hogy a Romá
niához csatolt magyar r. katolikusok ellen in
tézett kegyet'en merényletei megakadályozza.
Magyar nemzeti szempontból, magyar jövőnk
kialakulására mélyen lesújtó és végte énül fáj
dalmas, hogy a Vatikánnál a magyar klérusnak
úgyláts/ik semmi befolyása nincs és igy a ma
gyarság érdekében semmit* sem tehe. ott, ahol
hivatva volna tenni. Érdekesek Urmánczynak e
sorai: Egy bizalmas értekezleten az oláh konkordálum gyalázatos rendelkezései h szóba ke
rültek. Izzó hangulatot, tüzes kifakadásekat, erős
elkeseredést váltott ki a kérdés tárgyalása. A
Rómától való elszakadás és a magyar egyház
megalakítása is szóba került. És nem akadt senki,
aki ellene nyilatkozott volna. Csak egyetlen
meggondolás tartott vissza a kérJés további
érlelésétől. A nemzet mostani szerencsétlen
helyzetében óvakodnunk kell minden o yan lé
péstől, mely újabb ellentétet támasztana közöt
tünk .

Rilkéi Ferenc: Debrecentől—Pannonhalmáig.
(Megértést kereső irús protestáns testvéreinkhez. Szé
kesfehérvár. 11127. 292 I. Ára 4 pengő.)

(Befejezés.)
Idé/i egész terjedelmében Luther egész kifakadásait a pápa ellen. Kár ezeket isméte.ni.
Mi evangélikusok ezt nem* tesszük és Luther
erős mondásait nem követjük; mert nekünk sza
bad észrevenni a hibákat a hit e héroszánál is
nem is akarta, sőt tiltakozott az ellen, hogy
őt kövessük — csak a Krisztust követhetjük.
Azután hosszan tárgyalja Luther fejtegetéseit a
szabad akaratról. De nagy mestere ürisar után
haladva szavakba kapaszkodik, hogy abszurdu
mokat mutathasson ki a nagy mesternél. Luther
a szabad akarat tagadásává azt akarta kimu
tatni, hogy a/ ember önerejéből nem képes a
Krisztusban hinni és üdvözölni, szüksége van a
szt. Lélek kegyelmére. Ezt tanította Pál ap.,
Augustinus is. L)e hát mit beszélnek szabad aka
ratról azok, kik Loyclával vallják, hogy a ke
resztyén ember kötelessége, ha valamit fehér
nek lát, de az egyház arról azt mondja, hogy
fekete — ő is köteles azt feketének tartani.
Hcsszadalmasan magyarázza B., ürisar nyo
mán Luther nagy tévedését a jó cselekedetekről
szóló tanításban. Luther csak az igazi jó csele
kedetekre akarta ismét irányitan az emberek
ügyeimét ügy, mint annak idején Krisztus os
torozta a farizeusokat, hogy tizedet adnak a
köményből, kaporból és elhagyják a nehezebb*
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dolgot a törvényen: az irgalmasságot, a hűsé
get. Luther ostromolta a képjelt jó cselekedete
ket — a papi nőtlenséget, a mise hallgatást, böj
töt, biksújárást, — és azok fölé emelte Krisztus
szellemében az erkölcsi törvényt. A jó cseleke
deteket ostromolva .— tuladdonképen a képimu
tatást, álszenteskedést ostorozta; mert nincs utá
latosabb valami, mint a vallási mezbe öltözött
humbug és hazugság.
Különben hálásak lehetünk bizonyos tekin
tetben Bilker és Grisar fanatizmusának, hogly oly
sokat foglalkoznak Lutherrel, habár tisztán az a
céljuk is, lerántani ezt a szellemóriást. Az em
berek gondolkoznak és látnak, nemcsak a Bilkeiek és Grisarok szemüvegén át. Hátha a torz
képeket olvasva, rá jönnek arra, hogy mégis
csak szellemóriásnak kellett lennie annak, aki
a pogány római imperium keresztyén mázzal el
látott hatalmas szervezetét oly alaposan meg
rázta; azután igyekezzenek más életrajzokat is
elolvasni és tudományukat nem fogják meríteni
a Grisar Bllkei-féle idézetekből, hanem Luther
eredeti műveiből, melyek nagy része magyarra,
is le van fordítva.
Midőn Bükéi oly sokat kivonatoz és másol
Grisarból, Lutherre vonatkozólag, aránylag ke
veset ir Loyoláról, akit ő is egyházával egyetem
ben szetnek tart, pedig de érdekes lett volna
e két férfiúnak komoly összehasonlítása. Luther
ifjúságában még Grisar sem talál kivetni valót.
Loyola mint 20 éves ifjú kihágást követett el,
melyért eltűrte, hogy ártatlanokat büntessenek.*)
Luther 7 évi nehéz belső lelki harcot küzd végig,
míg reformátorrá lesz. Loyola lelki harca annyi
hétig sem tart, amikor felcsap a Madonna lovag
jának. Luther egy igazságért küzd és az egyén
szabadságáért. Loyola egy intézményért harcol,
melynek feláldoz egyéniséget, lelkiismeretet,
igazságérzetet — mindent ! Loyola heroikus
nagy ember volt, fanatizmusa határtalan, mely
hez hasonlót csak Marx-Leninnél találunk az uj
korban. Igazat adunk Boehmernek, aki azt
mondja, hogy a jezsuiták csak ott győzedelmes
kedtek, ahol az állam kardja támogatta őket; de
ott is a hadiköltséget az állam és nemzet viselte
— nyomukban elszegényedés és jellemtelenség
következett. A jezsuita rend bukása felett is
könnyedén átsiklik Bilkei, azt a merész állítást
kockáztatja, hogy a francia király nem jutott
volna vérpadra és a francia forradalom be nem
következik, ha a francia királyok el nem űzik a
jezsuita pátereket. Mintha a francia forradalom
legnagyobb előkészítője nem lett volna éppen
XIV. Lajos, aki jezsuita gyóntatok befolyása
alatt állott és a legerkölcste’enebb, legvallástalanabb uralkodóként ült a trónön.
Bilkei a katholicizmus megmentéinek ná
lunk, Franciaországban,
Lengyelországiban,
Ausztriában, Svájcban a jezsuitákat tartja. Tehát
nem a belső erő, hanem egy kidresszurázott fa*) H. Böhmer: Studien zur Geschichte der Ge
sellschaft Jesu Bonn. 1914. L. R. 18—20 1.
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natikus csapat mentette meg a római katholicizmust, az isteni intézményt. De ez tűi becsü
lése annak a »szivgárdának«. Ha őket megmentőkül említjük, nem szabad megfeledkezni a fő
segítő társakról: a Habsburgokról és Wittelbach okról!
Bilkei védelmébe veszi a mii harcos jezsui
tánkat, Bangha pátert is, aki szintén megértést
akart a protestánsokkal és egyidejűleg azt val
lotta, hogy atheista még lehetne, .de protestáns
soha! Amíg! a katholikus egyház teljesen a je
zsuiták befolyása alatt áll, lehetetlen minden
megértés, és közeledés. A hidakat építik — de
e hidra csak azok lépnek — akik sem Debrecen
ben, sem Wittenbergben sohasem voltak. Akik
pedig koszoruznak és nekrológokat írnak, olvas
sák el Bilkei könyvét és meggyőződnek, hogly
mindenütt — igy nálunk is, megindult egy ellenrofermációs hadjárat, nem mint a XVII-ik szá
zadban, karddal támogatva, hanem a valótlan
ság, megtévesztés rettenetes és utálatos fegyve
reivel.
Dr. Szeberényi Lajos Zs.

H Í R E K .
^

~

____

Az „Evangélikus Egyetemes Gyámintézet“
közgyűlése.
Október 8-án és 9 én tartotta Salgótarján
ban az Egyetemes Gyámintézet ezévi közgyű
lését maradandó hatásokban gazdag ünnepségek
keretében.
8-án délután érkezett meg az elnökség, a
melynek sorában ott láttuk báró Feilitsch Berthold, Biharijiegye főispánja mellett Zierman
Lajos kormányfőtanácsos lelkészt, mint társelnö
köt, Kiss Istvánt, a dunáninneni egyházkerület
püspökét, Rupprecht Olivér felsőházi tagot,
Laszkáry Gyula földbirtokost, dr. Dómján Elek,
Kruttschnitt Antal, Scholtz Ödön, Kovács An
dor, Lipthay Lajos, Kardos Gyula, Podhradszky
János fő- és alespereseket, és kivülök számos
lelkészt és világi egyént. A helyi egyház elnökséges és presbitériuma nagy közönség részvé
telével várta az állomáson az érkezőket, akik
5 órára istentiszteletre gyülekezetek össze a tem
plomba, ahol Farkas Győző debreceni lelkész
kedves és melegtónusu gyermekistentiszteletet
tartott. Ezután az egyház tanácstermében a
gyámintézeti választmányi ülést tartották meg,
amelynek végeztével ismerkedési vacsora volt
az acélgyári kaszinóban.
Másnap délelőtt a templomban ünnepi is
tentisztelet volt, amelyen az oltári szolgálatot
dr. Csengődy Lajos lelkész végezte, a szószéken
pedig poétikus, szép beszéd keretében Czipott
Géza lelkész hirdette az igét, feledhetetlen be
nyomásokat ébresztvén a hallgatóságban. Az is
tentisztelet után megkezdődött a közgyűlés, a
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melyet báró Feilitsch Berthold világi elnök nyi téről rég kedvesen ismert Röder Alfréd, Verticil
tott meg mélyen szántó, nagyszabású beszéddel, Antal és Demo Gusztáv megható interpretációit.
amelyben meleg emberbaráti szívből jövő sza Az oftári szolgálatot a helyi lelkész és Podvakkal mutatott rá a gyámintézet kötelességeire hradszkv János alesperes látták el az ünnepség
és azokra a követelményekre, amelyeket úgy a keretében. Hétfőn délelőtt gyönyörű időben
jelen köz szüksége, mint az elődeinkhez való Salgó várának romjaihoz rándult ki a közgyű
ragaszkodás támaszt, velünk szemben. — Be lésen résztvevők társasága, ahonnan kedves em
széde után Kiss István püspök a dunáninneni lékekkel távoztak.
egyházkerület, Kardos Gyula alesperes a nóg
rádi egyházmegye és dr. Csengödy Lajos a helyi
egyház nevében mondott üdvözletét a közgyű
Lelkésziktatás. Turóezy Zoltán volt ózdi
lésnek. A tárgysorozat‘során elsőnek Ziermann lelkészt október 16-án iktatta be a győri gyü
Lajos egyházi elnök terjesztette be evangéliumi lekezet Psó Vince lemondása folytán megüre
lélektől át- és átitatott gazdag tartalmú jelenté
sét, mely a gyámintézet egész évi működését sedett lelkés/i állásába Németh Károly esperes.
felölelte és amelynek legkiemelkedőbb része az A beiktatott lelkész 1. Mózes 12, 1—3. alapján
az örvendetes tény volt, hogy az az összeg, prédikált. A közgyűlésen dr. Dukavits Vilmos
mely a magyar gyám intézetnek minden tagoza egyházközségi felügyelő üdvözlete után Győr
tán ez évben keresztül ment, kb. 60.000 P. azaz sz. kir. város polgármestere, a győri reformá
730.000,000 K. A nagy tetszéssel fogadott jelen tus egyházközség, a győri evang. lelkészek, a
tés után a tárgysorozat többi pontjait tárgyalta
le a közgyűlés, amelynek során dr. Csengödy győri ev. tanitók, a győri Protestáns NószövetLajos indítványára a közgyűlés üdvözölte lord ség, a Belmissziói Egyesület, az Ifjúsági Egye
Rothermeret is, hazánk felszabadítását célzó sület, a Diákszövetség és a Keresztyén Szö
nagy tevékenységével kapcsolatban. A folyó vetség (C. E.) üdvözölték.
ügyek elintézése és az aktuális segélyek egyhá
Dr. Masznyik Endre m eghalt. Egész
zak közti szétosztása után, melynek keretében
az ez évi nagy szeretetadományt 30 és fél mil egyházunk előkészületeket tett dr. Masznyik
lió értékben Ábaujszántó kapta, a »Marajy meg Endrének, a volt pozsonyi egyetemes theolókegyelmeddel« eléneklésével ért végett a köz giai akadémia nyug. igazgatójának ünneplésére
gyűlés.
hetvenedik születésnapja alkalmából. Az isteni
A közgyűlés után bankett volt A/. acél
gondviselés
másként rendelkezett. Ma már csak
gyári kaszinóban, amelyen a vendégeken kívül
sírjára
tehetjük
le koszorúnkat. A kiváló tudós
helyi közéletünknek számos kiválósága megje
lent, köztük Lipthay B. Jenő és Roth Flóris, és író október 12-én a Császárfürdőben össze
vállalati igazgatók, Platthy Elemér, Szabó De esett, agyszélhüdés érte, eszméletlen állapotban
zső református lelkész, Szánthay István, állomás vitték az Uj Szent János kórházba, ahol anél
főnök és még számosán. Az első pohárköszöntöt a kormányzó urra Feilitsch Berthold báró kül, hogy eszméletre tért volna, október 13-án,
mondotta, utána felköszöntőket mondottak Kiss délelőtt 11 órakor meghalt. Temetése október
István püspök, Roth Floris, Ziermann Lajos, 13-én, délután félnégy órakor volt. A főváros
Mesko Károly, Szabó Dezső és még számosán. által adományozott díszsírhelyen temették el a
A gyámintézet kolduló barátjának szerepét Kerepesi-uti központi temetőben. Masznyik
Scholtz Ödön főesperes töltötte be, aki Pántyik
Árpádné úrnővel 120 pengőt gyűjtött össze a Endre 1837-ben született Tiszaföldváron, és ta
nulmányai elvégzése után 1881-ben a Selmecbá
szarvasi tanítóképző javára.
Délután 5 órakor nagyhatású vallásos es nyái ev. főgimnázium, egy évre rá a pozsonyi
tély volt a templomban, amelynek központját theológiai főiskola tanára, később igazgatója lett.
képezte Kruttschnitt Antal főesperesnek a Sze Irodalmi és tudományos munkái közül megemrétéiről tartott színes képekből összeállított elő litendők: Pál apostol élete, A Római Levél, Jé
adása, amelyben a Szeretetnek mint a summum zus élete, legújabban az Ujtestámentom fordí
bonumnak a jelentőségét ismertette. Nagy si
kerrel szerepelt mellette dr. Holies Pálné úrnő tása. Kiadta Luther Márton műveit magyar
elsőrangú szóló énekével, aki már a délelőtti nyelven, megírta Luther Márton életrajzát. Szer
istentiszteleten is két szép számmal emelte az kesztette az »Isten Igéjét«, amely hetilap az evanáhítatot, egy kiforrott művészetü énektechnika géliomot akarta közelebb hozni egyházunk tag
gyönyörködtető skálájának minden gazdagságá jaihoz és nagy szolgálatokat tett különösen a
val. örömmel hallgatta a közönség a Luther szórványokban. Elnöke volt évek során át a
Szövetség Kovács Géza által vezetett és az
ácélgyári dalárda tagjainak közreműködésével Luther Társaságnak. Tevékeny része volt a
előadott két minden tekintetben sikerült éneket, Prof. Irodalmi Társaság megalapításában. Po
nemkülönben az. Ev. Leánykart, és a művésze zsonyból nyugalomba vonulva, Ercsiben, Fejér-

352.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

megyében telepedett le. Nemrégiben tette át la
kását Budapestre, ahol a budai Luther SA3ség Lapjának, a Hegyen Épített Városnak, volt
főszerkesztője a legújabb időkben. Halálát öz
vegye, öt gyermeke, két testvére, menye, vejei
és unokái gyászolják. Legyen áldott emlékezete!
A Lutheránus Világgyülés végrehajtó bi
zottságát megérkezésük délutánján egyetemes
egyházunk külügyi bizottsága üdvözli. Október
24-én a budapesti lelkészi és vallástanári kar
értekezletén vesznek részt és szólalnak tel. Az
egyetemes közgyűlést megelőző estén báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő ur Öméltó
sága ad tiszteletükre estélyt. Október 27-én részt
vesznek az egyetemes közgyűlésen, amelynek
keretében ugyancsak az egyetemes felügyelő
ur üdvözli őket. A kormányzó ur őfőméltósága
is fogadja a bizottság tagjait. Október 30-án
Ihmels püspök a Deák-téri német istentisztele
ten prédikál. Október 31-én többen közülök be
szédet tartanak a budapesti protestantizmus kö
zös reformációi ünnepélyein. Résztvesznek ket
ten közülök a szarvasi árvaház felavatásán,
ketten pedig Sopronban tesznek látogatást.
Majd Erdélybe mennek az ottani egyházi hely
zet tanulmányozására s hazánkon utaznak is
mét keresztül, s akik Sopronban nem voltak,
Sopronon át veszik útjukat hazafelé. A bizott
ság tagjai: D. Per Pehrsson, D. J. A. Morehead, D. L. W. Boe, D. L. Ihmels, D. A. F.
Jörgensen, D. v. Pechmann, Életrajzi adataikat
lapunk más helyén találja az olvasó.
Lelkészbúcsúztatás és beiktatás Ózdon.
Október 8-án meglátszott az ózdi pályaudvaron,
hogy nem a megszokott és mindennapi lesz a
vonat érkezése. Az evangélikus gyülekezet tag
jai gyűltek ki, hogy 'fogadják uj lelkészüket,
Marcsek Jánost. A gyülekezet képviselőjén kívül
áz Ifjúsági Luther Szövetség üdvözölte az ér
kezőt, Hogy az ózdi gyülekezet élete nem fog
Turóczy Zoltán távozásával összeroppanni, ha
nem uj lendületet vesz, arra garancia az uj lel
kész személyisége és eddigi munkája. Megható
volt az a szeretet és az a ragaszkodás, mellyel
a tokaji gyülekezet tagjai elkísérték volt lelké
szüket uj gyülekezetébe, hogy ott bizonyságot
tegyenek arról a megáldott munkáról, melyet
körükben végzett. Október 9 én volt a búcsú- és
beiktatási ünnepély, melyen Turóczy Zoltán
Luk. 7:8. alapján, Marcsek János pedig Márk
10:44. alapján tartott búcsú, illetve beköszöntő
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beszédet. A beszédeket egész terjedelmükben
közli az ózdi Ifjúsági Luther Szövetség hivatalos
lapja az Uj ég és uj föld. Az uj lelkésznek
Dómján Elek esperes osztotta az úrvacsorát,
mig a beiktatást Nemes Károly esperes végezte.
Közreműködött a beiktatásnál Tavassy Zoltán,
Marcsek János első gyülekezetének, Ujcsanálosnak lelkésze és Krieger Mihály, mint a püspök
képviselője. Az ünnepély fényét és melegségét
emelte dr. Placskó Lajosnénak és Záhony Já
nosnak, Mátray Gézáné orgonakiséretével elő
adott művészi éneke, valamint az Ifjúsági Luther
Szövetség Joób Sándor karnagy által vezetett
vegyeskarának búcsú- és üdvözlő éneke is.
— Meghívó. Az ev. tanáregyesület vallástanitási szakosztálya í. évi október hó 26^án
d. u. 1 /2 3 órakor tartja meg ez évi közgyűlését.
Az elnökség kéri a vallástanár kartársakat, hogy
a gyűlésen, mely őket érdeklő fontos kérdések
kel fog foglalkozni, minél nagyobb számban
jelenjenek meg.
— Az Orsz. Ev. Tanáregyesület .1927. évi
október hó ’25-én, délután 4 órakor a Veres
Pálné líceum dísztermében (IV. kér., Veres
Pálné-utca 36. I. em.) tartja közgyűlését. Tárgysorozat: 1. A szép, mint az iskolai élet közép
pontja. Dr. Szigethy Lajos. 2. Titkári jelentés,
kapcsolatban az egyesület 20 éves történetével.
Dr. Szelényi Ödön. 3. A pénztáros jelentése. Dr.
Losonczi Zoltán. 4. Az internátusi nevelésről.
Klaniczay Sándor. 5. Jelentések, indítványok.
A K. I. E. Nemzeti Szövetségének Evan
gélikus Ága október 25-én, kedden délután 4
órakor az egyetemes levéltár helyiségében (VIII.,
ÜUői-ut 24. földszint) értekezletet'’ tart. Megbe
szélés tárgya: 1. Az orsz. titkár jogi helyzeté
nek rendezése. 2. Az anyagi helyzet rendezése.
3. Jelentés az első munkaévről. 4. Munkaterv
a jövő évre. 5. Indítványok.
Felelős kiadó : PÁLMAI LAJOS.

SZERKESZTŐI ÜZENET
Többeknek. Sajnálom, hogy az a számos
cikk, amely az egyetemes gyűlésre való tekin
tettel íródott, s amelyeknek aktuális jellege volt,
lapunk korlátolt tere miatt nem jelenhetett meg.
Azonban a különböző üléseken s a z egyetemes
gyűlésen a cikkek beküldőinek alkalma van meg
nyilatkozni. így például a nyugdíjintézet, a gyü
lekezetek anyagi helyzete, a közgyűlések idő
tartama stb. A legtöbb kérdést egyébként igye
keztem lapunkban ismertetni. Ha nem sikerült
teljes mértékben, nem csupán rajtam múlott.
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Reformáció.
„Az ige kőszálként megáll.“
Luther.
A reform áció m ű v ére akár e lle n s é g , akár
jóbarát ha g o n d o l, L uther M ártonnak alakja és
életm unkája jelenik m e g lelki szem ei előtt. O lyan
g a zd a g volt a nagy reform átor é le te ered m é
n yek ben, h o g y nem csod álhatju k, ha a szerint,
am int az a n y a sz e n te g y h á z je le n tő sé g é n e k sú ly 
pontját v a g y e g y ik , v a g y a m ásik terü letre h e
lyezzük, L uther érd em ét is m ajd az e g y ik , m ajd
a m ásik irányban találjuk m e g . K orunkban, a
m ely fő le g a d em ok rácia é s a sz a b a d sá g után
v ágyód ik , sok p ro testá n s em b er L utherban m in
d en ek elő tt azt a férfiú t tiszteli, aki retten h etetlen b á to rsá g g a l tö rte ö s s z e az eu róp ai em b eri
s é g e t fo jto g a tó b ék lyók at, s ú g y az e g y h á z 
ban, m int általában a társadalm i életb en d ia
dalm as v ezérév é lett a d em ok ráciáért fo ly ta to tt
harcnak.
^
Luther azon b an, bár m ü v e kihatással van
a politikai, társadalm i, g a zd a sá g i é s kulturá
lis életre, első so rb a n h itjavitó volt. A le g n a 
g y o b b sz o lg á la to t az e m b e r isé g lelki életén ek
tette. T ö rtén elm i érd em e, h o g y am ik or a n yu 
gateu ró p a i civilizáció a róm ai pápák által
is
p á rtfo g o lt ren eszán szb an a k e r e sz ty é n sé g tö l s
a k eresztyén kultúrától e ltá v o ló d ó b a n volt, azt
elválaszth atatlan
k apcsolatba h ozta a k eresz
tyén hit alapjával, forrásával, zsin ó rm érték ével,
a B ibliával. N eki k ö szö n h e tő , h o g y a k ereszty é n s é g ép en került ki a m ásod ik n a g y krízi
séb ő l, h o g y m eg ta rto tta K risztus h ív én ek az
újkori em bert, am int eg y k o r Pál a p o sto l e lv e 
zérelte K risztu sh oz az antik, k lasszik u s világ
g ö r ö g m ű v eltsé g ű em b erét. Az, ami
korunk
lelk isé g éb en leg jo b b é s le g ér ték ese b b , a refor
m áció nélkül, teh át L uther nélkül elk ép zelh e
tetlen .
T er m é sz e te s, h o g y a reform ációnak e llen 
s é g e i L uthert ez en a p o n to n is tám adják, s azt
állítják, h o g y a v a llá so ssá g o t, hitet, le lk isé g e t

teljesen az e g y é n r e építi fel, a szu b jek tivizm u s
nak s ind ividu alizm u snak ajtót-kaput nyit, é s ez
által rom bolja az eg y h á za t, rontja a tekin télyt.
E bből a fé lr eér tésb ő l, v a g y leg tö b b e s e t
ben rosszakaratú félrem a g y a rá zá sb ó l táp lálk o
zik az a vád, h o g y a forradalm ak a reform áció
m éh éb en fo gan tattak , s am ely vád k ö n n yen g y ö 
keret ver azok b an, akik nem tanulnak és nem
g o n d o lk o d n a k , akiknek teh á t nem tűnik
tel,
h o g y a tizen n yolcad ik század b eli francia forra
dalom é s a huszadik századb eli o r o sz forrada
lom o lyan o rszá g o k b a n lá n g o lt fel, a m elyek b en
a le g k e v e se b b n yom a van a reform ációnak , e l
len ben a p ro testá n s o rsz á g o k forradalm ak nél
kül haladtak a civilizáció élén .
Luther nem tartozik azok k ö zé, akik a val
lá so s életet m erőb en csak az e g y é n i b első ta
pasztalatra é s m isztikus élm é n y e k r e alapítják.
Luther m eg o ld o tta a vallás két elem én ek , az
o b jek tiv és szu b jek tív té n y e ző n ek e g y m á sh o z
való kapcsolatára v o n a tk o zó k érd ést, am ikor reá
m u tatott a K risztust h irdető Igére, eg y fe lő l, s
az Igéb en a K risztust m e g ra g a d ó hitre m ás
felől. H a ez a m e g o ld á s, csak th e o ló g ia lett
volna, akkor, m int annyi, a róm ai k alh oliku s
d o g m á v a l ellen k ező tanítás, e z is elsikkad a
p o rlep te k ön yvek és kéziratok t ö n e g é b e n . Luthher tanításában a zon b an e g y h á z a k o tó e lev e n
eró lük tetett, m ert nem észb eli o k o sk o d á s ré
vén ju tott el az Igéről és a hitről sz ó ló tan h oz,
hanem életharc utján. Luther é le te t é s ü d v ö s
s é g e t akart. Szilárd talajt k eresett a lába alá.
É letigazságra kívánt eljutni. Ezt találta m e g a
B ibliában. N eki k ö szö n h e tő , h o g y a róm ai e g y 
ház is m indinkább ráeszm él arra, h o g y a S zen tirás nélkül e lv ész a nép.
S zerzetes korában, a k o lo sto r falai k ö zö tt
nem találta m e g azt, am i után lelk e éh ezett és
szom ju h ozott. S am ikor a Bibliában reátalált az
élet k en y erére és vizére, akkor lett szám ára
K risztus ut, ig a zsá g é s élet. K risztus ujjáterem tő
ereje átm en t az ev a n g élik u s th eo ló g iá b a ,
az
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evangélikus énekes könyvbe, és az evangélikus
imákba. Vajha soha ki ne veszne egyházunkból,
hanem mindig megmaradna az Ige és a hit!
A Lutheránus Világkonvent Végrehajtó
Bizottságának tagjait (arcképüket és életraj
zukat múlt számunban hoztuk) az 1923-ban
Eisenachban tartott első Lutheránus Világkonvent választotta meg. Azóta a lutheránus egy
házak vezető embereinek nyílt már alkalmuk
a találkozásra. így 1925-ben a Gyakorlati Keresztyénség Világszövetségének (Life and Work)
stockholmi konferenciáján s most augusztus ha
vában a Hit és Egyházszervezet (Faith and Or
der) Világkonferenciájának lausannei gyűlésezése alkalmával.

Az evangélikus kántorkérdés.
Azt szoktuk mondani: »Az iskola az egyház
veteményes kertje«. Amilyen elcsépelt ez a mon
dás, olyan igaz. A magvető ezen veteményes
kertben a tanító, a gyermeki lélek felelős gondo
zója. E magvetőknek, evang. felekezeti tanítóink
nak a száma, sajnos, mindig kisebb lesz. Fele
kezeti iskolánk, úgy látom, válság előtt áll, ha
ugyan már bele nem jutott. Osztálytanítót is
csak nagy nehezen vagy egyáltalában nem ka
punk iskoláinkhoz, kántori adásra pedig, melyért
hajdanában valóságos küzdelem folyt, ma egy
két tanító pályázik. Ezek is sokszor igen gyenge
kántorok, akik azelőtt számításba sem jöhettek
volna. Nincs. Az állam szolgálatába állnak, a
melynek az új iskolapolitikája folytán sok tan
erőre van szüksége. Miért van ez így? Keressük
az okát, hogy a nagy bajt orvosolhassuk!
Elfogadom azt a megállapítást, hogy »a ta
nító művész«, aki a gyermek lelkének a hegedű
jén játszik, »a gyermeki létekből csal ki Istennek
s embernek tetsző melódiákat« (dr. Szigethy
Lajos). Jó evangélikus tanító pedig az, akit ta
nítás közben Jézus lelke hat át; aki »a tanítást
nemcsak tudja, hanem át is érzi«. Tudom, hogy
ma is vannak nekünk ilyen jó evang. tanítóink,
nevelőink! A vallástanitást semmi áron ki nem
akarják adni a kezükből. Saját lelkiszükségletüket elégítik ki, amikor a tanterv előírásán túl
in enőleg; n a p o n t a viszik a gyermeket Jézus
hoz. A jó Isten áldja meg e magvetőket s ne
mes munkájukat!
De hogyan van az, hogy a »jó evangélikus
tanítóink« is kacsingatnak az állam felé? Kell
itt más oknak is lennie és van is. £s épen ez
az, amire teljes nyomatékkai rá akarok mutatni.
Ez a kérdés anyagi oldala, amelytől, sajnos, a
legideálisabb gondolkozásu tanító sem vonatkozhatik el teljesen.
Tény az, hogy egyházi, különösen kántortanitóink az államiakkal szemben hátrányban
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vannak. Világosan kifejezte ezt s egyben a hát
rány mibenlétére is rámutatott a tolna-baranyasomogyi egyházmegye f. évi julius hó 1-én tar
tott közgyűlése, amidőn a jegyzőkönyv 129. §-a
szerint »illetékes hatóságai útján felterjesztést
kér intézni a Vkm. úrhoz aziránt, hogy a taní
tói, kántori és levitái javadalom méltányos %
alapján különittessék el s a tanítói javadalom
a kántori és levitái javadalom leszámítása után
egészittessék ki a mindenkori fizetési osztálynak
megfelelő államsegéllyel«; továbbá a 131. §. sze
rint, hogy »az állami tanítóknak adott minden
néven nevezendő kedvezmény úgyanúgy s
ugyanolyan feltételek mellett terjesztessék ki a
nem állami tanítóságra is«. Egyházi tanítóink
tehát nem élvezik mindazt a kedvezményt, me
lyet az államiak élveznek, és kántorainknak s
illetve levitáinknak kántori s illetve levitái fize
tése államsegélyük megállapításánál beszámittatik. Ez elien a hivatalos egyháznak mint iskola
fenntartónak végre-valahára teljes éré Ilye! tilta
koznia kell, s igen örülök, hogy egyházmegyém
megtette a kezdeményező lépést. Tiltakoznunk
kell ez elten az igazság és méltányossági szem
pontjából, valamint evang. egyházunk jól fel
fogott érdekében. Hiszen az evang. tanító
ugyanazon képesítéssel bír, mint az állami,
ugyanazon tanítói munkát végzi, ugyanazon
egyetemes és nemzeti kultúra s ugyanazon ha
zafias irredenta eszme 'szolgálatában ődii fel élet
erejét. Sőt! Tekintette! arra, hogy felekezeti tanitóink nagy, vagy talán nagyobb' része nemzeti
ségi iskolában tanít, jóval nehezebb feladat előtt
áll, mint a legtöbb állami tanító. Különösen, ha
meggondoljuk, hogy a legújabb időkig a kisebb
ségi tannyelvű iskolák számára sem külön tanterv, sem speciális tankönyv nem létezett. Iga
zán méltánytalant hogy felekezeti tanítóink nem
élvezik mindazt a kedvezményt, amit az állami
tanítók élveznek. Nézetem szerint az államnak
a mi tanítóinkat nemhogy mellőznie, hanem sok
kal inkább előnyben keltene részesitenie, hiszen
az egyház az iskolafenntartás által, ha saját
érdekében is, mégis az állam helyett végzi el
azt, amire az állam volna kötelezve és ezáltal
az államot nagy mértékben tehermentesiti. Mi
azonban nem előnyt, csupán egyenlő elbánást
kérünk. A kántori illetve levitái járandóságnak
a tanítói fizetésbe való beszámítása az államse
gély megállapításánál igazságtalan azért, mert
ezt a járandóságot az illető kántorok s leviták
a tanitói munkájukon felül az egyháznak telje
sített külön munkatöbblettel keresik meg. Az a
helyzet ma, hogy kántoraink s levitáink tanitói
hivatásukon felül dolgoznak, többet, mint — ál
talánosságban szólva — a nem kántorok, mint
pl. az állami tanítók is, mégis ezeknél viszony
lag kisebb fizetést élveznek. Épen, mivel többet,
az egyháznak is dolgoznak, szenvednek anyagi
kárt. Ha nem kántorok, akkor is az államsegély
többlettel ugyanannyi a fizetésük. Ez non sens.
S az államnak nincs joga ahhoz, hogy a feleke
zeti tanítót ilyen módon »megzsarolja«. Köve
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teljék kántoraink és levitáink félreérthetetlen
egységben az államtól az állami tanítóval való
egyenlő elbánást s álljon az egyház a maga tel
jes súlyával szolgáinak ezen igazságos és mél
tányos követelése mögé, hogy célt érjünk; hogy
azokat, akik szivük melegével egyházunkat akar
ják szolgálni, megtartsuk s megnyerjük; hogy
ismét úgy legyen, miként hajdanában volt: a
kántori állás legyen keresett állás. Kérem azokat,
akik a hivatkozott határozatot hozták, hogy en
nél meg ne álljanak s ezzel meg ne elégedjenek.
Egyházunk érdekében szólok.
Ugyancsak egyházi érdekből óhajtom taní
tóink fizetésének e g y s é g é r t é k e l é s é t is
szóvá tenni. Itt is örömmel olvastam a tolnabaranva-somogyi egyházmegye közgyűlési jegy
zőkönyvének 130-ik §-át, mely szerint »felterjesz
tést kér intézni a Vkm. úrhoz, aziránt, hogy a
változott viszonyok folytán m i n d e n é v b e n
az augusztus 1. és november 1. közötti helyi át
lagárak alapján új egységértékelés rendeltessék
el«. Tényleg helytelen dolog az, hogy az évekkel
ezelőtt történt értékelés ma is érvényes és ér
vényben marad mindaddig, mig valamely »nagy
szabású« gazdasági eltolódás nem következik be.
A gazdasági viszonyok, a terményárak évrólévre változnak. A múlt évi árak pl. jóval alacso
nyabbak voltak az értékelésnél annak idején ala
pul vett .áraknál (70—80.000 koronával is qként!), aminek következtében a tanítók nagy
kárt szenvedtek. Az egész egységértékelés ilyen
módon irreálissá és illuzoriussá válik. Megenge
A gyülekezet Vallás Népt. Lapj.
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dem, hogy az évenkénti újra értékeléstől az il
letékes tényezők fáznak, mert munkát jelent szá
mukra, azonban az igazság érvényrejuttatása
mindig verejtékkel jár, és kényelmi szempont
nem alkalmazható ott, ahol az igazság érvénye
süléséről van szó. Évenkénti újraértékelést sür
getünk, hogy az igazsághoz közelebb jussunk.
Ami az értékelés alapjául szolgáló árakat il
leti, én nem az augusztus 1. és november 1. kö
zötti, hanem — ha nem az egész évi, úgy eset
leg — a julius 1. és november 1. közötti helyi
átlagárakat ajánlanám. Mert a cél az, hogy he
lyes középárat nyerjünk, ezt pedig a julius—no
vemberi terminus adja meg a legjobban. Leg
alább a mi vidékünkön, de hiszem, hogy másutt
is. Mivel ugyanis augusztus hóban már uj ga
bona kerül nagy mennyiségben a piacra, le szo
kott szállni a gabona helyi piaci ára, mig jú
liusban még többnyire tartja magát. Ezért adja
meg talán a julius—novemberi terminus job
ban a középárat.
Végül volna még egy szavam az érték egy
ség megállapításának a módjához. Nem tudom,
hogy az illetékes tényezők milyen kulcs szerint
dolgoztak. Azt azonban tudom, hogy egyféle
kulcs lehetséges csak s hogy az igazságot selvi
egyenlőséget kellett volna szem előtt tartaniok.
Sajnos, a tapasztalat sokszor mást mutit. A f.
évi Néptanítók Lapjában közölt pályázatok ada
tai alapján egy kis táblázatot mutatok be, mely
állításomat fényesen igazolja.
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tengerivel bevetve, l sértés, 2 te” bén tartása, gondozása.
„ (mely jelenleg 808 P bért hoz)
O

Kommentár ehhez felesleges. Mégis hasonlitsuk össze pl. az ev. Murgát s Kalaznót egymással; mindkettőt a ref. Szentgállal, a rk. Kunágotával s Mezőnyáráddal. Lehetetlen állapot,
Bántó és veszedelmes lehetetlenségek ezek, amelyek valóságukkal sötét árnyat vetnek az ev.
kántorkérdésre. Hogy a titokzatosan működő

értékelő-gépezetnek melyik csavarja túlerős,
avagy túl gyenge, nem tudom. Bizonyos azonban, hogy a gépezetet meg kell javítani, ha javitásra szorul. Reá szorul. Az évenkénti ujraértékelés rendszerének bevezetésénél több betekintést szeretnénk nyerni ezen gépezet müködésébe, hogy itt is az igazsághoz közelebb jussunk.
»Az igazságtalanság villámot hord kebelé-

*) Lakás nincs számítva. A termények mai egységes helyi napiáron, fuvarköltség levonása nélkül
értendők.
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viselve legyenek. De minél tovább folyt ezek
nek a pontoknak a megvitatása, annál inkább
D. Dr. Pröhle Károly egyetemi ny. r. tanár, kitűntek azok a nagy különbözőségek, amelyek
evang. hittudománykari dékánnak a Hit és Egy a kongresszuson képviselt különféle hitvallású
házszervezet (Faith and Order) lausannei Világ- egyházakat és közösségeket egymástól elválaszt
konferenciáján való részvételéről.
ják. Kitűnt az is, hogy a kongresszus a legna
gyobb
időkihasználással sem tud módot terem
Méltóságé® Báró• '
teni arra, hogy az egyes pontokat a témák sú
Egyetemes Felügyelő Ur!
lyához és vonatkozásokban való gazdagságához
Kötelességemnek tartom, hogy a Hit és mért alapossággal lehessen megvitatni. Emiatt
Egyházszervezet lausannei világkonferenciáján a kongresszus vezetőségét elsősorban támo
való részvételemről ne csak élőszóval számol gató angol és amerikai főkép anglikán'körökkel
jak be, amint ez egyházegyetemünk külügyi bi szemben egyre nőtt az elégedetlenség, mely leg
zottságának f. évi szeptember hó 28 án tartott előbb a német, amerikai és svéd lutheránus kö
ülésén történt, hanem jelen írásbeli jelentésem rökben nyilatkozott meg, de érezhető volt épútján is.
úgy a reformátusság, a kisebb felekezetek és
Miután Méltóságod az utazásra szükséges a görög keletiek körében is. Ezek a különböző
költségek kiutalásával lehetővé tette számomra csoportok a kongresszusi összejöveteleken újra
azt, hogy egyházegyetemünk külügyi bizottsá meg újra a saját köreikben is tartottak értekez
gában nyert megbízatásomnak megfelelően a leteket, hogy a kongresszussal szemben tanúsí
Hit és Egyházszervezet évek óta tervezett kon tandó maguktartását megbeszéljék. így részint
ferenciáján résztvegyek, kötelességemnek tar a kongresszus nyilvánossága előtt, részint az eb
tottam, hogy e nagyjelentőségű világkonferen nökséggel folytatott tárgyalások útján sorjában
cia egész lefolyását éber figyelemmel kisérjem jelentették be a kongresszus munkamódjával
és munkájából is lehetőség szerint kivegyem való elégedetlenségüket s azon kívánságukat,
részemet.
hogy a kongresszus ill. az egyes bizottságok
Azt hiszem, hogy ezen személyes jelenté azon munkájának eredményeit, amelyek a Prog
semnek nem lehet a feladata az, hogy a világ- ramm egyes fő tételeire vonatkoznak, ne te
konferencia lefolyásáról általában vagy részle kintsék semmiképen sem kötelező megállapo
tesebben beszámoljak, — ebben a tekintetben dásoknak, hanem csupán olyan anyagnak, ame
legyen szabad a lapok és folyóiratok megfelelő lyet a kongresszuson képviselt egyházak az ál
közleményeire utalnom. Azért csupán azokra a landó választmány útján további szabad meg
mozzanatokra terjeszkedem ki, melyek bennün vitatás és állásfoglalás anyagául fognak meg
kapni.
ket közelebbről érdekelnek.
Az összes tárgyalásokon érvényesülő ke
A világkonferencia lefolyásának három fő
fázisát lehet megkülönböztetni, — az első a resztyéni testvéries, türelmes és kíméletes szel
nekilendülés, a második a válság, a harmadik a lem dacára ez volt a legerősebb krízis, amely a
kibontakozás fázisa. Tagadhatatlan, hogy a vi kongresszusnak Brent elnök személyéiben szinte
lágkonferencia, miután résztvevői a világ min megtestesült ideális programmját érhette. Be
den tájáról tarka sokféleségben gyülekeztek ösz- el kell ismernünk azt, hogy az elnökség szinte
sze a hosszú idő óta előkészitett nagyszabású csodálatos hajlékonysággal tudott az igy be
Programm közös célkitűzésére, már a legelső állott válságos helyzethez alkalmazkodni és az
napon augusztus 3-án olyan nekilendüléssel kez elégedetlenek kívánsága előtt deferálni anélkül,
dődött, mely alkalmas volt arra, hogy a Prog hogy a mozgalom tiszta ideális célkitűzését fel
ramm iránt skeptikusokat is magával ragadja. áldozta volna. így az elnökség mégis az összes
Mindjárt a megnyitó istentiszteld: a kongresz- jelentős csoportok támogatására számíthatott
szus elnökének és az egész mozgalom megin akkor, amikor most már a kongresszus utolsó
dítójának, Brent Nyugat Newyork állam angli napjain arról volt szó, hogy a kongresszus kon
kán püspökének keresztyénség egységét hirdető krét programmjából lega'ább a legszükségeseb
prédikációjával, a stockholmi énekeskönyv nyo bet meg lehessen menteni s igy jött létre az az
mán különböző szövegek szerint, de ugyanazon üzenet (Message), amelyben a kongresszus az
dallamra hangzó énekekkel s az egyidejűleg egyház által hirdetendő krisztusi evangéliomkinek-kinek anyanyelvén mondott Uri-imádság- nak lényeges vallási, erkölcsi és szociális tar
gal mély benyomásu kezdete volt az gész kon talmát foglalta össze. Ha azokra a nagy külön
ferenciának. Még ugyanaznap megkezdődött a bözőségekre gondolunk, amelyek a komgreszkonferencia előadó és tárgyaló munkája s a ki szuson megnyilatkoztak és szinte áthidalhatattűzött hét nagy téma közül az első négynek a lanoknak mutatkoztak, tényleg nagy eredmény
megvitatása nagy serénységgel folyt az egyes nek kell mondani azt, hogy a kongresszus ösznagyobb és kisebb bizottsági üléseken, ame szes nagy csoportjai legalább ezt az üzenetet
lyekre a kongresszus összes tagjai, összesen kö elfogadták. De egyébként is a keresztyénségnek
zel 500-an úgy voltak elosztva, hogy a főbb hit- évszázados harcoktól zavart fejlődéstörténete
vallási csoportok lehetőleg mindegyikben kép szempontjából csodálatos nagy jelentőségű tény-
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nek tűnik fel előttünk már maga az, hogy ez a
2. A kongresszus teljes ülésein ezentúl nem
kongresszus egyáltalában létrejött, hogy a kon szólaltam fel, hanem csak figyelmes hallgató
gresszuson egyenlójogu felekként a kölcsönös ként vettem részt; de annál inkább igyekeztem
megértésre és egymás hitének tiszteletben tar kivenni részemet azoknak a bizottságoknak, ill.
tására elszánt akarattal tárgyalták a hitnek olyan albizottságoknak a munkájából, amelyekre a
kérdéseit, amelyek miatt valamikor az egyik kongresszus, miként fentebb jeleztem, az egyes
párt a másikat máglyára hurcolta.
programmtételek beható megvitatása végett ma
Jól tudom, hogy a kongresszus mozgal gát felosztotta. Ezekben az albizottsági ülé
mába egyes csoportok, különösen az anglikánok sekben, amikor úgy láttam, hogy a többi fel
részéről politikai tendenciák is bele vegyülnek; szólalásokhoz képest tisztán tárgy: szempont
de mindamellett van az egésznek olyan kétség ból van mondanivalóm, gyakran felszólaltam.
telenül komoly vallásos erkölcsi magva is, amely Hogy ez a közreműködésem nem volt egészen
megérdemli azt, hogy vele komolyan foglalkoz jelentéktelen, annak bizonyságául legyen szabad
zunk s ezt annyival inkább megtehetjük, mivel megemlítenem azt, hogy az egyik albizottsági
a kongresszusnak most már a lausannei tapasz felszólalásomat dr. H c r m e l i n k marburgi egy
talatok révén csakugyan megszilárdult prog- háztörténész a D ie C h r i s t l i c h e W e l t 1927.
rammfeltételeihez tartozik az, hogy annak az szeptember 15-i számában (olv. a 839. hasábon)
egységnek, amelyre a mozgalom törekszik, érin a lausannei világkonferenciáról szóló reterádája
tetlenül kell hagynia az egyes történeti típusok során érdemesnek tartotta név szerint regisz
nak sajátos karakterét, amelyek a közkeresztyén - trálni. Akkor az Athanasius-féle hitvallással kap
ségre nézve is jelentős értékeket képviselnek. csolatosan a Filioque körül folyt a vita és olyan
Ha az egész mozgalom általában el tud még hangokat lehetett hallani, amelyek a nyugati
érni jelentősebb sikereket, meggyőződésem sze keresztyénség hitvallásának ezt a részét, mint
rint ez csak akkor lesz lehetséges, ha a fökép puszta interpolációt mellékesnek tüntették fel.
anglikánusoktól erőteljesen hangsúlyozott egy Ezzel szemben dogmatörténeti alapon reámu
házszervezeti kérdések háttérbe szorulnak és a tattam arra, hogy a nyugati keresztyénségnek
mozgalom megelégszik azzal, hogy a hitnek s különösen Augusztinusnak szentháromság-ta
egyes lényeges pontjaira nézve fejezi ki a ke- nára nézve a Filioque hozzátételnek organikus
resztyénség egységét és ebből igyekszik levonni jelentősége van s azért a keleti testvérekkel
a legszükségesebb gyakorlati konzekvenciákat. való megegyezést nem a Filioque elejtésével,
Ennyit lehetőleg röviden a világkonferen hanem más úton kell keresnünk.
ciáról általában. Ami már most a konferencián
3. A világkonferencia hivatalos részein kí
való saját részvételemet illeti, erre vonatkozó vül résztvettem a lutheránus csoport külön ér
lag szintén lehető rövidséggel a következőket tekezletein, melyeket majd az amerikaiak, majd
van szerencsém jelenteni:
a svédek, majd a németek hívtak össze. A leg
1. Miután egyházegyetemünk külügyi bi első Ízben tartott lutheránus értekezleten, me
zottságától megbízást kaptam arra, hogy egy lyen Kaas Albert báró ur is fek>lvasta az Evan
házunkat a lausannei konferencián képviseljem, gélikusok Lapjának hasábjain megjelent értékes
legott bejelentettem az elnökségnek, hogy az dolgozatát, abban az irányban szólaltam tel,
egyik programmtételröl ekjadást óhajtanék tar hogy reámutattam a keresztyénség lutheri tytani. Ez azonban, úgylátszik, a jelentkezők nagy pusának az egész keresztyénségre nézve cent
száma miatt nem volt lehetséges; de az illető rális jelentőségére és sürgettem azt, hogy az
tételnél a központi titkárság a szabad discussió- egyházszervezeti kérdéseket egyoldalúan hang
ban való részvételre jegyezte elő felszólalásomat. súlyozó anglikán törekvésekkel szemben nekünk
Ez a felszólalás a kongresszus 4-ik napján, aug. lutheránusoknak éppen a hit kérdéseinek fel
6-án, a közös hitvallásra vonatkozó tétel meg tétlen elsőbbségét kell érvényre juttatnunk és
vitatása kapcsán meg is történt, amint arról a minél inkább tesszük meg ezt, annál jobb szol
kongresszus jegyzőkönyve is tanúskodik, melybe gálatot teszünk a saját hitvallási állspontunkról
felszólalásom német nyelven egész terjedelme a keresztyén egység gondolatának.
szerint belekerült. Felszólalásomban mindenek
4. Résztvettem a lutheránusok és reformá
előtt arra a nagy felelősségre mutattam reá, tusok közös értekezletén, amelyet a már emlí
amelyet a kongresszus magára vállalt akkor, tett H e r m e I i n k professzor hivott össze a
amikor az egységesítés nagy munkájába bele protestáns közös érdekek megbeszélése céljá
fogott, — amennyiben a kongresszus sikere ból. Ezen az értekezleten szintén felszólaltam.
vagy sikertelensége a keresztyénség becsületét Kifejeztem abbeli aggodalmamat, hogy a kon
és világhelyzetét a legmélyebben érinti. Reá mu gresszus tárgyalásain, amelyeken sokszor az. ó
tattam továbbá egy közös hitvallás szükségére, egyházi hitvallások jelentősége körül folyik a
nehézségeire és elvi lehetőségeire, az utóbbi vita, és nagyon is előtérbe lépnek az egyháztekintetben nevezetesen Jézus Krisztus istenem szervezeti kérdések, a reformáció elvi tartalma
beri megváltói személyére utalva, mint arra a és nagy jelentősége nem érvényesül eléggé. Ha
végső és legerősebb kapocsra, mely a nagy a protestantizmus nagy egyházai érezhetnek is
eltérések ellenére mindnyájunkat összefűz.
hajlamot arra, hogy a keletiekkel és az angliká-

ltfl
J70.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1927.

n okkal való testvéries megegyezés érdekében
Kérjük a Nagytiszteletü Urakat, közöljék az
nagylelkű engedményeket tegyenek, mi szór orsz. választmány ezen határozatát a jelentke
ványbeli protestánsok, akik napról-napra érez zettekkel azzal, hogy Első Orsz. Ev. Napunk uj
zük torkunkon a nyomást csupán azért, mivel a időpontját kellő időben lapunk hasábjain is köz
reformáció gyermekei vagyunk, kevésbbé érez hírré tesszük. Hisszük, hogy a jelentkezők száma
hetünk hajlandóságot ilyen nagylelkűségre. De tavaszig annyira felszaporodik, hogy az Első
magának a világkonferenciának is érdekében áll, Orsz. Ev. Nap méreteiben túl fogja szárnyalni
hogy a protestantizmus erőteljesebben érvénye^ várakozásainkat.
süljön a konefrencián, mint ahogy eladdig tör
A siker érdekében foganatositott eddigi in
tént. Ezen közhelyesléssel kisért nyilatkozataim tézkedéseiket hálásan köszönjük. Kérjük foko
után még az értekezlet további feladataira nézve zottabban megőrizni az ügy számára, továbbra
tettem olyan javaslatot, melyet az elnökség is is készségüket!
akceptált.
Budapest, 1927. okt. 22-én.
5. Minden hivatalos és nem hivatalos érte
Hittestvéri üdvözlettel: dr. Kaas Albert br.,
kezleten kívül is igyekeztem, ahol arra alkalom az OLSz., igazgatója, dr. Kirchknopt Gusztáv,
kínálkozott, tolakodás nélkül részint régibb ösz- az OLSz. igazgatója.
szeköttetéseket felújítani, részint újakat szerezni
s ezek révén részint egyházunk, részint nem
Tanévmegnyitás a m. kir. Erzsébet tu 
zetünk, hazánk javára mondani egy-egy jó szót. dományegyetem ev. theol. fakultásán, Sop6. Végül megemlitem, hogy augusztus hó <M
^í ronban. Nagyszabású, de egyúttal bensőséges
21-én a kongresszus utolsó vasárnapján d él-j ; ünnepe volt f. hó 9-ikén a m. kir. Erzsébet tu
előtt a lausannei két német református gyüleke dományegyetem evang. theol. fakultásának, mert
zet egyik templomában tartottam felkérésre né ezen a napon nyitotta meg, az egyetem tanácsá
met nyelvű prédikációt. Apóst. Csel. 4. 12. talap nak részvétele, mellett működésének ötödik évét.
ján. Ezen megtisztelő felkéréshez, amint arról Ünnepélyes keretek között ment végbe az előző
alkalmam volt meggyőződni, dr. O h l e m ü l lie r éveken is a tanév megnyitása, de — eltekintve
lelkész ur közbenjárása révén jutottam, akit újra a legelsőtől, — az egyetem tanácsa most jelent
úgy ismertem meg, mint egyházunknak,és nem meg első ízben a fakultás megnyitóján, doku
zetünknek egyik legőszintébb jó barátját.
mentálni akarva ez által nyilván azt, hogy a sop
Miként szeptember 28-iiki szóbeli jelentése roni ev. theol. fakultás az Erzsébet tudománymet, úgy ezt az Írásbeli jelentésemet is azzal egyetem szerves alkató része. Örülünk, hogy ez
fejezem be, hogy őszinte köszönetét mondok igy történt s kívánjuk, hogy ez így, legyen ezen
Méltóságodnak, valamint egyházegyetemünknek túl is; ha ez idő szerint a fakultás nincs az egye
azért, hogy ezen nagyjelentőségű világkongiresz- tem székhelyén, meggyőződésünk szerint ma
szusra való kiküldetésemmel alkalmam volt mein gának az egyetemnek meg kell ragadnia min
csupán reám nézve értékes tapasztalatokat sze den alkalmat, hogy ezt az együvé tartozást ki
rezni, hanem egyszersmind egyházam és hazám domborítsa. Nagyon jó alkalom erre kétségtele
javára a külföldön némi szolgálatokat tenni.
nül a fakultás megnyitója, amelyen természet
Fogadja
Méltóságod mély tiszteletem szerűleg helye van mindig az egyetem tanácsá
őszinte kifejezését, mellyel maradtam Méltósá nak, mert valójában ez általi válik az ünnep
godnak készséges hive:
egyetemi megnyitó ünneppé. Itt említjük meg
Sopronban, 1927. okt. 20-án.
mindjárt, hogy az egyetem képviseletében je
D. Dr. Prőhle Károly len volt. dr. Vasváry Ferenc rector magnificus,
egyetemi theol. tanár. dr. Vinckler János jogkari dékán, dr. Nagy Jó
zsef bölcsészetkari dékán, dr. Reuter Camillo
orvoskari dékán, természetesen D. dr. Pröhle
Károly, mint a theol. fakultás dékánja; azon
H Í R E K .
kívül eljöttek még Pécsről az ünnepélyre dr.
Pékár Mihály, dr. Beck Soma és dir. Kérészy
Nagytiszteletü Urak!
Zoltán egyetemi professzorok.
A hivatalos megnyitó közgyűlést istentisz
Az Orsz. Lutherszövetség 1927. október hó
21-én Budapesten tartott választmányi gyűlése telet előzte meg az evang. templomban. Szép
foglalkozott a nov. hó 9. és 10-re tervezett és lélekemelő látvány volt az, amikor a csak
Első Orsz. Ev. Nappal is. Miután olyan nagy nem száz hallgatóból álló ifjúság élén az egye
számban jelentkeztek a résztvevők, hogy azo temi tanács, hivatalos jelvényeikkel, a kar tag
kat fütetlen helyiségekben el nem helyezhetjük, jai kiséretében a lyceumi épületből az ev. tem
a füthetőket pedig a szorgalmi időben az iskolai plomba vonult, hol Altdörfer karnagy szép or
céloktól el nem vonhatjuk, főtiszt. Püspök gonajátékával kezdetét vette az egyetemi istenuraink, de a választmány egyhangú állásfogla tisztelet, melynek sorrendjét jól átgondolt elvi
lása előtt meghajolva, az Első Orsz. Ev. Napot alapon Stráner Vilmos prodékán altitóttá össze.
a jövő év tavaszi hónapjaira, a husvét és pün Ugyanő hirdette az igét is, Ef. 4, 1—6. alapján
a gyülekezetnek, hatalmas és meggyőző erővel
kösd közti időre halasztottul el.
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állítva oda az apostoli üzenet nagy igazságait.
Istentisztelet után, melyen az egyetemi tanács
föntebb említett tagjain kívül ott voK dr. Magyary Zoltán miniszteri tanácsos a vallás* és
közoktatásügyi
minisztérium képviseletében,
Kapi Béla püspök a magyarhoni ev. egyetemes
egyház képviseletében, azonkívül Sopron vár
megyének, Sopron városának, továbbá a hely
beli egyházi, politikai, katonai hatóságok, tan
intézetek és társadalmi testületek képviselete,
az ünnepség a városháza dísztermében folytató
dott, illetve itt vette kezdetét a tanévmegnyitó
egyetemi közgyűlés. Kívánatos lett volna, ha
sokkal tágasabb lett volna a városháza dísz
terme, mert bár a terem, a karzattal együtt zsú
folásig megtelt, az ünnepélyre siető ek'>kek> kö
zönségnek legalább a fele kinn szorult. Az ün
nepély lefolyása röviden a következő volt: az
egyetemi ifjúság elénekelte a »Magyar Hiszekegy -et, mire dr. Vasváry Ferenc rector magni
ficus, üdvözölve az egyetemi közgyűlésen meg
jelent vendégeket, a közgyűlést megnyitotta,
majd elmondotta rectori megnyitó beszédét,
melyben a theol. fakultásoknak az. egyetemek
többi fakultásaihoz való viszonyát helyezte tö r
téneti megvilágításba. A nagy tetszéssel fogadott
megnyitó után D. dr. Pröhle Károly dékán tar
totta meg az 1926—27. tanévre vonatkozó dé
káni beszámolóját. Nagyon örülnénk, ha ez a
dékáni beszámoló nyomtatásban is megjelen
hetne a maga egész terjedelmében, hogy igy
egyházunk minden tényezője tudomást szerez
hetne arról a munkáról, melyet az evang. theol.
fakultás a múlt évben is végzett. Itt — hely
szűke miatt — meg se kísérelhetjük, hogy a be
számoló gazdag tartalmát ismertessük, arra
azonban rámutathatunk, hogy különösen akkor
hozta elevenebb mozgásba a jelenlevő előkelő
közönség érzelmeit, mikor a fakultás jelenlegi
elhelyezésének tarthatatlanságáról és az építke
zés elodázhatatlan szükségességéről emlékezett
meg meggyőző erővel. Tegyük hozzá mi is a
mi kívánságunkat: adja Isten, hogy ez mielőbb
bekövetkezzék! A szép és tartalmas dékáni meg
nyitó után sziveket megragadó kedves jelenet
következett, amikor a dékán meleg üdvözlő sza
vai után, melyeket az első éves egyetemi pol
gárokhoz intézett, ezek sorra oda járultak az
egyetemi tanács elé, hogy őket a dékán kéz
adással — régi egyetemi szokást követve — az
egyetemi polgárok közé felvegye. Ez után folyt
le az első doktoravatás Sopron városában. Az
egyetemi tanács, illetve a rector magnificus
ugyanis úgy intézkedett, hogy Palásthy Kálmán
nak — aki jogi tanulmányait Pécsett végezte —
jogtudományi doktorrá való felavatása — mivel
az illető soproni lakos, az egyetemi megnyitó
kapcsán, Sopronban történjék meg. Ez által
nemcsak az uj jogi doktort s annak szüleit és
rokonságát kötelezte nagy hálára az egyetem
rector magnificusa, de egyházunkat és Sopron
városát is, mert ez által is jelét adta annak,
hogy mily nagy súlyt helyez a theol. fakultás
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és az anyaegyetem közötti szoros és meleg
viszonyra. Mi csak azt kívánhatjuk, hogy mi
előbb lehessen theológiai doktort is avatni Sop
ron városában! Meg kell még'említenünk, hogy
a közönség nagy sajnálatára, de az idő előre
haladására való tekintetből érthetően dr. Ko
vács Sándor professzor erre az alkalomra hir
detett előadása elmaradt, s az ünnepély a Him
nusz elének lésével véget ért. A tanév megnyitó
közgyűlés után a Pannonia szálló fehér termé
ben közebéd volt a vendégek tiszteletére, me
lyen értékesnél értékesebb felköszöntők hangzot
tak el. A délután folyamán még közös tanács
kozást tartott a kar dr. Magyar)' Zoltán min.
tanácsossal, melyen értesülésünk szerint szóba
került természetszerűleg a fakultásnak küszö
bön álló építkezése is. A napnak hátralevő ré
szét a fakultás vendégei azután Sopron és kör
nyéke nevezetességeinek megtekintésére hasz
nálták fel s másnap reggel utaztak e! Buda
pestre, illetve Pécsre. Hisszük, hogy kellemesen
emlékeznek vissza a Sopronban töltött időre s
hisszük azt is, hogy Sopron városának közön
sége is soká fog még visszagondolni az ez. évi
egyetemi megnyitóra s várja majd a jövő tan
évben, hasonló keretek között, a theol. fakultás
tanévmegnyitó közgyűlését.
Esperességi elnökségválasztás. A tiszavidéki egyházmegye egyházközségei é; gimná
ziumai most nyújtották be az egyházmegyei el
nökségre leadott szavazataikat, melyet október
14-én bontott fel az egyházmegye erre a célra
kiküldött bizottsága. Az illetékes testületek egy
hangúlag újból dr. Doniján Elek esperesre és
dr. Haendel Vilmos egyházmegyei felügyelőre
adták le szavazataikat.
Lelkészválasztás. Marcsek János lelkész.
Özdra való meghívása folytán megüresedett to
kaji lelkészi állásra az egyházközség okt. 16-án
tartott közgyűlésén öt pályázó közül Bélák Sán
dor szombathelyi vallástanárt választotta meg
lelkészévé.
A m ásodik Lutheránus Világkonvent
1929-ben lesz Koppenhágában. Az amerikai
Egyesült Lutheránus Egyház már megbízta de
legátusait, akik a következők: Knubel, Burgess,
Grafton, Jacobs, Kraeling; Miller, Morehead,
Scherer, Tulloss, Wentz, Willison; ezen a tizen
egyen (Knubel hivatalból) kivül van tiz helyet
tes delegátus is. A kon vent tárgysorozatáról
eddig még a nyilvánosság előtt semmi sem is
meretes.
Halálozás. Szerényi Sándor nyug. evangé
likus lelkész október 21-én, 38 évi búzgó lel
készkedés után, 69 éves korában Rácvároson
meghalt. Temetése október 23-án volt.
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EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Dr. Molnár Gyula a Misszió-Egyesület
uj elnöke. A Misszió-Egyesület október 23-án
tartotta idei közgyűlését Budapesten. A lemon
dott dr. Schneller Aurél helyiébe a közgyűlés
dr. Molnár Gyulát választotta világi elnöknek,
akit Scholtz Ödön egyházi elnök, s a bányai
kerület és a Deák-téri egyház nevében dr. Ratfay Sándor püspök üdvözölt. Broschko G. Adóit
pénztárosi jelentése szerint az egyesület tavalyi
bevétele 11.572.490 korona volt. A Lipcsei Miszsziónak juttatott az egyesület 6,048.440 koronát.
Összes vagyon 2,343.770 korona. Az egyesület
pénztára Deák-tér 4. szám alatt van. Alapitó
tagdíj 100 pengő, pártoló 1 pengő, rendes tag
3 pengő. A közgyűlést megelőzőleg a Deáktéjri és a fasori templomban missziói istentisz
telet volt. Az előbbi helyen dr. Raffay Sándor
püspök, a fasori templomban Németh Károly
esperes prédikált. Az október 22-én este tar
tott ünnepélyen Hanzmann Károly soproni lel
kész tartott előadást.
Akié a Fiú, azé az élet. Sallay István pé
csi ref. vallástanár, adta ki e címen 19 prédi
kációját. Felhívom reá az »Evangélikusok Lapja«
olvasóinak figyelmét. Figyelemre méltó e be
szédkötet, mert érdekes bizonyítéka annak, hogy
a különböző kegyességi típusok képviselői nem
helyezkednek el mindig egy és ugyanazon felekezetben. Ezek a beszédek tipikus evangélikus
beszédek. Már a címük is christocentrikus s a
cim alatt is ezt az alcímet olvashatjuk: »evangé
liumi beszédek«. Figyelemre méltó ez a be
szédkötet azért is, mert szinte az egyoldalúsá
gig christocentrikus a tartalmuk. Ezt azonban
teljes tudatossággal cselekszi a szerző. Az a
meggyőződése, hogy a vallásos élet alapja a
Krisztussal való személyes találkozás élménye,
bűneinkben való összetörettetésünk s a keresz
ten megszerzett váltság elfogadása által való
felemeltetésünk, egyszóval a megtérés. E nélkül
nincs keresztyén élet, legfeljebb kér. küldisz
kér. lényeg nélkül. Erre az élményre akarja elsegiteni mindenekelőtt hallgatóit, mert e nél
kül a pionir munka nélkül alaptalan és igy
hiábavaló minden építő szándék. Azt írja: »Ne
mondjátok, hogy unalmas dolog ily untig ismert
eseményekkel foglalkozni. Ha valami Írás sors
döntőén örvendetes reánk, nem unjuk azt száz
szor is átolvasni. Egy pár szóból álló távirattal
olykor nem tud betelni a szem, mindig uj öröm
forrása az a drága hir, ami benne van«. »Nem
akarunk mi más lenni, mint egyszerű útjelzők.
Rossz néven veszitek-e, ha az útkereszteződések
nél elhelyezett útjelzők egyhangúan mindig csak
egy irányt mutatnak?« Figyelemre méltó ez a
beszédkötet, mert csodálatos sokoldalúsággal
tudja variálni egyoldalú tartalmát. Még a főünnepeken való igehirdetése is ide konkludál,
de úgy, hogy eszembe jut Paganini, akiről azt
mondják, hogy egy hangversenye alkalmával
egymásután szakadtak el a húrjai. Végre már
NvoMatott a Orfiri Hírlap »rondái •«!«'<•*»» j
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csak egy húrja maradt, de azért nem hagyta
abba a játékot, hanem tovább játszotta egy hú
ron gyönyörű koncertjét. Mindent ki tudott
hozni az egyhuru hegedűből. A könyv a szer
zőnél kapható. Ára 2.40 pengő. Tyn.
Az Evangélikus Nap tavaszra marad. Az
Országos Luther Szövetség választmánya báró
Kaas Albert elnöklete alatt október 21-én tar
totta ülését Budapesten. Dr. Kirchknopt Gusz
táv terjesztette elő évi jelentését az elnöki meg
nyitó után. Az igazgatói jelentés beszámolt a
november 10-re tervezett Evangélikus Nap elő
készítéséről. A jelentkezések nagy számban tör
téntek; például van olyan 1.500 lelket számláló
falusi gyülekezet, ahonnan hatvanam jelentkez
tek. A novemberi késő időszakban a tömeges
elszállásolás olyan nehézségekbe ütközik, hogy
a bizottság jobbnak találta azt tavaszra elha
lasztani. Pálmai Lajos beszámolt az Evangéliku
sok Lapja anyagi helyzetéről. Több mint har
minc millió koronát tesznek ki a hátralékos elő
fizetési dijak.
A Theológus O tthon felépül. A soproni
Theológus Otthon bizottsága báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő és Geduly Henrik
püspök elnöklete alatt okt. 21. tartotta ülését Bu
dapesten. A bizottság dr. Deák János egy. tanár,
az Otthon igazgatójának jelentéséből nyert tájé
koztatást nyert az Otthon érdekében végzett mun
káról. Nagy örömet keltett, midőn az egyete
mes felügyelő közölte a bizottsággal, hogy az
Otthon az 1928. év folyamán felépül. A költ
ségvetés szerinti összeg ugyan miég nincs tel
jesen együtt, de remélhető, hogy gyűjtések és
adományok révén befolyik. A theológiai hall
gatók eddig is szép sikert felmutató szupplikációjukat folytatni fogják a gyülekezetekben.
Alkoholizmus. A képviselőházban rövide
sen tárgyalásra kerül egy törvényjavaslat az
ifjú egyének számára szeszes italok kiszolgálta
tásának korlátozásáról és a közönség szórakoz
tatására szolgáló nyilvános helyiségeknek és
helyeknek ifjú egyének által való látogatásáról.
A törvényjavaslat szerint az olyan1ifjú, aki élete
18-ik évét még be nem töltötte, nyilvános he
lyiségekben vagy helyen szeszes italt, bort, gyü
mölcsbort, pezsgőt, sört, pálinkát, likőrt sem
fizetésért, sem ingyen kiszolgáltatni nem sza
bad még abban az esetben sem, ha felnőtt kí
séretében van. Ilyenek számára felnőtt sem ren
delhet szeszes italt. A javaslat, ha törvényerőre
emelkedik, nagy haladást jelent. Követeljük
azonban továbbra is, hogy vasárnapokon a sze
szes italok kiszolgáltatása mindenki számára ti
los legyen!
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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A szeretet.
— Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő meg
nyitó beszéde az egyetemes közgyűlésen okt. 27-én. —
Főtisztelendó Egyetemes Közgyűlés!
A szeretet az egész rilágot átfogó és az
egész emberiséget megváltó erő, az egyedüli
elfogadható és általunk is megérthető forrása a
létnek, eszköze és végcélja a teremterttség bol
dogulásának.
Saját énünk belső indításaiból valljuk, hogy
mindazon érzelmek között, amelyeket az em
beri szív magában hordoz, a legnemesebb két
ségkívül a szeretet, mert a hit kötelezése nyo
mán: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat«
s a hitből táplálkozva vallásos érzéssé magasz
tosul. Magasabb világból származó szikra az,
amelyet az Isten belénk lehelt lelke pattantott
át az emberi szívbe.
Az emberi szivnek ezen az Isten és az em
bertársak iránt való egymással ok és okozati
összefüggésben álló szeretete nélkül bizonyára
kétségbeesés és pusztulás lenne az einbervilág
sorsa, mert fajta épül fel az emberiség minden
fokozatú közössége, család, állam, egyház egy
aránt.
A szeretet tehát alkotó és fenntartó erő,
világot fenntartó hatalom, amely ha megrop
pan, nemcsak hogy nem jöhet létre újabb, ha
nem összeroskad minden meglévő alkotás is.
Hogy mennyire helytálló ez a megállapí
tás, azt legjobban a közelmúlt szomorú esemé
nyei bizonyítják. Amikor ugyanis a népek és
nemzetek viszonyából kikapcsolódott a szeretet
s az önzés és gyűlölet lett abban uralkodóvá,
elkövetkezett a romboló háború. Amikor pedig
e kettő a győző vélt, féktelen, könyörtelen jo
gát léptette akcióba, megszülettek az új pusz
tító háborúk magvát magukban hordozó béke
diktátumok, melyeknek súlya ^latt^nyög és ame
lyeknek veszedelmétől retteg — bármily paraÄ
doxonnak hangozzék is — Európa jó része.
Igazi béke tehát csak akkor lesz, amikor a sze
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retet ismét uralomra jut és szabadon fejtheti
ki a maga erőit az egyesek és az egész em
beriség boldogitására.
Ha az egész emberiség életében ilyen döntő
fontosságú szerep jut a szeretetnek, mennyivel
inkább kell annak abban a közösségben, amely
a szeretet vallását vallókat egyesíti: a keresz
tyén egyházban s azon belül is fókép az egy
ugyanazon hitvallási alapon állók közösségé
ben, igy evangéliumi egyházunkban is, akadály
talanul a legfőbb ható, alkotó és gyarapitó erővé
lennie!
I.
A szeretet, mint mindeneket egybekapcsoló
hatóerő, hozta össze és tartja együtt a külön
böző nyelvű, nemzetiségű, történelmileg kifej
lődött helyzet, szervezet és kultuszforma tekin
tetében is különböző evangélikus nemzeti egy
házakat a Lutheránus Világgyiilésben, melynek
végrehajtóbizottságát jelen ünnepélyes alkalom
mal szivünk legbensobb örömérzetével kös/öntjük.
Ha a végrehajtóbizottság összetételét vizs
gáljuk, azt látjuk, hogy úgyszólván minden
egyes tagja más nemzet köréből kerül ki, és
mindeneknek más-más odahaza a foglalkozása,
a munkaköre. De szeretetben összeforrva, mindenik a maga egyházából, mindenik a maga
nemzeti sajátosságaiból, mindenik a maga szak
tudásából, egyéniségének kiválóságaiból azok
legjavát hozta magával és kikapcsol mindent,
legyen az önmagában véve bármily nagy érték
is, ami a harmóniát zavarná, ami a szeretetben
való testvéri összefogást lazítaná, vagy hatá
saiban gyengítené.
Magasabb szempontok vezetik a Lutheránus
Világgyülést és annak végrehajtóbizottságát ab
ban, hogy üléseit mindig más és más nemzeti
egyház körében tartja, valamint abban is, hogy
most ép a mi körünkbe jött. Nemcsak önmaga
akarja ugyanis megismerni az egyetemes evan
gélikus egyház minden nemzeti tagozatát, de
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ott is akarja hagyni rnindenik körében munká
jának áldásait.
Magunkat illetőleg a legfőbb nyereségnek
azt tartanám, ha abban az irányban mutatná
meg jótékony hatását a végrehajtóbizottság itt
léte, hogy fokozottabb mértékben válnék ha
tóerővé hazai egyházunkban a szeretet, amely
minden önös, vagy partikuláris érdeket, min
den jogosnak vélt és minden jogtalan egyéni
ambíciót, minden személyes érzékenységet vég
érvényesen kiszorít minden közegyházi kérdés
ből s csak egyet tűr meg; az egyház közérde
két, csak egyet szolgál: az egyházat magát! —Fokozottabb mértékben keltene hatóerővé vál
nia körünkben a testvéri szeretetnek is már csak
azért is, mert oly kevesen vagyunk és annyi
kütéő (meg belső nehézséggel kell megküzdenünk, hogy e harcban másként nem állhat meg
diadalmasan a magyar lutheramizmus és más
kép nem menthetjük át a mai válságos idő
kön az atyáktól maradt lutheri örökséget, mint
ha nem engedjük meglazulni sorainkban a sze
retet-ápolta egyetértést. Fél kell tehát ismer
nünk és meg kell becsülnünk, szeretnünk egy
másban a testvért. Össze kell fognunk mind
nyájunknak! Nem szabad felmerülő gondolatok
és tervek elbirálását aszerint ejtenünk meg,
hogy kinek a lelkében születtek, mert bárkié
ben is, testvérlélek az és mint testvérlétek szü
lötte, méltó az a gondolat, méltó az a terv arra,
hogy a limine le ne kicsinyeljük, el ne gán
csoljuk azt, hanem szeretettel bíráljuk el. Is
merjük el másokról is, hogy az ő törekvéseik
is az egyház javát akarják. S ha legjobb meg
győződésünk szerint nem a másiké lenne a he
lyes út, szeretettel igyekezzünk őt és másokat
is a magunk álláspontjának megnyerni. Vi
szont, ha objektiv érvek nem a mi, hanem va
laki más álláspontjának a helyessége mellett
szólanak, tanuljunk meg sine ira et studio sza
kítani a magunkéval és minden hátsó gondolat
nélkül amannak a szolgálatába állami.
A szeretet hasson át minden szivet kö
rünkben, mert csak igy tud a szeretet alkotni
és gyarapítani is.
II.
A lutheranizmus életében világviszonylat
ban hatott, sőt alkotott is a szeretet ereje, mi
dőn létrehozta az első Lutheránus Világgyülést
és alkot most is, midőn itt, a mi falaink kö
zött, előkészíti a másodikat és meghozza majd
reményünk szerint mielőbb a Lutheránus Világ
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szövetséget, mely mint végcél lebegj lelki sze
meink előtt.
'
j ; I i 1 I
Csak a szeretet jegyében lesznek létesíthe
tők azok az alkotások is, amelyeknek létrejötte
hazai lutheránus egyházunk speciális, a szó betüszerinti értelmében létérdekét képezik.
Itt elsősorban az új egyházi alkotmányra
gondolok, melynek megalkotása a zsinatra vár
és melynek előmunkálatai már készen is álla
nak. Gondoljuk meg és szívleljük meg azonban
már most, hogy ha a zsinati tárgyalások folya
mán nagy elvi kérdések felett összecsapnának
a szenvedélyek hullámai, nem oldhatná meg a
zsinat feladatát, aminek egyházunk ügye vál
taná tán soha jóvá nem tehető kárát. Viszont
a szeretet megértő szelleme meg tudná találni
a legnehezebb kérdésekben is a megoldást.
Az alkotmány azonban, ha még oly jó is,
csak keret. A tartalom, amely azt ki kell hogy
töltse, a szivekben élő evangélium. Hogy pedig
az evangélium lehessen egyházunk egész lété
nek a tartalma, szükség van más gyakorlati té
ren mozgó alkotásokra is.
Ilyenek elsősorban a Theológusok Otthona
és a Lelkészképző szeminárium. Az egyetemes
közgyűlés elvben már mindkettőnek iaz ügyében
határozott. Elhatározta az előbbinek Sopronban
leendő felépítését és, elhatározta, hogy az utóbbi
is felállittassék a vonatkozó határozatnak ha nem
is betűje, de szelleme szerint: Budapesten. Saj
nos, egyik határozat sem volt eddig végrehajt
ható. Az előbbi pénzügyi, az utóbbi pénügyi
és a fakultáshoz való kapcsolatát, illetőleg fel
merült elvi nehézségek miatt. Mindkét ügy je
len közgyűlésünk legfontosabb anyagához tar
tozik. Nem is akarok azért most egyikkel sem
bővebben foglalkozni. De amikor megállapítom,
hogy olyan lesz egyházunk jövője, amilyenné
a jövő lelkésznemzedéket képezni, nevelni tud
juk, mulasztás lenne egy körülményre e két
egymással szorosan összefüggő kérdésben rá
nem mutatnom. A szeminárium Budapesten
szándékolt felállításával szemben más, különösen
a fakultás köréből támogatott tiszteletreméltó
szempontok sugallta javaslat merült fel, amely
a szemináriumi képzést a Theológusok Otthona
kebelében, a fakultási képzéssel párhuzamosan
akarná megoldani. Helytelenül fejezném ki ma
gamat, ha azt mondanám, hogy a két javaslat
egymással szemben áll. Helyesebb a megálla
pítás, ha azt mondom, hogy egymással ver
senyre kel, hogy minél üdvösebb megoldásra
segítse ezt az életbevágó nagiyfontosságu kér-
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dést. Nem akarok az egyetemes közgyűlés dön
tésének prejudikálni, de meg szeretném adni
a meginduló vita alaphangját és egy kérést sze
retnék már most előrebocsátani a vita és a ha
tározat szellemét illetőleg: csak a szeretet jegyé
ben!
E tekintetben szinte példát istatuáló a nyug
díjintézet rég vajúdó kérdésére vonatkozó, mai
közgyűlésünk asztalán fekvő szabályrendelet-tervezet létrejötte. Különböző, egymással ellenkező
elveken felépült javaslatok kerültek megvitatásra.
De a javaslattevők egyike sem tekintette magát
csalhatatlannak. Az érvek kemény csatája után
egy mindenkitől eltérő tervezet emelkedett egy
hangúlag határozatéröre a nyugdíjintézet bizott
ságában. Ha a mai közgyűlés is amellett nyi
latkozik meg, a nyugdíjügy' rendezve van, még
pedig meggyőződésünk szerint az adott viszo
nyok között a legjobban. De ehhez a mai tár
gyalások folyamán is szükség lesz: megértő,
engedékeny, más érdeket a saját érdek által hát
térbe szorítani nem akaró szeretetre.
III.
A szeretetben rejlő alkotóerőnél nem kisebb
jelentőségű annak a meglévő jog- és birtok
állomány megtartására és gyarapítására képesítő
ereje. Ha a hit igyekszik megőrizni a Krisztus
által való megváltás erejét, akkor a szeretet vi
szont igyekszik megőrizni saját szellemi alkotá
sait és kiterjeszteni azok áldásait.
Itt ismét a Lutheránus Világgyülést kell
példaképül állítanom a közgyűlés elé. Az egye
sülésben mindig erő van, ha azt szeretet hozza
létre s hatja át. Erő, amelyben nemcsak az egész,
de minden egyes rész is részes. A Lutheránus
Világszövetség jóformán csak terv, még csak
a kezdet kezdetén vagyunk ennek kiépítésében,
és máris érzi a világ lutheranizmusának egésze,
valamint annak minden egyes része, tehát mi
is, a szeretet jegyében létrejött e testvéri össze
fogás áldásait! A világ lutheranizmusa meny
nyivel nagyobb súllyal és erővel bocsáthatja
harcba a lutheri világnézetet korunk nagy át
fogó keresztyén világmozgalmaiban, valamint az
evangéliumellenes tanokkal, illetve irányzatok
kal szemben és mennyire megnöveli az egyes
országok lutheránus egyházaiban, 'valamint azok
tagjaiban is az öntudatot, erősiti a hitet és fo
kozza a bizodalmát annak meggondolása, hogy
80 millió lélek vele — hogy úgy fejezzem ki
magamat’ — egy lelki plattformon áll, hisz,
munkál és imádkozik. S mint növeli ez a tény
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kifelé is, állammal és más egyházakkal szemben
is még a legkisebb lutheránus nemzeti egyház
súlyát, tekintélyét és megbecsülését is!
Milyen üdvös lenne, ha egyházunk minden
közülete alkotmányos berendezkedésünk min
den fokozatán fokozottabb mértékben ébredne
tudatára annak, hogy az erőknek a szeretet szel
lemében való egyesítése fokozza az egész, de a
részek erejét is. Ily módon kétségkívül eredmé
nyesebb lenne a mi speciális jog- és birtokál
lományunk megtartására és gyarapítására irá
nyuló minden törekvésünk is.
Az erők koncentrálása érdekében különösen
óhajtandónak tartanám, hogy az egyházkerületek
az egyetemes egyházban ne vetélytársszámba
menő közületet lássanak, hanem a négy kerület
egyesitett ereje reprezentánsának tekintsék azt.
Kifejezetten megállapítani kívánom, hogy távol
áll tőlem a kerületek jogait csorbító, kötelessé
geiket átvállaló centralizációra való törekvés.
Csak azt akarnám, hogy egyetemes érdekű, elvi
és gyakorlati kérdésekben egymásnak sokszor
lényegében ellenmondó állásfoglalások elkerüitessenek és egyértelmű állásfoglalás biztosittassék az egyetemes egyház útján. Ha, mint alig
300.000 lelket számláló közösségnek, nem egy
séges a fellépésünk, a megnyilatkozásunk ki
felé, gyengül a szavunk ereje, foglaltassék abhan
akár kérés, akár tiltakozás, célozza az jog- és
birtokállományunk akár megtartását, akár gya
rapítását.
Ezért tartom kötelességemnek,' midőn az
erőknek a szeretet jegyében való egyesitéséról
szólok, kiemelni a kerületeknek egyházunk egyik
legrégibb intézménye, az Eperjesről Miskolcra
menekült jogakadémiának, az utókor számára
való átmentése érdekében elfoglalt egyöntetű
állásfoglalásának nagy jelentőségét. Remélem,
hogy egyházunk ezen egyöntetű állásfoglalása
meg fogja győzni a kormányt arról, hogy az
evangélikus jogakadémia munkája, melynek ta
nári kara eléggé el nem ismerhető, magas szín
vonalon álló nemzetépitő, tudományos irodalmi
munkát is kifejt, mint értékes láncszem, bekap
csolható a miniszter nagyszabású kulturprogrammjába.
Az erőknek a szeretet ügyében való egyesí
tésének gondolatkörébe szorosan belekapcsoló
dik az egyház és állam egymáshoz való "viszo
nyának kérdése, amely áldásosán meggyőződé
sem szerint ugyancsak kizárólag a szeretet szel
lemében oldható meg. Ha ezt a viszonyt a sze
retet lelke hatja át, akkor gyarapszik ugyanis
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mindkettő erőben s válik képessé értékek meg
tartására, alkotások létesítésére. Az igazsággal
jutnék ellentétbe, ha meg nem állapítanám és
el nem ismerném, hogy az állam részéről sok
nagy horderejű kérdésben teljes megértésre ta
lálunk és hogy bírjuk — ha nem is oly mérték
ben, mint ahogyan arra szükségünk és meg
győződésünk szerint jogunk is lenne — a kor
mánynak anyagiakban való támogatását- is. Vi
szont, hogy csak a felsőházi törvényben egyhá
zunkat a múlttal szemben ért mellőzésre és a
jogakadémia említettem, kérdésére utaljak, saj
nálattal kell rámutatnom egyházunk közvélemé
nyében megnyilatkozó azon felfogásra, hogy
még sem nyilvánul meg az egész vonalon egy
házunkkal szemben a méltánylásnak azon mér
téke, amelyet meggyőzőődésünk szerint egyhá
zunk nemzeti és kulturszolgálatai és hivatása
alapján kiérdemelt és igy joggal elvárhat. Egy
házunk autonóm jogainak, valamint erkölcs és
törvény alapján nyugvó igényeinek az elbirálálásánál úgy véljük — ezen két szempont kell,
hogy irányadó legyen. Aminthogy a múltban
egyházunk anyagiakban és erkölcsiekben való
gyarapodása gyarapodását jelentette a nemzeti
kultúrának és a nemzetnek minden egyéb vo
natkozásban is, azonképen anyagi és erkölcsi ér
tékeink megtartása és gyarapítása is gazdago
dást jelent ezen javakban az államra nézve is.
Erős protestantizmus erős nemzetet jelentett az
eddigi századok folyamán és jelent ma is! Ebből
a szemszögből kell minden illetékes tényezőnek
elbírálnia az 1848. XX. t.-c. egész kérdéskom
plexumát és azzal kapcsolatos törekvéseinket is.
Természetes, hogy a keresztyémség egyete
mes érdekéinek a szempontja hasonló szellemű
viszonyt követel a hazai egyházak között is, a
minek meggondolása és gyakorlati megvalósí
tása mindeniknek a javát külön-külön is mun
kálja.
Meggyőződésem szerint ennek az igazság
nak a felismerése létrehozná a felekezetek kö
zötti azt a harmóniát, amelyet az utóbbi időben
szórványosan felmerült sajnálatos események koronkint megzavartak és amelyek a szembenálló
táborokban csak a közérdekre káros kölcsönös
idegeskedést váltottak ki. Már pedig nagyon
helyesen állapította meg egyik illusztris főpász
torunk éppen a közelmúltban, hogy nem ele
gendő, hogy nincs kultúrharc, azaz, hogy nem
állanak az egyes egyházak egymással szemben,
ennél joggal várhat többet a nemzet, neveze
tesen azt, hogy az egyes egyházak egymás mel
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lett álljanak és vállvetett erővel munkálják a
szerencsétlen haza javát.
Az emberiség is csak akkor lesz képes bol
dogsága érdekében nagyot alkotni, anyagiakban
és kulturjavakban gyarapodni, ha a szeretet
lelke hatja át a népek és nemzetek egymáshoz
való viszonyát. Különösen is azzal a néppel
szemben kell megértést kérnünk és várnunk, a
mellyel a legszeretetlenebbül bánt a győzők ha
talma s ez a mi magyar népünk, nemzetünk.
Ebben az irányban nagy lépés történt! A
szeretet szellemének egyik győzelmeként üdvö
zöljük a nemes angol lord, Rothermere, nemze
tünk igaza érdekében megindított nagyszabású
akcióját. Úgy vélem, nem tévedek, ha részben
üz egyházak által létrehozott és ápolt nemzet
közi érintkezésnek egyik vívmányát látom ebben
az akcióban. Osztatlan hálával és lelkesedéssel
köszöntjük őt s felajánlva neki erőinket, arra
kérjük: terjessze ki a csonka ország legnagyobb
mértékben megcsonkitott egyházára, a mi egy
házunkra, is jóakaratu érdeklődését.
Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés, mind
ezek alapján világosan állhat előttünk, hogy, a
miképen minden jó ,és üdvös dolog eddig a sze
retet által vitetett végbe, azonképen mindaz,
ami jövőnk érdekében áll, szintén csak a sze
retet szabad erőkifejtése által vállhal valósággá.
Nyíljanak meg azért a szivek a szeretet befoga
dására, hogy az lehessen egyházunk minden
fokozatán, jelen közgyűlésünkön is, azzá az
erővé, amely hat, alkot és gyarapit.
'Hitrokoni szeretettel üdvözölve a megje
lenteket, az 1927. évi egeytemes közgyűlést Is
ten nevében megnyitom!

Egyetemes közgyűlés.
Egyházunknak báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő és Geduly Henrik püspök
elnöklete alatt október hó 27-én tartott közgyű
lése az utóbbi években a leglátogatottabbak
közé sorolandó. Az érdeklődés mutatkozott már
az elő értekezleten is. Maga a közgyűlés pedig
olyan látogatott volt, hogy a tagok zsúfolásig
megtöltötték a Deák-téri dísztermet, s annak
karzatát. Egyideig jelenvolt a közgyűlésen
Pesthy Pál igazságügyminiszter és Sztranyavszky Sándor államtitkár is. A közgyűlés
tárgysorozatán olyan fontos ügyek szerepeltek,
mint az 1848: XX. t.-c., a miskolci jbgakadémia
helyzete, a zsinattartás, az egyetemes nyugdíj-
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intézet, a rád ióisten tiszteK tek k érd ése , az E van 
e g y e te m e s n évtár k érd őivei rövid esen szétk ü l
gélik u s N ap ren d ez ése é s nem u to ls ó sorb an a
d ésre kerülnek.
L utheránus V ilá g k o n v en t V é g reh a jtó B izo ttsá g a
D . R affay S án d or püsp ök je le n tést
tett
tagjainak ü d v ö z lé se. A k ö z g y ű lé s lá to g a to ttsá g a
külföldi ö ssz e k ö tte té se in k r ő l, s ezen ö ssz e k ö tte 
tehát m e g érth e tő . A k ü iö n féle b iz o ttsá g o k m ár
tésein k áp olására tett m unkákról, eg y h á zu n k
a m e g e lő z ő h éten is d o lg o z ta k , a tá r g y a lá so k
k ép v ise letéb en a k ülföld ön tett utazások ról. Báró
Kaas A lbert fo g ja k ép viseln i eg y h á zu n k a t é s a
a n yagát jól elő k észíte tté k , ú g y h o g y a k ö z g y ű 
lés e g y nap alatt letárgyalta a g a z d a g program reform átus e g y h á za t a G yakorlati K eresztyén s é g V ilá g sz ö v e tsé g é b e n . A tan árcsere ü g y éb en
m ot.
a teen d ő k k el I). Dr. P rofile K ároly b ízatott
A k ö z g y ű lé st m e g e lő z ő le g isten tisztelet volt
m eg. A P ro ten ta n tisch er P rcssed ien st-n él K uthy
a D eák-téri tem p lom b an . R aftay S á n d o r p üsp ök
D e z ső e g y e te m e s főtitkár k ép viseli eg yh ázu n k at.
tartott eg y h á zi b e sz é d e t II. T im . 4, 1— 5. alap
L ép ések tétettek a külföldi stip en d iu m o k körül
ján. A z elnöki m e g n y itó k a p c sá n a k ö z g y ű lé s
felm erü lt v issz á ssá g o k m e g szü n te tésé re.
lelk es o v á ció b a n r é sz e síte tte a m a g y a r ig a z sá g
A zsin attartás k érd éséb en a k ö zg y ű lé s úgy
bajnokát lord R oth erm eret, akit a k ö z g y ű lé sb ő l
az e ln ö k sé g táviratban ü d v ö zö lt. A L utherán us
h atározott, h o g y a zsin at le h e tő le g a tavaszV ilá g k o n v en t v é g r eh a jtó b izo ttsá g á n a k ta g ja ij szal, B u d ap esten ö ssze ü l, m iután a m u n kálatok 
közül jele n v o h a k M o reh ea d J. A., a b iz o tts á g 1 kal a b iz o ttsá g o k m ár elk észü ltek .
eln ök e, Ihm els L. sz á sz o r sz á g i p üsp ök , J ö r g e n 
N e v e z e te s felsz ó la lá so k h an gzottak el az
se n A. T ., s v é d tanár, é s P eh rsso n P . sv é d lel
1848: X X . t.-c. ü g y é b e n , a m ely k érd ést dr. R ásó
kész. Az illu sztris v e n d é g e k e t az e g y e te m e s fel
L ajos k o rm á n y fő ta n á cso s, e g y e te m e s
ü gyész
ü g y e lő n ém et n y elv en ü d v ö z ö lte. A z ü d v ö z lé sre
n a g y sza b á sú é s m élyen járó b eszéd b en referált.
M oreh ead eln ök a n g o l n y elv en (b áró K aas A l
H o zzá szó lta k b áró K aas A lbert, az O rsz. Lub ert tolm á cso lta ,) Ihm els p ü sp ök n ém etü l vála
th e r -S z ö v e tsé g eln ö k e , Kapi Béla p ü sp ök stb .
szolt. A z ü d v ö z lé sek után a k ülföld i v en d ég ek
A k ö z g y ű lé s u g v határozott, h o g y a róm . kath.
távoztak a k ö zg y ű lé sb ő l.
részéről elh a n g z o tt k ö v ete lé sek , a G lattfeld er
Ezután a m in den ré szletet fe lö le lő eln ö k i
m em oran d um é s az o r sz á g k ö zv élem én y én ek r.
jele n tésre került a so r, a m e ly e t K uthy D e z s ő
kath. röpiratban való m e g b o ly g a tá sa után kí
e g y e te m e s főtitk ár o lv a s o tt fel. T erü n k csak
vánjuk az 1 8 4 8 :X X .-n a k végreh ajtását.
azt en g ed i m eg , h o g y en n ek a jelen tésn ek f ő 
A m iskolci jogak ad ém ia ü g y éb en k ü lö n ö sen
pontjait jeg y ezzü k ide: Z sin a t elő k é sz íté s, k ato
G ed u ly H en rik p ü sp ök fejezte ki lelk es é s m e g 
n a g y ü lek ezetek , p üsp ök i fö ld ek , 1848: X X . m is
rázó szavak b an az e g é s z k ö zg y ű lé sn e k
egy
kolci jogak ad ém ia, á lla m se g é ly |(40.000 p e n g ő v e l
ö n tetű ér zésé t é s v élem én y ét. A k ö z g y ű lé s ra
tö b b m int tavaly), lelk észi k orp ótlék , tö r v é n y 
g a szk o d ik az a k ad ém iáh oz é s az a u ton óm ián ak
szék , levéltár, névtár, fak u ltás, T h e o l. O tth o n ,
e d d ig tett in tézk ed éseit jó v á h a g y ja .'
L elk észk ép ző S zem in áriu m , L uther O tth o n , k ö 
Akik azt hitték, h o g y a rád ióisten tiszteletek
zépiskolák, ta n ító k ép zés, elem i iskolák, m isszió ,
ü g y éb en parázs vita kerekedik, azok szá m ítá su k 
egyh ázi sajtó, sajtóirod a, U n g a r isc h -P r o te sta n 
ban és várakozásukban csalód tak . G ed u ly H en 
tisch er
P r e ssed ie n st, külföldi ö ssz e k ö tte té se k ,
rik püspök javaslata k iszed te a k érd ésn ek m in
ü d vözlések , m e g e m lé k e z é s a libetb ányai v ér ta 
den m é r e g fo g á t. A k ö zg y ű lé s e g y h a n g ú la g el
nukról. Ezzel k ap csolatb an m egem lítjü k , h o g y
fo g a d ta a püsp ök határozati javaslatát, a m ely
az e g y h á z e g y e te m k ö lts é g v e té s e kerek ö s s z e g 
szerin t »az e g y e te m e s k ö z g y ű lé s a rádión való
ben 60.000 p e n g ő d eficitet m utat. E lism erését
ig eh ird eté st annyiban vonja a m aga sza b á ly o zó
fe jez te ki a fe lü g y e lő a m iskolci jogak ad ém ia
h atásk öréb e, h o g y az ezen az úton az ig é t hir
tanári karának in ten zív és m agas szín v o n a lú o k 
d ető lelk észek sz e m é ly isé g é n e k k iválasztását e g y ,
tató és tu d o m á n y o s irodalm i m ű k ö d éséért. E lis
az e g y e te m e s k ö z g y ű lé s által e célra m e g v á 
m e réssel em lék ezett m e g a kultu szm in isztériu m
lasztott b iz o ttsá g h a tá sk ö réb e vonja. Ez a bi
p ro testá n s ü g y o sztá ly á ró l is. A th eo l. fak u ltás
zo ttsá g áll az e g y e te m e s fe lü g y e lő eln ök lete alatt
h allgatói a tavalyi tan év m ásodik te lé b e n az
a püspöki kar tagjaib ól és a szószék i rádió fe l
e g y h á z e g y e te m részéről 2000 p e n g ő tandíj- é s
v ev ő állom ással ren d elk ező e g y h á z k ö z sé g e l
800 p e n g ő v iz sg a d ijse g é ly b e n részesü ltek , az idei
nökéből«.
tan év e lső fe lé r e p e d ig m áris 3000 p e n g ő tanAz O rsz. L u th er-S zö v etség je le n tését báró
d ijseg ély b en . A hallgatók szám a az idén 92. A z
Kaas A lb ert eln ök te rjesztette elő . A budapesti
•
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Luther szo b o r ü g y ét az eg y e tem es e g y h á zh o z te 
szi át a S zö v etség . S zü k ség esn ek tartja az E van
gélik u s N ap m egtartását, é s p e d ig le h e tő le g a
jö v ő tavasszal, m ájus havában.
Az uj eg y e tem es n yu gd íjin tézet ü g y éb en
sem volt n a g y o b b vita. A tavalyi k özgyű lési ha
tározattal a kerületek lelkészi karából m eg v á 
lasztott kib ővített nyugd ijin tézeti b izottságnak
nyom tatásban m eg jelen t é s közism ert szab ály
zattervezetét a k ö zg y ű lés m inden lén y eg eseb b
változtatás nélkül fogad ta el. Ez által n y u g v ó 
pontra jutott ez a régóta h úzódó, egyh ázunk
életéb en oly felette fo n to s ü gy. K ívánatos m ég
csak az, h o g y a már nyugdíjban lev ő lelkészek
nek, lelk észö zv eg y ek n ek és lel készárváknak si
ralmas h elyzetén k ön n yítsen a leh ető le g 
n a g y o b b m értékben egyházunk v ez ető sé g e. T a 
pasztalataink alapján an nyit m ondhatunk, h o g y
ú gy egyházunk eg y etem éb en , m int k ü lönösen
az eg y e tem es fe lü g y elő urban m egvan a legn a
g y o b b jóakarat és seg íte n i k észség .
A k ö ltség v etés szerint az állam segélyb ől a
kerületek a k övetk ező ö ssz e g e k e t kapják: b á
nyai 24.807 P, tiszai 12.603 P, dunántúli 27.000
P, dunáninneni 15.500 P. Közalapi járulék lélekszám szerint (1— 1 fillér): bányai 2603 P, du
náninneni 327 P, dunántúli 1720 P, tiszai 290
P en g ő .
V é g ü l m egem lítjük m ég, h o g y a k ö zgyű lés
a felek ezeti sérelm ek szám ontartását sz ü k ség es
nek tartja. A bead ványok kellő, m inden kritikát
kiálló felszereléssel látandók él. A z eg y etem es
k özgyű lés elé csak azon sérelm ek terjesztendők
fel, am elyek az alsóbb eg y h á z k özigazgatási fó 
rum okon el nem intézhetők.
A k ö zg y ű lés, am ely 10 órakor k ezdődött,
este n yolc órakor ért v ég et.

Az élet útja.
A z orsz. Luther S z ö v e tsé g m ozgalm at indí
tott az E lső O rszágos E vangélikus N ap m egtar
tása érdekében. K irchknopt G usztáv, a L. Sz.
m ozdító lelkű, prófétai hevületü iga zg a tó jaT ájdalm asan találó szavakkal testi m e g egyházunk
»tristissim a facies«-ét az E vangélikus Napnak
m eg szerv ezését, m egalap ozását célzó indítványá
ban, m elyet a P esti A lsó Ev. E g y h á zm eg ye e lé
terjesztett s miután az elfogad ta, valam ennyi
egyh ázm egyén k n ek m egküldött. A h h oz szólanék hozzá.
T ristissim a f a c ie s .. . M indig ugyanaz. T a

lán nem is olyan sötét, d e m ert a lelkünk tele
van n agy elképzelések vonalaival, hatalmas n e
kilendülések h evével és a sikerek; győzelm ek,
haladások várásával, azért látjuk jelenünket olyan
sötétnek, igaz, aki napsugárral öntözött, rózsás
m ezőről tárnába lép, p okoliek etén ek látja, p e
dig, p ed ig van abban is szín, ha szürke is.
E gyházunk »egyedül áll a különböző oldal
ról jövő rejtett g á n csvetések , céltudatosan e lő 
készített tám adások és a m egalázóan kicsinylő
leb ecsü lés közepett; nem eg y szer saját m aga
iránt is részvétlen fáradságban« — m ondja a L.
Sz. ig a zg a tó ja /
Ú g y van. D e keressük csak a rejtett gáncsvetések , a tám adások és leb ecsü lések k iv éd ésé
nek, lehetetlenné tev ésén ek m ódját. N ézzük csak
m iként lehetne kiem elkednünk arról az életszintről, arról a síkról, ahol ezek érnek? M ert
csak ott érhetnek, ahol közel vagyunk hozzájuk,
m agyarul szólva: ahol alkalmat adunk reájuk.
A tám adott és m eg seb zett élő organizm us
csak csendben, nyugalom ban tud m eg g y ó g y u ln i.
A seb zett vad visszahúzódik vackába é s addig
sir, n y ö szö rö g , addig rem eg-reszket
lázában,
m ig talpra szökken s jaj annak, k itől seb eit
kapta. A csiga a legk iseb b érintésre visszavonja
csápjait s kis házában várja a továbbm ozdulás
leh ető ség ét.
Tanuljunk a term észettől. Éljünk belterjes
egyházi életet. M inden életfejlőd ésn ek e z a fi
zikai törvén ye, tehát Isten rendelte m ódszere.
Valljuk be k om oly bűnbánattal, h o g y elvilágiasodtunk, nem akarom m ondani: elp ogán yosod tunk; a világ szerelm e m eg ejtett és m ert e
hűtlen és átkozott szerelm ével csak kifosztott,
m egsorvasztott, m egalázott, el kell szakadnunk
tőle és vissza, vissza az elh agyott, de m indig
hiv, m indig váró első szerelm ünkhöz: a bibliás,
a tud om án yos, a puritán, a nem esen egyszerű ,
tehát az evangélikus m entilitáshoz, életérték e
léshez.
Sok bajunk, szégyen ün k lelki oka az a hűt
len ség , m ellyel letértünk a mi áldott ősi életösvén yü nk ről, p ed ig azon a hitvallóink vér-ró
zsái virítanak, bilincseik ragyognak, de telette
száll az em beri h ű sé g et m egkoronázó angyala
az ö r ö k ' Igazságnak.
V a gy-vagy. Lássuk át ezt a tragikus alter
natívát. V a g y m együn k »e világ« fantom ja után,
m ely délibáb-fátyoit teren get, címről, birtokról
su ttog, h o g y m egejtsen, tőrbe csaljon s a kí
nált g o n o sz ajándékokért, drága szen t értékein
ket orozza el, m egaláz és arculver; m int a fő 
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rendiházi tagság-jogunknál s püspökeink címé
nek kérdésbe tevésével, iskoláink átkatholizálásával, tanáraink és tanítóink lelkének megejtésével. Vagy pedig levonjuk becsületesen a mi egy
házi himnuszunk utolsó versszakában énekelt
fogadalmunk egyéni konzekvenciáit: »Kincsünk,
életünk, Mind el vehetik, Mit ér ez ó nekik?
Mienk a menny örökre.«
Nagy jelentőségű ez alternativa meglátása
is; a megoldása pedig egyenesen heroi/must
igényel. Mert lemondani azokról a világi ja
vakról, melyek oly delejezok, oly súlyosak és
édesek, lemondani birtokról, címről, rangról, ne
mesfém keresztekről s megelégedni a Kereszt
gyönyörével, kicsoda tud? Ki az a krisztusi lé
lekkel megihletett hős, aki a család, a nő és
gyermek életbiztonságát, életnyugalmát, társa
dalmi előlre-kerülésct feláldozza egy szent ér
tékért, melynek e világban, mert ez csak pénzzel
kalkulál, pénzzel csal és pénzzel kövezi ki ál
mennyországa útját, nincs becse, értéke, hiszen
az nem árral mérhető?
Jertek haza, haza felé megvert testvérek!
Minket a mai Magyarország kománya nem mél
tányol szolgálatink mértéke szerint, mert prae
potens, türelmetlen szellemtől vezéreltetik, de
hazánkat annak dacára is hűséggel, az evangé
likus lélek mártir-hüségével szeretjük. Egyik sér
tés után a másik bent, jogot jog után vesz el,
mert olyan szellem mozgatja, inspirálja, mely
még most is aktuálissá teszi egyházi himnu
szunknak ezt a részletét is: »Az ős ellenség
Most is üldöz még, Nagy a serege, Csalárdság
fegyvere«. Jertek! Belül megerősödni, belülről
kiépülni minden kórságunkból s a régi, a ren
delt erővel, méltósággal megizmosulni és fel
emelkedni.
Nincs más utunk az élethez, csak ez. Az
Ige, »mely kőszálként megáll, megszégyenül, ki
bántja«. Teljenek meg templomaink imádkozó
lelkekkel, kiknek az imádkozás szent erőforrás,
hozzásimuiás az Örökkévalóhoz. Toborozódjunk
az Ige-hallgatás áldott oltártüze köré, hol a
szív megenyhül, a bánat eloszlik, hiszen »tőle
seb begyógyul, gond elenyész, melyet boldog
aki hallgat«. Alakuljunk át azzá a szent családdá,
melyben az igaz, a »sans fräse«, a tettetés nél
kül való testvérszeretet, melegít és lelkesít, bo
ruljunk le a mi áldva-áldott oltáraink elé mind;
mind a méltóságot, mind az igát viselő testvé
rek és legyünk eggyek az Egyben, kinek ha
talma van minket még a poklok lángjaiban is

367^__

megtartani s itt a dicsőség, a haladás, a siker,
a hódítás egyetlen lehetősége, egyetlen útja.
Az Evangélikus Nap még nem virrad tel.
Mert »mindennek rendelt ideje vagyon. Ideje a
lefekvésnek, ideje a felkelésnek, ideje a jöve
telnek és ideje a távozásnak«. Evangélikus nap
nem lehet evangélium nélkül és nem lehet evan
géliummal átihlelett lelkek nélkül. Mert jaj lesz
nekünk, ha az csak tüntetés lesz. Végzetterhes
szó: tüntetés, talán arról lesz bizonyságtevés,
ami eltűnt? Vagy feltüntetése lesz a mi rejtett
sebeinknek? Előtüntetése lesz örök értékeink
nek ?
Oh jöjjön az a nap, ha alkalom lesz az arra,
hogy a szivek meginduljanak, bűnbánatra han
golódjanak s uj élet-tervvel és életakarással telittessenek. Jaj-jainkat hiába kiáltjuk el, az meg
nem gyógyítja fájó sebeinket. Igazainkat Hiába
harsogjuk világgá, az meg nem állítja romlá
sunkat. ősi kincseinket hiába tárjuk tel, azok
nem lesznek a mienké, ha lelkűnkbe nem fo
gadjuk s életünk magasabb nívóra, evangéliumi
szintre emelésével nem közelitjük meg.
Prédikáció-tónus ez. De kényszerit az az
áldott ananké, az a bűvös hatalmával toglvul
ejtett kényszer így szólani.
Más ut nincs előttünk. Csak az, melyen
megtaláljuk az őseink glóriás seregével a kap
csolatot, tehát megtaláljuk tisztább önmagun
kat és evangéliumibb lelkünket.
Belterjes egyházi élet. Otthonok, melyek
ben a család főpapja az apa; asztalok, melye
ken a ' e nem fogyó kenyér az Ige; oltások,
melyek előtt mindeneknek — a valakiknek is,
meg a senkiknek is — helyük van, mert min
deneknek halhatatlan lelke ott találkozik az élő,
gondviselő Istennel; templomok, melyekben
mindenki meghajol az egyetlen Ur előtt, ki
telkünknek egyetlen méltó tartalma. Ezek a lép
csőfokok, melyeken emelkedni fog ma sértések
ről panaszkodó Egyházunk.
Ha összejövünk, legyen az egy megrázó
»mea culpa« s legyen könnyes-magasztos kéz
fogás a mi ősi géniuszunkkal, egyházunk ere
deti, puritánságra edző, lélekben és lélekkel ki
tűnni tanító szellemével.
Szívleljétek meg e szavakat mind, akik
imádkoztok a mi megépülésünkért.
Duszik Lajos.
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Luther éneke.
Erős várunk az Ur Isten,
F egyver, sánc, pajzs egyaránt,
M inden bajból kim ent híven,
M ely m o st felzudult reánk.
A b ő sz e llen ség
M ost gyürkőzik m ég,
Erő és csel ezre
R ettentő fe g y v ere
N in csen itt a föld ön mása.
Erőnk m agában m it sem ér,
Mi nagyham ar m ind elveszünk,
D e küzd velünk a h ős vezér,
Akit Isten rendelt nekünk.
K érded, h o g y ki az?
Jiézus K risztus az,
M enybeli Isten
És m ás Isten nincsen:
G y ő zte s csupán csak ő lehet.
Ö rd ög vön bár e g é sz világ
S föl akarna falni m inket,
Mi bátran álljuk a csatát,
M e g kell nyernünk szen t ü gyün k et,
E v ilá g ura
Bárm int akarja
N ekünk nem árthat,
Rá csak bukás várhat
E gy ig écsk e porba dönti.
H agyják hát az Ig ét békén,
S n e várjanak érte hálát,
Ö küzd értünk a harc terén
S ránk árasztja szen t irgalm át.
Életünk, Jónevünk,
Kincsünk, nőnk, gyerm ekünk,
M ind elvehetik,
M it használ nekik:
A m enny m ég is m iénk marad.
D . R a ffa y S á n d o r.

Dékáni beszámoló 1926-27. tanévről.
A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem evangélikus
hittudományi karának 1927. okt. 9 én Sopronban tartott
tanév megnyitó ünnepén előterjesztette:

D. Dr. Pröhle Károly dékán.
M agnifice D om in e R ector!
T ek in tetes E gyetem i T anács!
M élyen tisztelt E gyetem i K özgyű lés!
A m időn m indazokat, akiket R ector ur Ö
m agnificentiája ü dvözöln i m éltóztatott, anélkül,
h o g y ők et újra egy en k én t aposztrofálnám , tan-
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évm egn yitóját ünneplő hittudom ányi karunk n e
vében is igaz tisztelettel ü dvözlöm , nem m ulaszt
hatom el, h o g y m indenek előtt az üdvözlések
sorát legalább e g g y e l ki n e eg észítsem : őszin te
tisztelettel és a leg m eleg eb b érzelm ekkel ü dvöz
löm ú g y a m agam , m int e g é sz hittudom ányi
karunk n evéb en Rector ur Ö m agnificentiáját,
valam int a tekintetes E gyetem i T anácsot és a
körünkben ez alkalom m al m egjelen t pécsi kartársak at Az a tény, h o g y hittudom ányi karunk
ez évi m egn yitó ünnepe egyetem ü n k Rectorának és Tanácsának v ezetésév el egyetem i k öz
g y ű lés form ájában m eg y v ég b e, az én m e g g y ő 
ződ ésem szerint töb b et jelent a puszta jogszer
vezeti e g y s é g dokum entálásánál, jelenti t. i.
an yaegyetem ü n k és hittudom ányi karunk k ö
zött azt a b en ső lelki k ö zö sség et, am ely nem 
csak m inden földrajzi különválasztottságnak, de
m inden puszta jogszerzeti k ö zö sség n ek is m a
gasan felette áll. Ezen a réven válik az eg y etem i
T anácsnak m egn yitó ünnepünkön való részvé
tele szám unkra valódi élm énnyé, igazi lelki ü n 
neppé. M ély ség es öröm öm re szolgál, h o g y e g y e 
tem ünknek a k ép viseletével eg y ü tt ú g y a m a
g a s tanügyi korm ánynak, m int a m agyar evan
gélik u s eg y e tem es egyháznak a k ép viselőit is
itt ü dvözölh etem
s igy dékáni beszám olóm at
m indazon alkotm ányos tényezők k épviseletének
jelenlétéb en terjeszthetem elő, am elyek hittu do
mányi karunk létrejöttére, lényegm ivoiltára és
k özjogi h elyzetére n ézv e konstitutiv je le n tő ség 
g el bírnak.
B eszám olóm at a k eg y elet adójának lerová
sával kell kezdeni azon férfiúnak em léke iránt,
aki eg é sz életének a m unkájával m élyen v éste
bele n ev ét a m agyar felső ok tatásü gy történ e
tébe, aki M agyarország történ etének
le g g y á 
szosab b időszakában, am ikor m inden m agyar
szellem i és anyagi érték a pusztulás örvényéb e
került, n a g y koncepcióktól irányított józan reá
lizm ussal és tetterővel m entette, am it m enteni
leh étett, aki E rzsébet tu d om án yegyetem ü nk n ek
m agának K leb elsberg g r ó f vallás- és közokta
tásü gyi m iniszter úrral eg y ü tt egyik m egm en tője, hittudom ányi karunknak egyik m egalk o
tója, m indenkor jó barátja volt s akit 4 évvel
ezelőtt hittudom ányi karunk avató ünnepén is
körünkben tisztelhettünk. T együ nk le g on d olat
ban e g y cipruságat néh. dr. T ó t h Lajos állam 
titkár sírjára.
A m ikor hittudom ányi karunk m últ tanévi
történ etének fő b b m ozzanataira térek át, első
sorban arról kell m egem lék eznem , h o g y a Kor-
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mányzó ur öfőm éltóságának Budapesten 1926.
évi október hó; 16-án kelt magas elhatározásával
jóváhagyást nyert és a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter ur 1926. évi 79805. sz. a. kelt
rendeletével életbelépett hittudományi karunk
nak uj tanulmányi és vizsgálati szabályzata, va
lamint a doktori szigorlatokról és a megfelelő
tudományos fokozat adományozásáról szóló sza
bályzat. Ami mindenek előtt a tanulmányi és
vizsgálati szabályzatot illeti, a megelőzően ér
vényben volt ideiglenes szabályzattal szemben
főképp két pontban tér el, amennyiben a má
sodik és a harmadik évre elosztott első és má
sodik alapvizsgálat helyett egy alapvizsgálatot
állapit meg, melynek határideje, a negyedik
félév vége, továbbá, amennyiben a régi szabály
zat szerint egyházi bizottság előtt lefolytatott
szakvizsgálat helyébe kötelező egyetemi szigor
latot tesz, amely a magasabbfoku bibliai tanul
mányok és a rendszeres theológia mellett a gya
korlati theológiá egész területére is 'kiterjed.
A múlt tanév végén a harmadévesek még ki
egészítő alapvizsgálatot tettek, de a jelen tan
évtől fogva az uj szabályzat értelmében a har
madévesek már nem desznek semmiféle kötelező
vizsgálatot a colloquiumokon kivül. Az uj sza
bályzatnak ezen intézkedésétől karunk abban az
irányban vár jó hatást, hogy az alapvető és főkép történeti jellegű tanulmányoknak a máso
dik év végén teendő alapvizsgálattal való befe
jezése után hallgatóink legalább a harmadik év
ben minden kötelező vizsgálattól és vizsgái gon
doktól menten adhatják oda magukat olyan sza
badabb és önálló jellegű tanulmányoknak, me
lyekre egyébként nem volna idejük és kedvük.
Viszont a fakultás tanulmányi rendjének a belső
logikája és dekóruma kívánta meg azt, hogy a
kar ne csupán a tanulmányok közepén tartson
egy alapvető ellenőrző vizsgálatot, hanem a
tanulmányok második és befejező fő részét is
egy fakultási vizsgálattal illetve szigorlattal zárja
le, mely, amint jeleztem, a régi rend szerint
bár a fakultás tanárainak részvételével, de tisz
tán egyházi bizottság által végzett theol. szakvizsgálatnak, részben lelkészi vizsgálatnak felel
meg. Ennek az önálló fakultási befejező szigor
latnak a berendezése természetesen nem jelenti
azt, hogy fakultásunk a magyar evang. egyház
egyetemnek a leikészképzés szabályozására vo
natkozó jogát bármi tekintetben korlátozni
akarta, hiszen az uj szabályzat is már a magyar
evang. egyházegyetemnek előzetes hozzájárulá
sával jött létre és az uj szabályzat is biztosítja
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úgy az alapvizsgálatra mint a befejező szigor
latra nézve a magyar evang. egyházegyetem
képviseleti jógát. Fakultásunk annyira mélyen
van áthatva a magyar evangélikus anyaszentegyházzal való lelki közösségének tudatától,
hogy mindenkor csak a legnagyobb örömmel
látja körében az egyház képviselőit. Nem mu
laszthatom el, hogy ezzel kapcsolatban mély há
lával és elismeréssel ne emlékezzem meg ar
ról az őszinte, barátságos, testvéries jóindulat
ról, amelyet különösen magyar evang. egyhá
zunk egyetemes felügyelője báró Radvánszky
Albert ur Öméltósága állandóan tanúsít hittu
dományi karunk iránt. Az ó barátságos jóindu
lata annyival nagyobb értéket jelent a szá
munkra, amennyiben a fakultásnak nem csupán
egyházi, hanem tudományos hivatása iránt is
a legmélyebb megértéssel párosul.
A tanulmányi és vizsgálati szabályzatot be
tetőzi a doktori szigorlatokról és a megfelelő
tudományos fokozat adományozásáról szóló sza
bályzat. A theol. doktori cim adományozásának
a joga természetesen kezdettől fogva megil
lette fakultásunkat, de a gyakorlatba ez a jog
csak a múlt tanév folyamán életbe lépett sza
bályzat utján mehetett át. Erre vonatkozólag
szabályzatunknak a törekvése az, hogy a theo
logia doktora címnek a protestáns theologia te
rén hagyományos presztízsét minden Jehctö mó
don megóvja. A külföldi egyetemek protestáns
theol. fakultásai ezt a címet rendszerint nem is
adják másként, mint kiváló tudományos vagy
egyházi érdemek elismeréséül honoris causa és
ehhez mérten a mi tudománykarunk számára
is biztosítva van a jelzett szabályzatban a tisz
teletbeli theol. doktori cim adományozásának
a joga. De emellett a szabályzat módot ad arra,
hogy a theologia doktora címet szigorlat utján
is meg lehessen szerezni. Ennek a theol. doktori
szigorlatnak a feltételei azonban sokkal szigo
rúbbak, miként a külföldön is, a többi fakul
tások doktori szigorlatainak a feltételeinél, ami
már abból is kitűnik, hogy a theol. doktori szigorlatra csak négy évvel az absolutorium leélte
űtarTTchet jelentkezni. Jól tudjuk, hogy ilyetén
szigorú feltételek megszabásával a theol. dok
tori szigorlatot nem tettük hogy úgy mondjam
népszerű berendezéssé, de ezzel, ismétlem, tar
toztunk a theologia doktora cim hagyományos
presztízsének.
Hittudományi karunk életében az elmúlt
tanév elején feltűnt és a mostani tanév elején
megújult nagy fontosságú jelenség hallgatóink
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számának aránylag nagymérvű1emelkedése. Míg
az 1925—26. tanévben hallgatóink száma 56
volt, ez a szám az elmúlt 1926—27. tanévben
76-ra, a jelen tanév kezdetén pedig 92-re emel
kedett. Az emelkedés tehát 64<y0. Azt hiszem,
nem lesz érdektelen ha megemlítem, hogy fakul
tásunk ezzel a létszámmal a németországi pro
testáns theol. fakultások létszámsorozatához mér
ten a bonni és a breslaui fakultások közé emel
kedett s igy létszám tekintetében a jó közép
mértéket képviseli. Ha józanul akarunk ítélni,
nem áltathatjuk magunkat afelől, hogy a theol.
hallgatók létszámának ezen feltűnő emelkedése
ugyancsak kapcsolatban van az elhelyezkedés
nek azon rendkívüli, nehézségeivel, melyekkel
megcsonkított hazánk itelligens ifjúsága olyan
véres-verejtékes küzdelmet kénytelen folytatni.
De ha ezt figyelembe vesszük is, akkor is fenn
marad az az örvendetes tény, hogy ebben a
súlyos küzdelemben, melyben oly sokan letör
nek, ifjainknak ilyen tekintélyes része éppen a
legeszményibb pályát ragadja'meg,'amelyet egy
magyar ifjú hazánknak ezen leveretett állapotá
ban választhat, mert kétségtelen, hogy valódi
nemzeti megújulás csak a vallásos erkölcsi élet
nek azon mélységeiből indulhat ki, amelyekből
a lelkészi pálya a maga magasztos eszményi
tartalmát meriti. Bízzunk abban, hogy ennek a
pályának s a reá előkészítő stúdiumnak magasz
tos eszményi tartalma megragadja és megihleti
még azoknak az ifjaknak a lelkét is, akiket,
hogy úgy mondjam, nem egészen adaequat okok
hoztak a theol. pályára s igy egyházunknak leg
alább egyelőre nem kell aggódnia olyan lelkészhiánytól, mely léleképitő, nemzetujitó mun
káját elsorvadással fenyegetné.
Itt egy szót nőhallgatóinkról. A múlt tan
évben 1-et vettünk fel, az idén 2-t. Ha Madáchunk szerint igaz az, hogy az az égi szó, mely
az embert szünetlenül inti, hívja, vonja fölfelé,
de a férfi életharcának zajában oly könnyen el
némul, tisztábban visszhangzik a női lélek mé^
lyén s igy a nő számára sajátos, magasztos hi
vatást tűz ki az isteni Gondviselés háztartásában,
akkor bizonyára nem lesz hiba, ha a nő ezzel
a sajátos égi adományával és hivatásával alz
Egyház, a Krisztus szolgálatába áll, — ha nem
is a lelkészi — erre senki sem gondol, — de
a vallástanári pályán, ahol néhánynak mindig
lesz helye.
Hallgatóink létszámának ez az emelkedése
egynél több tekintetben is új nehézségeket és
faladatokat hozott magával. Ezek között arány
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lag még a legkisebb volt, legalább egyelőre,
hallgatóinknak diáklakásokban való elhelyezese,
amennyiben örömmel és elégtétellel állapíthat
juk meg azt, hogy a soproni diáktartó családok
a mi hallgatóinknak mindenkor szívesen adnak
helyet. Igaz, hogy emellett még egy kellően
berendezett és jól vezetett Theol. Otthonnak is
meg volna a maga fontossága jövendőbeli lel
készeink kiképzése szempontjából és pedig anynyival inkább, mivel véleményem szerint a gya
korlati lelkészképző szeminárium kérdését is a
Theol. Otthonnal kapcsolatosan kellene meg
oldani.
Sokkalta súlyosabb nehézséget jelent ezen
nagyszámú hallgatóságnak fakultásunk eddigi
helyiségeiben és előadótermeiben való elhelye
zése. Fakultásunk még mindig azokban a helyi
ségekben van elhelyezve, amelyek egykor a du
nántúli egyházkerület theol. akadémiájának he
lyiségei voltak. Ennek a létszáma pedig nem
igen szokta meghaladni a 30-at, legtöbbször pe
dig ezen is alul maradt. Legnagyobb termünk,
melyet a lyceumtól vettünk át, normális elhe
lyezkedés mellett legfeljebb 42—45 hallgatónak
ad helyet, holott hetenként 18—20 órában olyan
helyiségre van szükségünk, mely 60—65 hall
gatót is be tud fogadni. Az adott körülmények
között tehát az elhelyezkedés teljességgel lehe
tetlen. Nyilvánvaló, hogy két előadó termünk
között a közfalnak az eltávolítása is csak ai végső
szükségből folyó és magában véve tarthatatlan
megoldást jelent, mert ha ezzel nyerünk is egy
olyan nagyobb helyiséget, melyben hallgatóink
nak egy-egy nagyobb csoportja isi elhelyezkedhetik, viszont amúgy is tarthatatlanul kevés he
lyiségeink számából egyet veszítünk s igy mun
kánk még nehezebbé válik, mint eddig volt,
nem szólva arról, hogy ilyen körülmények kö
zött a tudományos elmélyedés szempontból oly
nagyon szükséges szemináriumi munkálkodás
nagyobb arányú kifejtése teljességgel lehetet
len. De reá kell mutatnom arra is, hogy a mos
tani helyzet nemcsak tanulmányi, hanem egész
ségügyi s egyéb okokból is tarthatatlan. A fa
kultás szűk helyiségeiben s egy keskeny, sötét
folyosón naponta több mint 100 embernek kell
közlekednie és tartózkodnia. Ez olyan levegőfo
gyasztást jelent, melynek atmoszférája nemcsak
állandó nyomással súlyosodik jaz ott tartózkodók
tüdejére, hanem betegségek terjedését is a leg
nagyobb mértékben előmozdítja. Itt tehát fel
tétlenül segíteni kell és pedig sürgősen.
Amikor fakultásunk 1923. őszén megalakult,
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senki sem gondolta azt, hogy még az ötödik
tanévet is azokban a szűk helyiségekben kell
megérnünk. Akkor a régi 48-as kaszárnya frontépületeiröl volt szó, mint faklutásunk tervezett
helyéről. Az erre vonatkozó tárgyalások, sajnos,
évekig húzódtak és végre is eredménytelenül
végződtek. Időközben számos olyan iskolai és
kulturális jellegű intézmény jött létre városunk
ban vagy került a legközelebbi megvalósulás
stádiumába, amelyről 4—5 évvel ezelőtt alig,
vagy egyáltalában nem volt szó. Csupán a mi
hittudományi karunkról nem történt mindeddig
az ügy érdeméhez méltó gondoskodás. Most már
egyenesen elviselhetetlennek kell mondanunk
azt a helyzetet, hogy a széltiben elsőrendű is
kolavárosként ismeretes Sopronnak éppen ez a
legmagasabbfoku iskolája maradjon külső elhe
lyezés tekintetében legalul és leghátul. Fakul
tásunknak ebből az egyaránt méltatlan és tart
hatatlan helyzetből való sürgős kiszabadítása és
új, méltó keretek között való elhelyezése most
már csakugyan becsületbeli tartozása mindazon
tényezőknek, amelyek theologiai fakultásunk
iránt érdekelve vannak. Nem adjuk fel a reményt
és a bizalmat az iránt, hogy a magyar közok
tatásügynek mostani Iánglelkü irányítója, Klebelsberg Kunó gróf miniszter ur őexcellenciája,
akiben széleskörű látóképesség és geniális elme
gyors elhatározóképességgel és kitartó akarat
erővel csodálatosan párosul s akinek nagy hivatásu munkatársát, dr. Magyary Zoltán min.
tanácsos ur Öméltóságát szerencsénk van kö
rünkben üdvözölhetni, ha fakultásunk helyzeté
ről a valóságnak megfelelően értesül, módot
fog találni arra, hogy fakultásunknak legalább
a mostani tanéven túl már semmi esetre se kell
jen eddigi helyén sínylődnie. Adja Isten!
Hogy hallgatóink számának emelkedésével
arányban fakultásunkon a diáknyomor és a se
gélyezés szüksége is fokozódott, az égondolható. Csak annak, aki felelős vezető helyen
foglalkozik az ifjúság ügyeivel, lehet igazi be
pillantása abba a sok és nagy nyomorúságba,
amellyel manapság a magyar főiskolai ifjúság
nagy részének állandóan küzködnie keli. Azt
megmondani sem lehet, hogy egyes ese
tekben
ennek a diáknyomornak micsoda
mélységei tárultak fel előttem a dékáni szoba
négy fala között. Hogy ez a nyomor a magyar
jövőt fojtogatja, az mindebben a legfájdalma
sabb. De Istennek legyen hála azért, hogy
mindeddig segíteni tudtunk, valahányszor valódi
nyomor jutott tudomásunkra.
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Ifjúságunk jóltevői között legelső sorban
kell említenem magyar evangélikus egyházegye
temünket s ennek élén báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő ur Öméltóságát, aki a le
folyt tanévben is melegen érző szívvel karolta
fel szükséget látó ifjúságunk ügyét. Több ezer
pengőre rúg az az összeg, amelyet egyházegye
temünk részint tandíj és vizsgadij-segély, ré
szint theol. otthon-segély címén a szükséggel
küzdő ifjúság támogatására áldozott.
Egyházegyetemünk után következik hallga
tóságunk jóltevóinek sorában Sopron szab. kir.
városa, melynek a szegény diákok ügyét min
dig mély megértéssel és együttérzéssel felka
roló polgármestere és tanácsa imódot talált arra,
hogy a képviselőtestület hozzájárulásával a mi
fakultásunk hallgatósága is tekintélyes segély
ben részesüljön.
Meg kell továbbá emlékeznem arról a jó
téteményről is, amely abban rejlik, hogy amenynyiben hittudományi karunknak saját menzája
nincs, hallgatóink a fenntartó hatóság jóvoltá
ból az evang. líceumi tápintézetben kaptak és
kapnak most is mérsékelt áron élelmezést.
Végül egyes jóltevöknek, köztük nemesszivü névteleneknek, valamint a sopronival
együtt gyülekezeteknek egész sorát kellene meg
említenem mint olyanokét, akik szegénysorsu
hallgatóinkat szeretetadományaikkal támogatták.
Ifjúságunknak összes jóltevői fogadják ezen az
utón is hittudományi karunk őszinte hálaérze
tének kifejezését.
Az idők szomorú jele már magában véve
az, hogy az ifjúságnak a segélyezése úgyszól
ván általánosan a nyomorenyhités bélyegét
vette fel, inig az alapitványszerü ösztöndíjak,
amelyek előbb a segélyezésnek sokkal neme
sebb, méltóbb formáját képviselték, szinte tel
jesen belepusztultak anyagi értékeinknek azon
romlásába, melyből csak igen lassan tudunk ki
gyógyulni. Abban, hogy ezen régi ösztöndijalapitványaink a legszebb formában tették le
hetővé azt, hogy szegénysorsu, de jó szor
galmú és tehetséges ifjak kitanulhattak és fel
juthattak a nemzeti intelligencia vezető pol
caira, látom én rendületlenül most is a demok
rácia legeszményibb formáját. Ezen ösztön-dijalapitványainknak az állam áldozatkészségéből
való felértékelését és helyreállítását nemzeti kul
túrpolitikai szempontból a legszebb és legfon
tosabb feladatok egyikének tartom. Ugyancsak
idevág azoknak az ösztöndij-alapitványoknak a
számonvétele és megmentése is, amelyeket
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ősein k hitrokoni á ld o za tk észség e külföldi e g y e 
tem i városokban alapítottak m agyar evan g. if
jak tud om án yos tanulm ányaiknak előm ozdítá
sára. M in th ogy ezen utóbbi alapítványok e g y e 
lőre szinte értéktelenekké váltak, lannál n a g y o b b
elism erés illeti a G usztáv A d olf eg y letet, m ely
a lefolyt tan évb en is fakultásunk több h allga
tója szám ára tette leh ető v é tanulm ányaiknak
külföldi eg y etem ek en való folytatását. E m el
lett elism erés illeti a R ockefeller s e g ítő akciót
is, m elynek révén n é g y jeles hallgatónk jutott
aránylag tek in télyes tanulm ányi seg é ly h ez . N a
g y o n kívánatos továbbá, h o g y ami ed d ig saj
n os nem történ t m eg, a mi fakultásunk hall
gatói is felhasználják azokat a rendkívül ked
vező leh ető ség ek et, am elyeket a n a g y m in isz
terünk által alapított külföldi m agyar in téze
tek, köztük a mi h allgatóink szám ára első so r 
ban a berlini C ollegiu m H u n g á riá im , nyújta
nak. Rem éljük továb b á azt is, h o g y eg y e te m e s
egyházunknak, valam int fakultásunk e g y e s ta g 
jainak nem csupán ném et, hanem sv éd , dán,
finn, svájci, francia és an gol hitrokonainkkal
való össze k ö tteté sei is alkalm asak leszn ek árrá,
h o g y legalább^ közben-közben e g y e s itthon v é g 
zett hallgatóink az illető o rszá g o k eg y e s e g y e 
tem ein folytathassák tanulm ányaikat.
V ég ü l
ő szin te öröm m el em lítem m e g a vallás- é s közoktatásü gyi m iniszter ur őexcellenciájíának azon
f. évi aug. hó 20-án 60000/027. IV. sz. a. kelt
rendeletét, m ellyel a k özszolgálati
alkalm azot
tak gyerm ek ein ek tanulm ányi ösztöndijakkal való
ellátásáról szó ló Í927. évi X IV . t.-c. v égreh aj
tása iránt eg y eb ek k özött ú g y intézkedik, h o g y
m iként a b udapesti Pázm ány P éter tudom ányegyetem róm. kath. hittudom ányi és a deb
receni T isza István eg y etem ref. hittudom ányi
karára, ú g y a mi fakultásunkra is jut két da
rab 800 p en g ő s ösztöndij.
Ami m ár m ost hallgatóink tanulm ányi elő 
m enetelét illeti, ennek általános képe, az e l
maradásnak eg y e s eseteit leszám ítva, m e g n y u g 
tatónak, ső t k ed vezőn ek m ondható. A m últ tan
év v ég é n alapvizsgálatot tett ö ssze se n 22 hall
gató, ezek közül k itün tetéssel 2; szig o rla to t tett
12, ezek közül k itü n tetéssel 4. A colloquium ok
ered m én ye ennél a szám aránynál m é g valam i
vel kedvezőbb k ép et mutat, am ihez leg y en sza 
bad m eg jeg y ezn em azt is, h o g y karunk a hall
gatók tanulm ányi előm en etelén ek a colloq uiu 
m ok utján való ellen őrzésére a lefolyt tan év
ben is különös g o n d o t fordított.
H allgatóink tanulm ányi ered m én yén ek szá-
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m on vételén él nem hallgathatom el annak m e g 
em lítését, h o g y k ülön ösen az első és m ásod 
év esek e g y nagy részének a theol. tanulm ányok
ban való előm enetelét m ennyire hátráltatja az
a körülm ény, h o g y a g ö r ö g nyelvnek az is
m erete nélkül kezdik el th eofogiai tanulm ányai
kat. E gyesek n él hozzájárul eh h ez m ég a la
tin n yelvnek a • nem tudása is. Ezeknek az ism e
rethiányoknak csak a le g szü ség e seb b m értékben
való pótlása is igen sok időt fog la l le, ami ter
m észetesen a többi érdem leges stúdium ok ro
vására m egy. A g ö r ö g n yelv ism erete nélkül
jelentkezők fel nem v ételét nem csak a törvén y
v ilágos rend elk ezése tiltja, de egyházunk ér
dek e szem pontjából sem leh etn e helyeseln i, hi
szen ilyenekből is é p ú g y válhatik az eg y h á z
nak e g y -e g y derék szolgája, m int a többiekből. D e a jelzett ism erethiányoknak a
fakul
táson tö ltö tt első félévek keretén belül külön
g ö r ö g , illetve latin tanfolyam okkal való p ót
lását k ielég ítő s m egn yu gtató
m egoldásnak
egyáltalában nem tekinthetjük s a kérdésnek
valóban érd em leg es m egold ása m é g a jövő fel
adata lesz. Csak jelzem , h o g y ezen és e g y é b
ok ok b ól is a k ötelező tanulm ányi félévek szá
m ának a fe le m elésé v el is talán m ár a közeli
jövőb en k om olyan kell foglalkoznunk.
A hallgatók munkája feltételezi a profeszszorok munkáját. H o g y ez a lefolyt év b en is
elsősorb an az előadásokkal kapcsolatos nagy
jelen tő ség ű tu dom ánytanitói feladatnak szólt,
az term észetes, ami viszon t feltételezi m inden
eg y e s p rofesszornak saját szak tárgyköréb e való
m inél teljeseb b elm ély ed ését s az abban való
önálló kutató é s tudom ányfejlesztő m unkálko
dást. Ez a tanári szob a csendjében, a katedrán
és a szem inárium okban folyó m unka
alkotja
k étségtelen ü l az e g é sz p rofesszori
m űködés
m agvát é s m indenek előtt ennek a szám ára vár
juk azt a m egb ecsü lést, am elyet m egérd em el.
H o g y em ellett ép p en a mi fakultásunk taná
raira n ézve m ilyen nagy n eh ézség ek b e ütközik
n a g y o b b szabású irodalmi m űvek kiadása, arra'
már a m últ tan év elején tartott dékáni sz é k fo g 
laló b eszédem b en reámutattam . Karunk tagjai
m indam ellett az irodalmi m un kásság terén is
m egtették azt, amit az adott körülm ények k ö 
zött lehetett. Erről tanúskodik az a kim utatás,
am ely részletesen egyetem ü n k e z évi almanachjában fo g m egjelenni. Itt csak azt em lítem m eg,
h o g y karunk tagjaitól részint önállóan, részint
lapokban és folyóiratokban 8 n agyobb terje
delm ű tudom ányos m onográfia illetve értekezés
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és körülbelül 30 kisebb dolgozat, bírálat és cikk
jelent meg, és hogy ebből az irodalmi munkás
ságból a lefolyt évben is karunk nestora, Payr
Sándor kartársunk vette ki az oroszlánrészt. Itt
említem meg azt is, hogy dr. Kamer Károly
egyetemi előadó »Pál apostol és a görög filo
zófia« eimü értekezése alapján az Újszövetségi
irásmagyarázat és segédtudományai tárgykör
ből szerzett egyetemi magántanári képesítést és
hogy ót, aki fakultásunkon elsőként szerezte
meg ezen képesítést, ezen minőségében a val
lás- és közoktatásügyi miniszter ur is megerő
sítette. Ugyanő szintén a lefolyt tanév folya
mán a lipcsei egyetem tlieol. fakultásán »Die
Bedeutung des Vergeltungsgedankens für die
Ethik Jesu« című értekezése alapján szerzett
theol. licentiatusi grádust s ezzel előkelő kül
földi tudományos fórum előtt is elismerést.
Az irodalmi munkássággal kapcsolatosan
említem meg azt is, hogy fakultásunknak majd
nem minden tagja vallásos, vagy társadalmi
és szabad tudományos jellegű előadások tar
tásával is igyekezett részint Sopronban, részint
más városokban, sőt falvakban is közhasznú
tevékenységet folytatni. Itt legyen szabad meg
említenem a különböző kapcsolatok fenntartá
sát szolgáló sokszoros hivaialos utazásaim mel
lett a Hit- és Egyházszervezet (Faith and Or
der) lausannei közel három hetes világkonferen
ciáján való részvételemet is, melyet annak kö
szönhetek, hogy erre a világkonferenciára evan
gélikus egyházegyetemünk dr. Raftay Sándv>r
püspök úrral és báró Kaas Albert dr. úrral
együtt engem is képviselőjéül küldött ki. Er
ről a konferenciáról s abban való részvételem
ről, amellyel nemcsak a magam számára sze
reztem egy rendkívül lélekemelő élményt, ha
nem, amint hiszem, egyházunknak és hazánk
nak a javára is teljesíthettem némi szolgálatot,
más alkalommal szándékozom részletesebben
megemlékezni. Itt csak azt az óhajtást legyen
szabad még kifejeznem, vajha hittudományi ka
runk tagjainak az illetékes tényezők támogatá
sával többször volna alkalmuk arra, hogy a
külföldön tanulmányutakat végezzenek s így az
önművelés érdekeivel együtt ebben az irány
ban is szolgálhassák a nemzeti közérdeket.
Tanári státusunkról még csak annyit, hogy
dr. Kiss Jenő kartársunkat a kormányzó ur ő
főméltósága f. é. jul. 19-én kelt magas elhatá
rozásával valamennyiünk őszinte örömére ed
digi tanszékén ny. r. tanárrá nevezte ki, to
vábbá, hogy az Újszövetségi irásmagyarázat és

373:_

rendszeres theológia segédtudományi tanszékét
az uj tanévben is dr. Karner Károly egyet,
magántanár helyettesíti és hogy a Vallástört.
vallásbölcs, és kér. ncveléstud. tanszékére be
érkezett pályá/atok most vannak elbírálás alatt.
Adja Isten, hogy fakultásunk megtalálja azt az
embert, akire ezen a tanszéken szüksége van.
Ezzel beszámolónk végére jutottam. Eddig
főképp visszafelé tekintettünk. Most végezetül
vessünk egy pillantást előre, de nem is csak
előre, hanem egyúttal fölfelé, a szellemvilág
azon magasabb régióiba, hol soha el nem hal
ványuló fénnyel ragyognak az emberiség örök
eszményei. Életünk, akarásunk, munkánk innen
veszi legmagasabb célkitűzéseit, legértékesebb
szellemi tartalmát, legnemesebb indítékait. Ha
ebben a pillanatban oda feltekintünk, egy esz
mét látunk felettünk ragyogni szinte káprázatos
fénnyel, mely a benne való elvi kételkedésnek
minden ködén újra meg újra áttör és át ragyog,
a neve: Igazság! Ez az a legmagasabb normafogalom, mely a tudományegyetem összes fa
kultásai számára a legmagasabb célkitűzést fog
lalja magában és valamennyit a legmagasabb
eszmei közösségben egyesíti. Az Egyetem, az
Universitas legeszményibb fogalma akkor való
sul meg, ha az igazság eszméje alkotja azt az
egységpontot, melyre központosul, mely felé for
dul minden fakultásnak, minden professzornak,
minden hallgatónak minden munkája, leghőbb
vágya,• legfőbb törekvése, mert minden tudo
mány az igazság szcretetéből él. Ez avatja egy
szersmind az összes fakultások munkáját istenszolgálattá. Igen: istenszolgálattá, mert az igaz
ság után epedő szomju vágy és az igazság
iránti feltétlen tisztelet az istcnfélelemnek, a
vallásnak egy vonása az emberi lélekben, amint
az igazság eszméje többi legfőbb normatogalmainkkal együtt csak az isteneszmében találja
meg végső támaszát és foglalatját. Az igaz
ság eszméjét többi nagy vezérgondolatainkkal
együtt a szertefoszlás veszedelme fenyegeti
mindaddig, amig az isteneszmében nem köz
pontosul valamennyi. De aztán ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy az ember nem tud meg
élni a puszta eszmék és eszmények légüres ré
gióiban A sárból, napsugárból alkotott ember
csak ott talál nyugodalmat s az élet harcán ki
tartó erőt, ahol az eszmény valósággá teste
sül. És ime ott, ahol a hit az eszme valóságát
szemléli, ahol a testté lett Ige, a golgotái ál
dozat keresztje mutatja az egyedül lehetséges
utat az emberiség feláldozhatatlan nagy eszmé-
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nyernek megvalósulása felé, ahol a legmaga
sabb röptű idealizmus a legtisztább történeti
reálizmussal szövetkezik, ott tárul tel; előttünk
Sacrosancta Theologia legsajátabb tárgyterülete
és feladatköre.
Hadd végezzem szavaimat Luther Márton
nak egy bölcs mondásával: »Ein jeder lern sein
Lektion, dann wird es wohl im Hause stöhn«.
Ha egyetemünknek minden fakultása, minden
professzora és minden studense, ha magyar ha
zánknak minden egyeteme és miríden iskolája
legjobb tudása szerint elvégzi a maga dolgát,
úgy hogy eközben mindenki állandóan szem
előtt tartja az egy legfőbb végső célt, mely
egyetlen nagy lelkes szervezetté egyesit mind
nyájunkat, akkoir el kell jönnie annak a hőn
óhajtott időnek, amikor ennek a szegény leti
port magyar hazának jól leszen dolga. Adja
Isten, hogy úgy legyen!

Az egyetemes felügyelő az egyházi sajtáréi.
Báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi
és iskolai felügyelő idei jelentésében az egyházi
sajtóról a következőket mondta:
»A misszió terén nagy fontosságú szerep
jut az egyházi sajtónak. Azért támogattam a
sajtót a múlt évi egyetemes közgyűlés által meg
állapított segélyezést meghaladó mértékben.
Meggyőződésem, hogy ez a cél nemcsak segé
lyezést, de áldozatokat is érdemel! Ezzel szem
ben azonban nem tudom eléggé hangsúlyozni,
mennyire fájlalom az erők szétforgá csalását. Ha
itt—
'ott egyes gyülekezeteink híveinek anyagi tel
jesítőképessége megbirja, nagy áldás a gyüle
kezeti lap. De az legyen valóban helyi, gyüleke
zeti jellegű és egyfelől ne igyekezzék hir-anyag
dolgában, de másfelől ne igyekezzék elterjedés
tekintetében se országos jellegű lap szerepét
vinni. A szarvasi sajtókonferencia alkalmából ve
zércikkben fejtettem ki ide vonatkozó nézete
met. Most csak röviden hangsúlyozom, hogy
egyházunk jelen hivőlétszáma mellett és híveink
teherbírásának mai állapotában teljesen elengedőnek tartanék két országos jellegű lapot. Az
egyik a lelkészek és a közegyházi kérdésekkel
foglalkozó művelt társadalom lapja, a másik
missziói néplap. Megvan mindkettő, csak fel
kell karolni, csak dolgozni kell bele, csak el
kell látni híranyaggal és csak erre a kettőre
kell koncentrálni minden hivatalos egyházi tá
mogatást és minden egyéni áldozatot. És meg
vannak a jó lapok, megvan minden igény ki
elégítése és meg van oldva a sokat vitatott
sajtó-kérdés.«
Hisszük, hogy ezen legilletékesebb helyről
jövő kijelentés nem lesz pusztában elhangzó
szó. Mindenki belátja már, hogy erőteljes, ele
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ven, tájékozott és tájékoztató egyházi sajtóra
égető szükség van egyházunknak. Szellemi,
anyagi és erkölcsi támogatás, valamint össze
fogás nélkül a szerkesztők a legnagyobb erő
feszítés nélkül sem tudják azt létrehozni. Te
gyük meg ebben az irányban is elodázhatatlan
és nagy horderejű kötelességünket!

A rádió kérdéséhez.
Most, hogy a rádió ügye az egyetemes köz
gyűlés vonatkozó határozatával megoldást nyert,
szükségesnek látjuk a következő ki jelentést:
1. A rádió ügyében megjelent s leginkább
csak hangulatkeltésre pályázó és sokszor meg
lepően naiv cikkekkel polémiába, amint eddig
nem
bocsátkoztunk úgy most sem kívá
nunk bocsátkozni. Álláspontunk kezdettől fogva
az volt, hogy a rádió ügyében döntésre egye
dül az egyetemes közgyűlés illetékes. Ez az oka,
hogy bár a rádió a bányakerület területén szó
lalt meg legelőször és bár abban az illetékes
egyházi hatóságnak törvényes jogon beleszó
lása lett volna, nem avatkoztunk bele a dologba
s még azt is hallgatagon és némán türtük,
hogy bennünket célzatosan és méltánytalanul
támadtak és gyanúsítottak. Hogy a tényleg sza
bálytalanul felállított rádió dolgában felügyelői
hatósági jogon tájékozódást szereztünk, ez ter
mészetes, de a rádió kérdésébe bele nem szól
tunk és még a kerületi közgyűlés tiltó rendel
kezését sem hajtottuk végre, mert elvi állás
pontunk kezdettől fogva az volt, hogy ebben
az ügyben sem bármely gyülekezet, sem bár
mely kerület, hanem egyedül az egyetemes köz
gyűlés az illetékes.
2. A rádió apológiája cimü és az Evang.
Lapja 41. számának külön melléklete képpen
megjelent közlemény amaz állítása, mintha a
bányakerület felügyelője a szólás-szabadságot
korlátozta volna és bárkit a hozzászólás jogától
elütvén, szabálytalanságot követett volna el, tel
jes komolysággal kijelentjük, hogy ez az állítás
egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Az el
nöklő felügyelő ugyanis, mikor a jegyző azt
jelentette, hogy senki szólásra feljegyezve nincs
és a vitát már lezárta, természetes, hogy az
Ügyrend értelmében az ezután jelentkezőnek a
vita folytatását nem engedhette meg. Nemcsak
hogy szabálytalanságot nem követett el, hanem
éppen akkor követett volna el szabálytalanságot,
ha a vita lezárása után jelentkezőnek a szót
megadta volna.
3. A mi a rádió ügyében megjelent cik
keknek a hangját és egyoldalúan célzatos beállí
tását illeti, azon az alulírott elnökség csak cso
dálkozását fejezheti ki. Egyúttal azonban azt
a testvéri kérést intézi az egyháznak minden
komoly és hithű tagjához, hogy igyekezzenek
megőrizni a régi tisztes hangot és törekedje
nek objektivitásra, mert egyházunk érdekeinek
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és tisztességének minden esetre többet szolgál
ez, mintha a modern idők hírlapi stílusát és
modorát engedjük az egyházi életben is meg
honosodni.
Budapest, 1927. október 31.
Dr. Zsigmondy Jenő
D. Raffay Sándor
felügyelő.
püspök.

HÍREK.
— Mai számunk a nyomda költözkö
dése miatt késett meg és így a november
6 és 13-iki számunkat (45-4<>. szám) egybe
vonva Jelentetjük n.eg.
A P rotestáns Közös Bizottság október
28-án tartott ülésében világi elnökévé Dókus
Ernő ref. főgondnokot választotta. Egyházunk
részéről Geduly Henrik egyházi elnökön kívül
jelen voltak többek közt báró kadvánszky Al
bert egyetemes felügyelő, Kapi Béla és dr.
Raffay Sándor püspökök is.
Reformációi ünnepélyek. A budapesti
leánykollégiumban dr. Petrik Aladár, egyházifó jegy zó, az intézet óraadó tanára mondott em
lékbeszédet. Ezt egészítették ki a növendékek
szavalatai, énekszámai, továbbá a »Bibliás em
ber« egy jelenete, végül Schönherr: »Hit és
szülőföld« v. darabjának megragadó része. — A
debreceni egyetemi Luther Szövetség ünnepé
lyén dr. Kovács Sándor egyetemi tanár tartott
előadást; ‘ Elefánty Sándor, Búza Gábor, Szabó
Emil, Csöváry Endre, Pap Katalin zene- és
énekszámokban szerepeltek. — A theol. takultás hallgatóinak Ifjúsági Körének ünnepélyén
Payr Sándor egyetemi tanár Luther és a ma
gyarok cimen olvasott fel. Greifenstein Zoltán
és Maczek Árpád szavaltak, a theol. ifjúsági
énekkar énekelt.— Az aszódi leány nevelőintézet
és reálgimnázium ünnepélyén Liptay Lajos érd.
főesperes tartott ünnepi beszédet, Becht Zsu
zsi és Lévay Pál szavaltak, a leánynevelőin
tézetnek és a reálgimnáziumnak énekkarai éne
keltek.— A budapesti iparosképző Protestáns
Egylet estélyén az ünnepi beszédet dr. Jánossy
István főgimn. tanár mondotta, az egyesület
férfidalkara a Magyar Hiszekegyet és az Erős
várunkat énekelte, megnyitóul Szuchovszky
Gyula beszélt. Gyura Erzsébet Hajnal Istvánné
és Baán Gyula a »Vándormadár« melodrámát
adták elő, Bereczky Béla karmester vezetésé
vel egy tizenhét tagú énekkar a »Térj magad
hoz drága Sion« c. éneket énekelte, Schlarp
Gusztáv és dr. Kedvesné Langer Emmi Raft
Cavatináját és Beethoven Románcát adták elő
hegedűn és zongorán, örsy Károly szavalt. —
Az Országos Luther Szövetség, a Beth'en Szö
vetség és a Kálvin-Szövetség közös ünnepé
lyét Kaas Albert báró nyitotta meg; Jörgensen
Alfréd és Imre Sándor tartottak beszédeket. —
Aprót, társadalmi szervezetek a Vigadóban ren
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deztek ünnepélyt; beszéltek Raffay Sándor és
Ravasz László püspökök. — A kelenföldi egy
házközség ünnepélyén Hermann Miksa keresk.
miniszter és dr. S/elényi Ödön tartottak ün
nepi beszédet és előadást. — Az Orsz. LutherSzövetség szegedi fiókjának ünnepélyét dr. Fo
dor Jenő Szeged polgármesterhelyettese nyi
totta meg; az ünnepi beszédet Vozáry Miksa
leánygimnáziumi igazgató mondta; a gyüleke
zeti vegyeskar énekelt; dr. Csepy Lajos és Muráti György »A wormsi kihallgatást« adták elő;
Szabó Gábor költeményeit olvasta tel.
A budapesti ev. gimnázium úttörő mun
kát végzett, mikor Oppel Imre tanár kezdemé
nyezésére és vezetésével Benczúr Gyula nevéről
elnevezett képzőművészeti körben tömöritette
lelkes ifjúságát. E kör 29-én tartotta első vetített
képes előadását, melyen Laszgallner Guidó, a
kör ifjúsági elnöke ismertette1Benczúr művésze
tét kitünően kidolgozott előadásban, Oppel Imre
pedig a kör keletkezését vázolta, végül Hitt rich
Ödön főigazgató záró szavaival ért véget a szép
est, melyen az uj Epidiaskop vetitökésziilök jó
munkáját is élvezhette a n agyszámu, előkelő
közönség.
Petrovics Soma sírem léke. A szentesi ev.
egyház közgyűlése elhatározta, hogy a múlt
esztendőben elhunyt felejthetetlen* lelkipásztorá
nak, Petrovics Soma esperesnek síremléket ál
lít, amelynek költségeit gyűjtés utján óhajtaná
fedezni. Az egyház elnöksége ez utón is kéri
a megboldogult vidéki tisztelőit és barátait,
hogy e kegyeletes célra szánt adományaikat
küldjék be a szentesi ev. lelkészi hivatalhoz.
A L uther-O tthon. Egyetlen egyetemi internátusunk, a budapesti »Luther-Otthon« (VIII.,
Üllói-ut 24.) az idén is zavartalanul- végzi ne
mes munkáját. Az egyetemi élet megindulásával
az otthon szobái is megteltek. Ez iskolai évben
52 egyetemi hallgató élvezi ennek a nagy hiva
tást betöltő intézménynek áldásait. A Luther
Otthon ünnepélyes megnyitása t. hó 9-én tör
tént meg. Az évnyitó istentiszteleten R a f f a y
Sándor dr. püspök ur prédikált s osztott Úrva
csorát.. Az ő áldásával indult el az ifjúság en
nek az évnek munkájára. Az istentisztelet után
Mágócsy-I>ietz Sándor egyet, tanár, a Luther
Otthon kisbizottságának ü. v. alelnöke szólott
az ifjúsághoz. A lélekemelő ünnepet Vidovszky
Kálmánnak, az otthon igazgatójának szavai zár
ták be. Ugyanaznap kedélyes ismerkedési este
volt az otthon szép ebédlő termében, amelyen
egyházunk nagyjai közül részt vettek: Raffay
Sándor dr. püspök, Mágócsy-Dietz Sándor egye
temi tanár, Scholtz Oszkár bányakerületi fő
jegyző, dr. Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkész
és Kuthy Dezső egyetemes főtitkár. Derült ke
dély, családias szeretetteljes hangulat jellemezte
ez estét. A Luther-Otthon ifjúsági egyesülete is
megalakult, hogy az intézet tagjai között a
testvéri együttérzést ápolja és mélyítse, s a?
otthont segítse utjai elérésében. Az ifjúsági
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egyesület vezetői lettek: Habán György elnök,
Rohonyi Vilmos alelnök, Freitag János titkár,
Szepesy János háznagy, Raskó Sándor pénztá
ros, Wallner Emil ellenőr, Fromm Béla, Szokol Károly pénztárosok és Mázor Józset jegyző.
Október havában Vidovszky Kálmán (hetenként
egy-egy estén) sorozatos előadást tart Luther
életéről. A következő hónapokban pedig egy
házunk kimagasló egyéniségleit akarja telkérni
az ifjúság arra, hogy előadásaikkal segítsék az
Otthon tagjait törekvésükben: intelligenciájuk
nak s evangélikus mivoltuknak megerősítéséiben.
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külügyi alelnök: Héder Lajos, zeneügyi alel
nök: Harmatzy Simon Béla, sportügyi alelnök:
Simon András, főtitkár: Harry György, fő pénz
táros: Filiszár János, főjegyző: Steiner Lajos,
ellenőr: Leöwy Ferenc, könyvtáros: Bartha Ká
roly.

Paplakavatás. Október 23-án avatta tel Né
meth Gyula szekszárdi lelkész a gindlicsaládi
fiókegyházközség 150 milliós költséggel vásárolt
és renovált paplakát és a templomtelket. Utána
Ua nőegylet látta vendégül a presbyteriumot és a
község vezetőségét.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegye
Az Ev. papnék Orsz. Szövetségének má
sület (MELE) Paulik János elnöklete alatt ok
tóber 2'6-án tartotta közgyűlését Budapesten. sodik konferenciáját a dunántúli,kerületbeli pap
Bartos Pál szarvasi lelkész tartott irásmagyará- nék rendezték Budapesten október 26—27-én.
zatot Ap. Csel. 1, 8. alapján. Az elnök meg Huszonhatodikán a Deák-téri templomban val
nyitóbeszéde után a közgyűlés dr. Masznyik lásos est volt, amelyen Baldaut Gusztáv pécsi
Endre emlékének felállással hódolt. Stráner Vil lelkész és Blatniczky Pál cinkotai esperes imád
mos egyetemi tanár a gyakorlati lelkészképzés- koztak, Kapi Béla püspök az újjászületésről tar
ről tartott felolvasást. Farkas Sándor, hirlap- tott vallásos előadást, V. Krammer Teréz éne
iró, a Prot. Sajtóiroda vezetője (ZrinyPu. 2.) kelt, Peschkó Zoltán soproni tanítóképző intézeti
a sajtóügyét ismertette, és kérte a tagokat, hogy tanár, orgonaművész orgonaszólót adott elő, a
az előforduló fontosabb' egyházi eseményekről Deák-téri Luther Szövetség énekkara énekelt.
küldjenek neki tudósítást, egyszersmind köve Október 27-én reggel,istentisztelet,és Úrvacsora
teljék meg a lapjaiktól, hogy az evangélikus volt a Deák-téri templomban (fungens Kemény
egyházi híreket közöljék. Köszönetét mondott Lajos budapesti igazgató-lelkész). Ugyanaznap
a közgyűlés* a budai egyházközség vezetőségé délelőtt és délután volt a papnék konferen
nek, Sándy Gyulának és Varsányi Mátyásnak, ciája. Kiss Istvánná, Schöll Lajosné, Kovács
továbbá Kéler Zoltánnak, Draskóczy Lajosnak Zsigmomdné és Raffay Sándorné imádkoztak.
és Krayzell Miklósnak a rádió istentiszteletek A megnyitó beszédet és a záró áldást Kapi Bérendezéséért. A nyugdíjintézet alapszabályait láné mondta. Bakay Pétemé énekelt. Előadáso
Wagner Ádám ráckozári lelkész ismertette; az kat tartottak Deák Jánosné ,(A papné Krisztus
alapszabálytervezet körül heves vita indult meg, szolgálatában), Fábián Imréné (A papné hiva
amely a közgyűlést órák hosszat foglalkoztatta. tása a gyülekezet nőtagjaival szemben), Novák
Rezsőmé (A papné olvasmányai és lelki élete),
A magyar prot. egyet, és főisk. hallgatók Kovács Andorné (Közös és eltérő vonások a
Bethlen .Gábor Köre f. hó 9-én tartotta ez évi falusi és városi papné hivatásában). Este nyolc
alakuló közgyűlését. A régi vezetőségi, élén dr. kor közös vacsora volt a lelkészekkel és viláKarsay Zoltánnal és Fráter Györggyel már a ,; giakkal; a vacsorán megjelentek a Luth: Világmúlt évben, a kör 25. évében sikeresen buzgói-]# kon vent végrehajtóbizottságának tagjai, akiket
kodtak azon, hogy a kör az egyet, ifjúságnak ^ n é m e t nyelven Blatniczky Pélné üdvözölt; az
európai értelemben vett klubja legyen. Az ez jüdvözlésre Morehead elnök angolul, Ihmels
évi megalakulás a megkezdett ut széles kiépi-1 ^püspök németül válaszolt.
tését célozza, teaestélyeket, vitadélutánokat, vi
Az Orsz. Ev. Tanáregyesület is megtar
déki kiszállásokat, külföldi utakat tervez a ma
totta
szokásos őszi közgyűlését, mely egyúttal
gyar prot. társadalom bevonásával, Négy szo
bából álló klub-helyiséget tart fenn, télen egész az egyesület huszadik évét zárta le. A testvér
nap füti, egész héten nyitva van, zongora, bil református, katholikus, és országos tanáregye
liard, könyvtár, bel és külföldi lapok vannak sületek kiküldötteinek üdvözlése után Bancsó
benne. Felhívjuk a magyar prot. ifjúságot, hogy Antal és dr. Haberem J. Pál tiszteleti tagok
saját érdekében lépjen be ebbe a hatalmas, köszönték meg választásukat, majd dr. Mágócsyegyesitő erőt és segítséget, otthont és baráti Dietz Sándor diszelnök tolmácsolta báró Radkört nyújtó prot. diáktársadalmi szervezetbe. vánszky Albert egyetemes iskolai felügyelő szi
Egyben bizalommal kérjük a prot. társadalom ves üdvözletét. Ezután dr. Szigethy Lajos adott
tehetőseit és adakozó kedvűit, hogy adomá elő »A szép mint az iskolai élet középpontja«,
nyaik, esetleg alapítványaik révén tegyék le Klaniczay Sándor az internátusi nevelés, dr.
hetővé, hogy a kör az eddiginél is nagyobb Vietórisz Józset pedig a régi eszméknek uj is
mértékben minél több arra érdemes és rászo koláinkban való megvalósításáról. Több fontos
ruló tagját tudja segíteni. Az ez évi elnökség határozatot is hozott az egyesület, igy a Taná
névsora a következő: elnök: ifj. Lukács Ödön, rok Nevelési segélye, a reformátusokkal közös
társadalmi alelnök: Zsilinszky Antal, irodalmi tanügyi szemle ügyében.
alelnök: Elekes György, pénzügyi alelnök: ifj.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
Móritz Dénes, segélyügyi alelnök: Tóth István,
Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai műintézet gyorssajtóján Győr, Czuczor Gergely-u. 15. szám. — Telefon 239.
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Magyar poenitentia.
Áll Kossuth szobra. Hiába ne álljon! Aki
elmégy előtte, jól megnézd és ügy gondolj
Kossuth hazájára!...
És március Idusa nemzeti ünnep lesz. Ed
dig is az volt a magyar szivekben. Ezentúl azon
ban törvény szerint is az lesz.
Üdvözlöm Kossuth Lajos szobrát! Üdvöz
löm a magyar március ünnepét! A szabadság ne
vében és a szabadság reményében!
De kívánnék még egy magyar nemzeti ün
nepet, amely ama márciusi szabadságiinnepnek
mintegy a fundamentumát képezhetné, amennyi
ben a nemzeti létet a vallás, a szabadságot a
bűnbánat alapozza meg: országos magyar bűn
bánati napot kívánnék.
A vallástörténelem és a kér. egyháztörténet
ismeri a bűnbánati napot nemcsak egyesek, ha
nem közösségek és egész ország s nép életében.
Az utóbbiakra vonatkozólag — minket momen
tán ezek érdekelnek — utalhatok pl. a J a p á n b a n
ősidők óta létező, ma is meglevő sintojsztikus
ohoharahi ünnepre, egy tisztulási ünnepre, mely
nek végén a hozott áldozati ajándékok a vizbe
dobatnak, aminek következtében az ünneplők
megtisztulnak. Vagy utalhatok Izrael népének
nagy engesztelő ünnepére, amelynek alkalmából
a pusztának eresztett bűnbak magával vitte a
nép bűneit. Izrael népének történetében gondol
hatunk Ezsdrás 821-re is: »Ekkor böjtöt .hirdetők
ott az Aháva folyóvíz mellett, hogy megaláznók
magunkat a mi Istenünk előtt, hogy kérnénk
tőle szerencsés u ta t__ « (V. ö. még Jerem.
369., 14!—.,! A keresztyén világban már Nagy
Theodosisus, Nagy Károly rendeltek el bűn
bánati napot. A reformáció sem vetette el
ezen szokást. Az első evangélikus bűnbánati
már Nagy Theodosius, Nagy Károly rendeltek
el bűnbánati napot. A reformáció sem vetette
el ezen szokást. Az első evangélikus bűnbánati
napot Strassburg városa tartotta meg 1532-ben.
Nemsokára számos követője akadt, pl. a svájci
Genf is. Az eddig csupán alkalmi bűnbánati na
pok lassanként állandókká lettek. Az egyes vá
rosoknak vagy tartományoknak azonban megvolt
a saját külön, természetesen különböző időre
eső bűnbánati napjuk. Az ezzel járó visszássá
gokat elkerülendő, a porosz egyetemes zsinat
1892-ben az egyházi esztendő utolsóelőtti szer
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dáját tette egész Németországban bűnbánati
nappá. Ezen egységesítő törekvés azonban
Mecklenburg, Hessen és Németország déli tar
tományainak magatartásán meghiúsult, ezen déli
tartományok részben az egyházi év utolsó va
sárnapján tettek bünbánatot. (L. a RQG. 16
17. Lieferung 1387-ik hasábját!) Az 1918. évi for
radalom s a rákövetkező esztendők csak annyiban
lioztak változást, amennyiben Szászország hiva
talosan eltörölte a bűnbánati napot. Hivatalo
san, de nem a valóságban, hiszen az egyházak
s az egyházhü hívek ma is megünneplik.
Hazánkban országos bűnbánati nap nem
létezik. A római egyháznak persze minálunk is
megvannak a maga egyetemes könyörgő nap
jai, minden év április 23-én (litania maior) és
az áldozó csütörtök előtti három napon (litaniae
minores), valamint egyes alkalmi könyörgő na
pok, amely litániák mind részben bűnbánati
jelleggel bírnak. Evangélikus közegyházunknak
ilyen egyetemes ünnepe nincsen. Csak egyes
gyülekezetek ismerik s tartják meg, persze kü
lönböző napokon, nem ritkán kath. ünnepnapon.
Még kevésbbé van országos bűnbánati napunk.
Pedig ez egyrészt szükséges is volna a »nem
zeti« bűnök sokasága s veszélye miatt, másrészt
jogos is volna a kér. vallásnak, a kér egyházak
nak a kér. államban való a'apvető, meghatározó
viszonyánál, az állampolgáraikra gyakorolt be
folyásánál fogva. Célját meg nem csupán ab
ban látnám, hogy e nép fiai ugyanazon időpont
ban, egyesült erővel megostromolva az Istent,
ö t befolyásolják világkormányzó ténykedésében,
a szent haragjában ránk küldött csapást, szen
vedést, halálos veszélyt ilyen módon elhárítsák,
a bünbánat ezen jelentőségét már a primitiv
népeknél, valamint az ószövetségben is megta
láljuk (Jerem. 3:12) —, hanem és sokkal inkább
abban is, hogy az egész magyar nép mint nép,
fajra, nemzetiségre, vallásra való tekintet nélkül
szent közösségben önmagára, nemzeti bűneire
eszméljen és magába szálljon. Hiszen — és ez
az eszme jogossága meliert is szól — a közös
ségben megtisztul ítéletünk önmagunkat s má
sokat illetőleg; közös bűn ellen csak közös bűn
bánat segit; a közösség a kötelességét nem tette
meg, ha a bűnt megbélyegzi, hanem bünbánatra
kell hívnia; a közösség, amely bünbánatot tesz,
példájának serkentő erejével másokat is bünbá
natra ösztönöz. Hogy mi módon ünnepeljünk?
Minden egyház a maga rendje, minden hivő a
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maga hite szerint tegyen, de tegyen poenitentiát
e napon a közös nemzeti bűnökért, azokért,
amelyek a nép fiait hatalmukban, rabságukban
tartják.
Mi magyar evangélikusok hogyan tegyünk
ilyen bűnbánatot?
Mi az evangélikus bűnbánat lényegileg? A
bűnbánat tisztán vallásos fogalom: feltételezi az
embernek, emberi közösségnek Istenhez való vi
szonyát (Kiergekaard!) és ezen viszonynak az
ember által történt megértését. Formailag a bűn
bánat épen annak a meg- és beismerése, hogy
Isten ellen vétkeztünk. Tartalmilag »constat poe
nitentia his duabus partibus: Altera est c o n t 
r i t i o . . . altera est f i d e s . . . Deinde sequi de
bent b o n a o p e r a , quae sunt fructus poeniten
tiae« (Conf. Aug. Art. XII. — V. ö. Apologia
V. 28.) Vagyis töredelmesség és hit képezik az
ev. bünbánat tartalmát. A jb cselekedetek a bűn
bánat gyümölcse.
Hirdettetik az evangélium. S ahol hirdettetik, ott, mint valami fényszóró, rávilágít, irábizo
nyít bűneinkre, bűnös állapotunkra, istennélküli
életünkre, Istennel való közösségünk hiányára.
Megbizonyosit minket arról, hogy Isten harag
szik bűnünkre. Ennek folytán rettegünk lelki
ismeretünkben (terrores conscientiae, Apologia
V. 29.) és vágyódunk szabadulás után. (Az evan
gélium azonban nemcsak bűneinkre bizonyít rá,
hanem egyúttal Isten kegyelmét is hirdeti, azt,
hogy Isten a jézusért ingyen megbocsátja bű
neinket. Ha ebben hiszünk, — debent credere!
(Ápol. V. 35.)—, akkor ez a Jézus érdemeiért való
ingyen bűnbocsánatba vetett hitünk igazán bűn
bánókká tesz bennünket. Már Staupitstól tanulta
meg Lutherünk, hogy nem a félelem, amely so
hasem képes az emberi szivet megváltoztatni,
hanem a hit, mely Isten szeretetét meglátja és
Isten s a jó iránt szeretetet ébreszt,'azt a szeretetet, mely könnyeket hullat az elkövetett bűn
felett, tesz minket igazán bűnbánókká, miként
a tékozló fiút is az édesatyjára való eszméliés
s édesatyja megbocsátó szeretetében való hit
indította magábaszállásra. A lutheri töredelmes
ség tehát nem attritio (Furchtreue), hanem
contritio (Liebesreue) »haec contritio sic pa
randa est, ut non tantum ex odio quantum ex
amore procedat«, ha Luther sohasem is kap
csolta ki teljesen a törvény fenyítését, előkészí
tését az ev. bűnbánatból (Köstlin—Kawerau:
Luther II. 459.) Ez a bűnbánat, nevezetesen nem
a töredelmesség gépies végzése, hanem épen a
fides illa specialis, qua unusquisque credit sibi
remitti peccata, közvetíti nekünk a bűnbocsánatot (Ápol. V. 59; Luther: Sermo de poenitentia),
a Szentleiket, a mindennapi életben véghez vi
hető jócselekedetekre való képességet: ut renati
benefacianius (Ápol. V. 29.); »die innerliche
Busse ist nichtig, wenn sie nicht .auch nach aus
sen allerlei Abtötung des Fleisches wirkt}« (3.
thesis). Ez az, amit Luther poenitenda interiornak vagy habitualisnak mond. A bunbánatnak
a negativ cél: a bűn eltávolítása mellett van
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pozitív célja is: a jónak a cselekvése (Schlatter).
A legjobb cselekvésünk a megbocsátás, mivel
ez teszi csak lehetővé a közösséget.
Mindezek után én igy képzelem el az evang.
magyarok országos bűnbánati ünnepét: Azon a
napon hirdetjük és hallgatjuk az evangéliomot.
Megvilágítjuk az evangéliom világosságával nem
csupán s nem is főképen az egyéni, nem is a
francia, cseh, román, hanem a magyar bűnöket
s azok szomorú következményeit, hogy tiszta
látással ne áltassuk önmagunkat tovább képzelt,
koholt erényeinkkel. Megszólaltatjuk önvádoló
magyar lelkiismeretűnket, hogy ez pokollá tegye
nemzeti vétkekben s mulasztásokban gazdag éle
tünket. Megszólaltatjuk s meghallgatjuk az Úr
isten, a népek Istenének hírnökeit, azon Istenét,
aki a hozzá megtérő népnek megbocsát. Az evan
géliom erejével hisszük és elhitetjük, hogy Is
ten a magyar népnek is megbocsát: »Megbűnhödte már e nép a multat s jövendőt.« Ezen
hitben porig alázzuk magunkat Isten előtt; szeretetének tüzében megolvad szivünk keménysége,
magyar gőgje. Isten bocsánatában Lelket, erőt,
hatalmat, fructus poenitantiae: Trianon bukását,
hazánk feltámadását reméljük. Isten bocsánatá
ban szeretetet nyerünk, amely szeretet egymás
nak megbocsát, egymásnak kezet nyújt, min
den széthúzást, agyarkodást, sirásást áthidalva
igazi nemzeti közösséget és egységet teremt.
Milyen hatalmasan munkálná a magyar
nemzeti bünbánat ünnepe azt, amit Kossuth La
jos fenséges szobra hirdet s élet telj es magként
elvet és amit a márciusi nemzeti ünnep céloz:
a szabadságot!
Magyar poenitentia!
Kalaznó.
Zulauf Henrik.

Püspöki egyházlátogatás Hógrádban.
Kiss István, a dunáninneni evang. egyházkerület püspöke folyó évi október hó 28-tól
nov. hó 1-ig bezárólag, meglátogatta az ősagárdi, bánki, felsőpetényi és legéndi evang.''
anyaegyházakat. Kisérelében voltak Okolicsányi
Gyula egyházmegyei felügyelő, Mihalovics Samu
főesperes, Meskó Károly egyházm. főjegyző,
Kirchner Rezső püspöki titkár. A püspököt Vác
állomásán fogadta Simon József pénzügyi főta
nácsos, az ősagárdi egyház felügyelője. Nógrád
megye határán Mihalovics Samu üdvözölte a
főpásztort, majd dr. Hetényi Rezső tb. főszolgabiró a járás nevében köszöntötte. Innen autón
és fogatokon utaztak Ösagárdra, ahol a diadalkapunál Horeczky Aladár lelkész és Horeczky
Melinda csokorral várták és nagy szeretettel üd
vözölték a püspököt. A főpásztor még aznap
megvizsgálta a temetőt és az egyházi épülete
ket, este az iskolában tartotta meg a formális
vizitációt a presbitérium részvételével. Október
29-én a templomban ünnepi istentisztelet volt s
ennek keretében a helyi lelkész prédikált, a
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püspök pedig buzditó szózatot intézett a templo
mot zsúfolásig betöltő hívekhez. Az istentiszte
let után díszközgyűlés volt. A délutáni órákban
a paróchián fogadta a püspök az üdvözlő kül
döttségeket, élükön Krause István községi jegy
zővel. Délután 4 kor induit a püspök autón, ol
dalán az ősagárdi lelkésszel Bánkra. A határon
várta öt a bánki presbitérium élén Rákóczy Ist
ván egyházfelügyelő s szívből jövő szavakkal
üdvözölte az ősz föpásztort. A diadalkapunál
Zatkalik Károly bánki lelkész fogadta a község
lakosainak apraja-nagyja jelenlétében. Azután
bevonultak a vendégek a lelkészlakra, majd az
előirt sorrendben megvizjtálta a püspök a teme
tőt stb. Másnap, okt. 30-án, nagy közönség je
lenlétében folyt le az ünnepi istentisztelet, me
lyen a helyi lelkész a szószékről, a föpásztor az
oltár mellől hirdette Isten szent igéjét. Kettős
ünnepe volt ez a nap Bánk lakosainak. Ez al
kalommal avatta fel a föpásztor a templom fa
lába elhelyezett, Uzsák József körjegyző buzgólkodása folytán a község á tál adományozott
hősök márványemléktábláját, melybe a háború
ban elesett 18 hősi halott neve van bevésve.
Az ünnepélyen négyhangu szólam énekelt, aki
ket Gáspár István kántortanitó oktatott be. —
Az emléktábla gondozását a püspök a község
jegyzőjére bizta, aki annak gondozását vállalta.
Majd újra a templomba vonultak a hívek, ahol
megtartották a díszközgyűlést. Ezután a paró
chián ebéd volt, melynek folyamán a püspök
lelkes felköszöntöt mondott édes magyar hazánk
első emberére, a kormányzó ur őfóméltóságára.
A templomban és a diszebéden ott láttuk a kör
nyékbeli intelligenciának legelőkelőbbjeit. Dél
után 3 órakor indult a püspök kíséretével Felsőpeténybe. A hatóság képviseletében kisérték
Baranyi Tibor és Hetényi Rezső járási fószolgabirák is. Felsőpetényben a diadalkapunál Ko
vács Pál körjegyző a község nevében üdvözölte
a püspököt, a lelkészlak előtt pedig a presbite
rekkel Lombos A. János lelkész. A vizitáció itt
is a legnagyobb rendben folyt le. Éjszakára a
vizitáló bizottság Prónay György felsőpetényi
egyházfelügyelő, romhányi földbirtokos vendége
voit. Október 31-én, a reformáció 410. emlék
napján, ünnepi istentisztelet volt a templomban,
ahol Kiss István püspök urat rendkívül meleg
ünneplésben részesítették a közgyűlésen a pe
tényi egyházhivek, mint a falu szülöttjét, akire
büszkén tekintenek mindnyájan. Helyükről fel
állva háromszoros éljennel adtak kifejezést ra
gaszkodásuknak és iránta való szeretetüknek.
A paróchián lefolyt d szebéd után, melyen jelen
voltak: Almássy gróf, Prónay György sto., a
gyönyörűen felvirágozott autókon utazott a vizitácionális bizottság Legéndre. A püspök urat itt
is, mint az egész körútja alatt, dr. Fúria Károly
rétsági tiszti főorvos sajátkezüleg vezetett autó
ján vitte.
Legénden is nagyon meleg fogadtatásban
részesítették a püspököt. A szépen díszített dia
dalkapunál Koháry Géza körjegyző szívélyes sza
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vakkal üdvözölte. Azután Kaján Sárika a leányok
nevében nyújtott át virágcsokrot a főpásztor
nak. A templom előtt Ottmár Béla lelkész szép
beszéddel fogadta. Azután leío'yt a canonica vi
zitáció. Másnap nov. 1 én a délelőtti istentisz
telet után, melyen a helyi lelkész a szószékről,
a föpásztor az oltárnál tartott magas szárnyalásu beszédet, a díszközgyűlésen legmagasabb
megelégedését fejezte ki az egyhá'ak rendje és
buzgó hitélete, a lelkészek, tanítók, egyházfelügyelök és pre-biterek működése felett, az egy
házmegye vezetőségének és a főjegyzőnek pe
dig szakszerű és odaadó munkájukért, fáradozá
sukért köszönetét fejezte ki.
Az egyházlát gatá körúton az istentisztele
tek magyar nyelven folytak s mindenütt a him
nusszal végződtek.’ ügy az egvházhivek, mint
a politikai hatóságok nagy körült. kntésse1, ma
gyar vendégszeretettel látták a vizitá’ó főpász
tort. Legénden a Srecker, Koncsek és báró Fűn
kéi családok segítették az egyházközség vezető
ségét a látogatással járó munka elvégzésében.
Nov. 1-én a délutáni vonattal utazott a
püspök székhelyére azzal a boldog érzéssel,
hogy’ a nógrádi ev. egyházmegye megvizitált
iparóchiá:, úgy a magyar haza, mint a hitélet
szempontjából, kitűnő kezekben vannak!

Kossuth Lajos a sámsonházai evang. egyház
főfelügyelője.
Napjainkban, midőn a trianoni átokként
reánk nehezedő békeszerződés következtében
megcsonkult hazánk mégis régi dicsőségéhez
méltóan hódol Kossuth Lajos nagy szelleme
emlékének, midőn történelmünk ezen szellemóriásának, a nemzeti önrendelkezési jogok, a
függetlenségi eszmék lánglelkii apostolának
szobrát állította fel; nekünk evangélikusokhak
örök büszkeíégiinket képezi, protestáns öntuda
tunkat magasztos érzés emeli, midőn a törté
nelem ezen ragyogó fényben tündöklő nagy
alakját, egyházunk buzgó hívének tisztelhetjük.
H a ezt tudtuk is, azt már kevesen tudják, hogy
midőn képvselőválasztó kerü'etejnk izzó lelke
sedéssel abban versenyeztek, hogy az egyéni és
nemzeti szabadságok világhírre jutott védőjének
és hirdetőjének Kossuth Lajosnak, mandátumot
nyújtsanak, s midőn az elveihez mind haláláig
ragaszkodó turini remete számkivetésének ke
serű rezignációjával hárította el magától a meg
tiszteltetéseinek ezen kitüntető jelét; midőn szám
kivetésében semmi néven nevezendő tisztséget
e hazában nem vállalhatott, elfogadta azt a meg
tiszteltetést, melyben a nógrádmegyei sámson
házai evang. egyház részesítette, elfogadta ennek
az egyháznak főfelügyelői tisztségét. Ám de szól
jon maga az a levél, melyet hazánk legnagyobb
fia Vladár János lelkész, a későbbi főesperes
hez saját betűivel intézett, mely levél ma is
a sámsonházai lelkész hivatalos szobájában, ke
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retbe foglalva látható: »Tisztelendő Vladár Já
nos ev. lelkész urnák Sámsonháza, Nógrád m.
A sámsonházi ágostai hitv. evangel. Egyház
Gyűlés m. Február 17-kei határozata, melyei
azon Egyház Főfelügyelőjévé megválasztattam,
Tiszt. Lelkész ur Martius 16 kai levelének kiséretében kezemhez jutott. Van szerencsém az
irántam mutatott bizalomért őszinte hálámat je
lenteni. E választást megtiszteltetésnek tekin
tem, s teljes készséggel elfogadom, csak azt
sajnálva, hogy a számkivetés, melyre Hazánk
politikai viszonyai által kárhoztatva vagyok,
meg nem engedi, hogy az Egyház javának elő
mozdításához oly hatályosan hozzájárulhassak,
mint azt tenni óhajtanám. De a mit és mennyit
a körülményekhez képest tennem lehet end, azt
teljes készséggel felajánlom; amiértis lekötelezve
érzendem magamat Tisztelendő' Uraságodnak,
ha engem híveinek egyházi s iskolai ügyeiii és
szükségei felől időnkint felvilágosítaná rnéltóztatandik. Hálás köszönetem megujitása mellett
van szerencsém hitrokoni testvériességgel tisz
teletemet jelenteni s magamat Tiszti. Uraságod
s az Egyház gyűlés jóindulatiban ajánlani. Kelt
Turinban, Olaszországban April 6kán 1871.
Kossuth Lajos. — Ezt a főfelügyelői tisztet a
hontalan remete 1894-ben bekövetkezett halá
láig tényleg be is töltötte, mit halála után hű
séges egyháza egy a sámsonházi ev. templom
belső falában elhelyezett márvány táblán a kö
vetkező felírással örökített meg: »Kossuth Lajos,
Magyarország volt kormányzóji, a sámsonházai
evang. egyháznak 1871-től 1894-ben bekövetke
zett haláláig főfelügyelője volt.« — Hűséges
ezen hívei, amint jelenleg a szobor felavatásánál,
úgy az országos nagy temetés alkalmával is küldöttségileg képviseltették magukat s most a
szoborra, amott pedig a ravatalra helyezték a
megemlékezés hálás, kegyeletes koszorúját. A
nagy halottnak fia, Ferenc, tudott azon benső
kapcsolatról, melyben nagynevű atyja a sám
sonházai ev. egyházzal állott s a ravatalról meg
emlékezésül a legszebb koszorúk egyikét aján
lotta fel a sámsonházai egyháznak, melyet ez
ma is a tisztelet véghetetlen kegyeletével őriz
templomában. Kossuth Lajos főfelügyelői tisz
tének 'ideje alatt több esetben is érdeklődött az
egyház belügyei, viszonyai iránt. Egy ízben ne
vezetes esemény történt. Üresedésbe jutott az
egyetemes felügyelői tisztség, a sámsonházai ev.
egyház a különben is nagy többséggel megvá
lasztott báró Radvánszky Antalra adía szavaza
tát s a jegyzőkönyvi kivonatot magában foglaló
szavazatot aláírás végett főfelügyelőjének Turinba küldte. Ezt a szavazatot a szavazatbontó
bizottság a kitűzött határidőn túl egy nappal
megkésve vette kézhez, azonban Kossuth szemé
lyére való tekintettel azt érvényesnek fogadta el.
Mekkora varázsereje van a Kossuth nevé
nek hazánkban, azt a hivatalos és nem hivatalos
Magyarország nagyja és apraja ép úgy érzi és
tudja, mint egyháza is. melynek tagja volt. Ked
ves epizódként említem fel, hogy benső bará
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tom, a dunáninneni ev. egyházkerületnek néhai
felügyelője, Beniczky Árpád, ki Kossuthnak izzó
lelkű rajongója volt, mindig irigyelte tőlem a
sámsonházai egyházfelügyelői tisztet, melyet im
már 4 évtizedet meghaladó időn túl viselek ma
is, — valahányszor találkoztam ezen egyházi
téren is jelesünkkel, mindannyiszor — féltréfásan — kérdezte tőlem, hogy adom el neki
Kossuth egyházának felügyelői tisztét? Persze
mindannyiszor megfizethetetlen volt a megsza
bott vételár.
Kossuth neve mindinkább fényesebben tű
nik fel lelki szemeink előtt, mennél inkább távo
lodunk el korától. Ő világitó fáklyája a boldo
gabb, az integritásában helyére állított nagy és
hatalmas Magyarországnak, örök dicsősége és
fényessége egyházunknak.
Okolicsányi Gyula,
a nógrádi ev. egyházmegye
és a sámsonházai ev. egyház felügyelője.

Végszó a rádió kérdéséhez.
Az Evangélikusok Lapja 45—46-ik számában
»A rádió kérdéséhez« cimü közleményre a kö
vetkező választ adom.
Az egyetemes közgyűlés egyhangúlag elfo
gadta Geduly Henrik püspök urnák az alábbiak
ban szó szerint közölt, s a közgyűlésen sajátkezű
fogalmazványából felolvasott határozati javasla
tát:
»Az Egyetemes Közgyűlés megállapitja,
hogy érvényben levő egyházi alkotmányunk ke
letkezésekor a rádió útján való igehirdetés kér
désének a parochiális jogkörrel kapcsolatbani
vonatkozásai a dolog természetéből függőleg
— nem lévén még akkor rádió — szabályozást
nem nyerhettek.
Amennyiben tehát, felmerült esetből kifolyó
lag és az Egyetemes Egyház követelményének
határozott irányú megnyilvánulása alapján, a
rádió útján való igehirdetés ügye szabályozást
igényel, megállapitja az egyetemes közgyűlés,
hogy ez az ügy a megtartandó zsinaton törvény
erővel leendő szabályozásig ideiglenesen az egy
házi alkotmány azon rendelkezése szerint bírá
landó el, amelyek szerint, ha valamely egyházi
jog és hatásköri kérdés sem az egyházközség,
sem pedig az esperesség, sem a kerület számára
fenntartott hatáskörbe beutalva nem lett, akkor
annak elvben való eldöntése és e döntésnek az
egyházi közigazgatás terén való keresztülvitele
az egyetemes közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Az egyetemes közgyűlésnek ez a hatásköre vi
lágosan kitűnik az Egyházi Alkotmány vonat
kozó ....... §§-ainak egybevetéséből.
Következőleg nyitva, illetve a végleges sza
bályozás szempontjából a megtartandó zsinatra
hagyva a rádión való igehirdetésnek a paro
chiális jogkörrel való kapcsolatának kérdését, az
egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a rádión
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való igehirdetést annyiban vonja a maga sza
bályozó hatáskörébe, hogy az ezen az utón az
igét hirdető lelkészek személyiségének a kivá
lasztását egy, az egyetemes közgyűlés által e
célra megválasztott bizottság hatáskörébe vonja.
Ez a bizottság áll az egy etemes felügyelő elnök
lete alatt a püspöki kar tagjaiból és a szószéki
rádió felvevő állomással rendelkező egyházköz
ség elnökségéből.
A bizottság akként jár el, hogy a szószéki
rádió felvevő készülékkel rendelkező egyház
község elnöksége az egyetemes felügyelőnek
előterjeszti a negyedévenkénti ciklusra meghívni
tervezett vendégszónokok névsorát s az egyete
mes felügyelő a névsor el- vagy el nem foga
dása iránt véleményt kér a vendégszónokokra
nézve illetékes püspöktől s döntését miheztar
tás végett közli a tervezetet előterjesztő egyházközségi elnökséggel. Ez az ekként körvonalazott
ideiglenes szabályzat nem érinti a budai egyházközségnek a szószéki felvevő készülék felállítá
sára vonatkozó tényét és az ezáltal keletkezett
jogállapotot.«
Hogy ez az egyhangú határozat a budapesti
egyházmegye és a bánvak^rületi közgyűlés által
kifejezésre juttatott jogi felfogást avagy pedig
»A "rádió apológiája« cimü cikkemben kifejtett
álláspontot fogadja é el, annak megítélését nyu
godtan bizom az igen tisztelt olvasó közönségre.
Apológiámban magam is, a bányakerületi
határozat ellen irányuló felebbezésében pedig
Sándy Gyula a budai egyház felügyelője ugyan
csak kifejtette azokat az eljárási szabálysértése
ket, melyek a bányakerületi határozat létrejöt
tét megelőzték.
Geduly püspök ur határozati javaslata után
Sándy Gyula visszavonta felebbezését, magam
pedig visszavontam apológiámban előterjesztett
önálló indítványomat, s ez okból az általunk
sérelmezett jogszabály sértések sem tárgyalva,
sem elbírálva nem lettek, s igy nem nyert köz
hitelű megállapítást az sem, hogy panaszaink
igazak-e vagy pedig valótlanok?
Budapest, 1927. nov. 10-én.
Krayzel Miklós
egyházkerületi törvsz. biró.

HÍREK.
Halálozás. Súlyos csapás érte Kuthy De
zsőt, az egyetemes egyház főtitkárát, akinek
édesapja, november 1-én Monoron, életének
89-ik évében elhunyt.
Kondoros. Kovács Andor békési esperes
nov. 10-én avatta fel a kondorosi gyülekezet uj
harangját. A gyülekezet egyúttal jubileumi ün
nepet is ült: 40 éve épült fel temploma, s 40
év óta működik a gyülekezet lelkésze, Keviczky
László. Kondoros evangélikus népe negyven év
alatt meghatszorozódott.
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Házasság. Kapi Béla püspök leányát, Vil
mát, november hó 8-án vezette oltárhoz a szom
bathelyi templomban magasi Magassy Sándor
soproni liceumi vallástanár.
Reformációi ünnepélyek. A keszthelyi
gazd. akadémia Bethlen Gábor körének ünne
pélyén vitéz Nagy Miklós elnök tartott alkalmi
előadást, Markó Frigyes Mozart Fantasia-ját
adta elő zongorán. — Baján a reformáció ün
nepét az evangélikusok és reformátusok közös
reformációi hete előzte meg, amikor is Ke
mény Gábor lelkész a bajai ev. egyház törté
netét ismertette, s az. ev. templomban Sebestyén
Sándor ref. lelkész, a ref. templomban az ev.
lelkész tartott beszédeket. — Sopronban az if
júsági egyesület október 30-án rendezett ünne
pélyt a templomban; az ünnepély előadói her
ceg Hohenlohe Károly Egon és báró Kaas Al
bert voltak. Herceg Hohenlohe Luther lelkifejlődését és üdvszomjuhozó lelke tusakodását
vázolva saját élettörténetét szőtte bele előadá
sába. Az egyesületi vegyeskar és a gazdapol
gárok férfikara énekeltek, kőszegi Fangh Frida
és Friedl József szólóéneke s Altdörfer Viktor
orgonamüvész játéka gyönyörködtették még a
több mint háromezernyi közönséget. Az ünnepély
befejeztével az ifj. egyesület harsonakara a tem
plom előtti téren több chorált játszott el. —
Gyulán az evangélikusok és a reformátusok kö
zösen ünnepeltek. A Bethlen Gábor Szöv. az
épülő cvang. templom javára rendezett müsosoros estélyt, amelyen Görgey István ország
gyűlési képviselő volt az előadó, megnyitó be
szédet dr. Konrád Ernő ügyészségi elnök, záró
beszédet Tátrai Károly lelkész mondott; sze
repeltek még Szüts Ernóné és Edvi Illés Ist
ván énekművészek, dr. Kultsár Sándor orvos és
Kimer Gusztáv vallástanár; a ref. énekkar éne
kelt. A templom javára 400 pengő folyt be. —
Salgótarjánban az ünnepély középpontjában Eisele Gusztáv acélgyári míihe'yfönök, másodfcl
ügyelő előadása állott; szerepelt az acélgyári
fuvóskvartett Ursutz József karnagy vezetésé
vel, továbbá Jancsik Mihály énekelt; Szabó De
zső ref. lelkész és dr. Csengödy Lajos lelkész
imádkoztak.
Győr. A győri Ev. Ifjúsági Egyesület em
léktáblával jelöli meg Győri Vilmosnak Győ
rött, Petőfi-tér 3. szám alatti szülőházát. Az. ün
nepély november 20-án lesz. D. e. 11 órakor a
városháza közgyűlési termében emlékünnepélyt
tartanak, amelyen dr. Vélsz Aladár egyesületi
elnök megnyitót, Rákosi Jenő ünnepi beszédet,
Kapi Béla püspök emléktábla avató beszédet
mond, a gyülekezeti vegyeskar Fodor Kálmán
karnagy vezénylése mellett Győri Vilmosnak
Irtzing Ferenc által megzenésített két költemé
nyét énekli, Kuszák István három költeményt
szaval. Az emléktábla előtt Kapi Béla püspök
beszél.
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Lelkészbeiktatás. Kovács Andor békési
esperes november 6-án iktatta be a csabacsüdi
újonnan szervezett missziói egyházközség lel
készi hivatalába Chován Józsefet A főesperest,
akinek érdeme a gyülekezet megszervezése, az
állomáson dr. Tóth Pál országgyüléspképviselő
és Demcsák János főjegyző fogadták; vele ér
kezett az uj lelkész is. Az állomásról lovasban
dérium s a kocsik hosszú sora kisérte a ven
dégeket az iskola-imaház épületéhez. Az istentisztelet keretén belül folyt le a beiktatás és
a főesperes feleskette a tisztviselői kart: dr.
Tóth Pál felügyelőt, dr. Valkovszky György
másodfelügyelőt, Lustyik Pál jegyzőt és Gaíáth
János gondnokot. Közreműködtek Szelényi Já
nos szarvasi ig. lelkész és Borgulya Endre
szarvasi tanító. Az istentisztelet után tartott
közgyűlés táviratban üdvözölte dr. Raffay Sán
dor püspököt.
Torony-zene Tótkomlóson. Kimmel Já
nos, zenekonzervatoiriumot végzett karmester,
kinek a fúvós-zenészek nevelésében való jártas
sága és precizitása a környék szélesebb körei
ben is ismert, október 31-én este 7 órakor a
tótkomlósi ev. templom; tornyának erkélyéről
14 tagú alapos gyakorlattal bíró zenekarával
a reformáció emlékére toronyzenét szolgálta
tott. A zenekar előadott számai voltak:T. »Erős
vár a mi Istenünk«, 2. »Ne csüggedj el kicsiny
sereg«, 3. »Térj magadhoz drága Sion« és 4.
»Isten áldd meg a magyart« himnusz.
A veszprémi egyházmegye lelkészi kara
nov. 2-án tartotta őszi értekezletét Pápán, Ta
kács Elek esperes elnöklete alatt. Az Úri Szentvacsorát sorrend szerint Boczkó Gyula siuri lel
kész szolgáltatta ki. Az értekezleten mint ven
dég megjelent Mihály Sándor, egyházmegyei
felügyelő, vitéz Draskóczy István ny. altábor
nagy, a pápai gyülekezet felügyelője: és Szuper
Ernő, a sikátori gyülekezet felügyelője. Az ér
tekezlet melegen üdvözölte Nagy Kálmán gecsei
lelkészt működése 35-ik, Povázsai György bakonycsernyei lelkészt, működése 30-ik, Mesterházy László pápai lelkészt és Horváth Sándor
várpalotai lelkészt működése 25-ik évfordulója
alkalmából. Szeretettel fogadta körébe az uj
tési lelkészt: Pohánka Ödönt. Kegyelettel em
lékezett meg az értekezlet az egyházmegye ha
lottjáról, Kristóffy Gyuláról, ki mint a pápai
gyülekezet másodfelügyelője, mint az egyházmegyi számvevőszék világi elnöke és mint egy
házmegyei törvényszéki bíró, munkaerejének ja
vát áldozta egyházának. Hering János veszprémi
lelkész »A lelkészek öltözködése« címen olva
sott fel egy dolgozatot, rámutatott arra a bántó
körülményre, hogy amikor több lelkész van
együtt Lutherköntösben, mindegyik másképen
van öltözködve. Kívánatosnak mondotta a hét
köznapi öltözködésben a jellegzetesség kidomboritását, rámutatott többféle öltözködésbeli
szabadosságra, ami a lelkészi dekórum rová
sára megy. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban
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szükségesnek tartotta az értekezlet, hogy a Lutherköntösökre nézve az egyházi főhatóság egy
séges irányelvet és mintát állítson fel. Szorgal
mazta az értekezlet a Gyurátz-féle egyetemes
agenda kiadását, amit, ha az egyetemes egyház
nem tenné meg, a dunántúli kerületi lelkészegyesület adhatna ki. Szobákérült Gyurátz Fe
renc püspök sírjának gondozása, mert a nagy
püspök sírja meglehetősen elhagyatott hely. A
pápai gyülekezet az évfordulókon kizarándokol
ugyan a sirhoz, ahol ünnepélyes módon hódol
a megboldogult emlékének, talán már sirkövet
is állított volna, de mivel az egyházkerületnek
van egy határozata, mely szerint méltó sírem
lékről gondoskodni kíván, emiatt a határozat
miatt a pápai gyülekezet keze kötve van. A nagy
püspök halála évében az egyházkerület egy
Gyurátz-alap létesítését is elhatározta, de úgy
látszik, hogy ez a határozat is feledésbe me
rült. Elhatározta az értekezlet, hogy az egyház
megye minden lelkésze belép a MELÉ-be. A
püspöki belmissziói munkaprogrammal kapcso
latban az a kívánsága az értekezletnek, hogy
munkaprogrammot kapjanak a levitiatiainitók is
és az egyházi főhatóság különösen a filiák ta
nítóit is szólítsa fel a belmissziói munkába való
bekapcsolódásra, mert a filiás lelkészek csak
úgy tudnak megfelelni a várakozásnak, ha a
tanítói kar tagjaiban munkatársakat találnak.
Azt is kívánatosnak tartotta az értekezlet, hogy
»kötelező offertorium« címén az eddiginél töb
bet be ne vezessen az egyházi főhatóság, mert
az offertorium bevételi forrására a gyülekeze
teknek maguknak is nagy szükségük van. Tár
gyalta az értekezlet püspök ur leirata kapcsán
azt a kultuszminiszteri rendeletet, mely szerint
a politikai községek kötelesek költségvetéseikbe
felvenni a felekezeti iskolák támogatását is és
nem hivatkozhatnak az 50o/o-os pótadóra, mert
megokolt esetekben a belügyminiszter annak
70o/o-ra való felemelését engedélyezi. Ezzel kap
csolatban rámutattak a tagok egyes esetekre,
amikor a községek a kultuszminiszter rendelete
ellenére megtagadták a segélyt és pedig a bel
ügyminiszter rendeletére hivatkozva, mely ^ a
kultuszminiszter rendeletét semmissé teszi. Azért
arra kéri az értekezlet az egyházi főhatóságot:
járjon közbe hogy a kultuszminiszter idevonat
kozó rendeletének végrehajtását a belügymi
niszter ellenkező tartalmú rendeletekkel meg ne
akadályozza. Kívánatosnak tartotta az értekez
let, hogy az evangélikus vatlásu gyermekmenhelyi ápoltak evangélikus nevelőszülőknél he
lyeztessenek el. Szóbakerült a kerületi és meg
inkább az egyetemes közgyűlések lefolyása, il
letve tárgyalási módja, ahol a tárgysorozatot
lepergetik, a kiküldötteknek nincs módjukban a
dolgokról tájékozódást szerezni, annál kevésbbé,
mert a bizottságok munkájába bele nem lát
hatnak, mert például az idei egyetemes közgyű
lés alkalmával a bizottságok a közgyűlés előtt
egy héttel üléseztek, úgyhogy a kiküldöttek a
bizottságok tárgyalásait mint hallgatók sem ki
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sérhették fig y ele m m el. E bből e g y r é s /t az k ö v et
kezik, h o g y a k iküldöttek — m é g akkor is, ha
az eln ö k sé g ek é s b iz o ttsá g o k eljárása h ely es —
am ilyen tá jék o za tla n sá g g a l jelen n ek m e g a k öz
g y ű lé se n , o ly a n tá jék o za tla n sá g g a l m enn ek el
o n n an , m ásrészt, m ivel a tá rg y a lá so k folyam án
a kiküldöttek nem nyern ek az ü g y ek rő l k ellő
fe lv ilá g o sítá st é s felszó la lá sa ik a t, ha u gyan e n 
g ed ély ez ik , fig y e le m b e akkor sem igen veszik,
azért lassan k in t az a fe lfo g á s kezd á lta lá n o ssá
lenni, h o g y nem ér d e m es a kerületi é s e g y e t e 
m es k ö zg y ű lé sek en m eg jelen n i. H a a mai h ely 
zeten nem lesz változás, akkor ezek a k ö z g y ű 
lések lassank int elv eszítik n é p sz e r ű sé g ü k e t, a
mi bizonyára nem sz o lg á l az eg y h á zi közérdek
javára. E zért arra kéri az értek ezlet a kerületi
é s az e g y e te m e s k ö z g y ű lé se k e ln ö k sé g e it, h o g y
b ölcs belátásuk szerin t te g y e n e k m e g m in dent,
h o g y a m ind á lta lá n o sa b b á váló
elé g e d e tle n
h angu lat m e g v á lto zzé k . Azt is k ifo g á so lta az
értek ezlet, h o g y a veszp rém i e g y h á z m e g y é n ek
azt a fe lte r je sz té sé t, h o g y a b izo ttsá g o k k ie g é 
szítésén él le g y e n fig y ele m m el a kerületi k ö z
g y ű lé s az e g y e s eg y h á z m e g y é k n a g y sá g á ra , a
kerületi k ö z g y ű lé s e ln ö k s é g e ad acta tette, ú g y
h o g y például a n ép es veszp rém i e g y h á z m e g y é 
nek kerületi kiküldöttei teljesen kiszoru ltak a
kerületi b iz o ttsá g o k b ó l. K ívánatosn ak tartja az
értek ezlet, h o g y a reform ációi em lé k ü n ep m in
d en ütt az é v fo rd u ló napján, n e p e d ig elő tte,
va g y utána tartassék . A le v e n te e g y e sü le te k m ű
k ö d ésére n ézv e arra k érte m e g az értek ezlet az
e g y h á zm e g y e i e ln ö k sé g e t, h o g y szó lítsa fel a
v árm eg y ei te stn e v e lé si fe 'ü g y e íő t, h o g y v e g y e
program m b a a leven ték tem p lom látogatási k ö
te le z e ttsé g é t, ha p ed ig m ár e z b en t van
a
program m b an, k ö v etk ez ete se n hajtsa ezt a p rogram m p on tet is v ég r e. A k ü lö n b ö z ő z á sz ló b e sz e r
zési ünn ep ek k el k apcsolatban , m ivel eg y h á z u n 
kat töb b ilyen e se tb e n sérelem érte, azt ta n á
csolja az eVtekezlet a lelk észek n ek , h o g y
ha
e g y ilyen ü n n ep ély re m e g h ív á st kapnak, je le n t
sék ki a r e n d e z ő sé g előtt, h o g y csak akkor van
m ódjukban m eg jelen n i az ü n n ep en , ha o tt m int
ev. lelkészek h ivatalosan jelen h etn ek m e g s ha
ő k et sem m i n éven n ev ez en d ő m ellő zés nem éri.
H a r a n g a v a tá s K é tb o d o n y h a 1 . F e le jth e te t
len szép ü n n e p sé g k eretéb en fo ly t le f. é. ok t.
30-án a k étb o d o n y i ág. h. e v . e g y h á z k eb eléb en az
elrekvirált h aran gok h ely éb e szerzett két uj h a
rangnak felavatása n agyszám ú k ö z ö n s é g és a vi
déki úri családok részv ételév el v a llá sk ü lö n b ség
nélkül. U g y a n is e napon avatta fel K ardos G yula
balassagyarm ati esp er es lelk ész K iss
István
püspök m egb ízása folytán a k ö za d a k o zá sb ó l
szerzett uj h aran gok at János ev. I I I / r. 5 —7.
v erseire ép ített lélek em elő , m agasan szárn yaló
sze n tb e sz éd d e l, am elyb en reám utatott a sö té t
m a gyar éjszakára, m ely g y á szb a b orította nem
csak a n agyszám ú h a d iö zv e g y ek et és h adiárvá
kat, hanem az ö ss z e s m agyar lelk ek et a trianoni
határon belül és kívül, am ely m agyar éjszak á

ban m inden újabb haran g m egk o n d u lá sa jelzi
a m agyar feltám ad ás közeledő) hajnalhasadását
é s h o g y az m inél
elő b b reánk virrad h asson:
s z ü k s é g e s nekünk újjászületnünk a felek ezeti
keretek en fe lü lem elk ed ő ig a z te stv éri szeretethen, e g y e té r té sb e n s egym ásn ak m e g b e c sü lé sé 
ben. A szó szék i b eszé d e t C só v á ry G éza h ely 
beli lelk ész R om . VIII. 31. v. alapján, az oltári
liturgiát p ed ig C só v á ry D e z ső csakvári lelk ész
v é g e zte . A H im n usz elénekkése után P o zsá r Ist
ván fő je g y z ő a ref. te stv é r e g y h á z n ev éb en üd 
v ö zö lte a k é tb e d e n y i egyház, v e z e tő s é g e t, Isten
áldását k érve a szen t m unkára.
K o s s u th L a jo s szobrára egyh ázu n k n e v é 
ben D. Raff av S ánd or püspök h ely ezett k o sz o 
rút a lelep lezé s alkalm ával, n o v em b er 6-án. R ö
vid b e sz é d é t e szavakkal fejezte be: »K ossuth
L ajos em lé k e zete leg y en közöttün k örök k é ve
zérlő lá n g o sz lo p s áradjon belő>le hazánkra fén y,
Isten n ev ére p e d ig örök d ic ső ség !«
L e lk é s z é r t e k e z le t . A g y ő ri e g y h á zm eg y ei
le lk é sz e g y e sü le t n ov. 9-én tartotta ő szi értek ez
letét G y ő rö tt. A z Ú rvacsorát K iss Sam u n agybarátfalui lelk ész szo lg á lta tta ki. Az értek ezleten
N ém eth K ároly elnök tartott irásm agyarázatot
E fez. 1, 9. 10. alapján. S zeretettel k ö szö n tö tte
T u róczy Z oltán g y ő ri lelk észt. Ism ertette az
e g y e te m e s k ö z g y ű lé s határozatait. A z eg y h á zm e g y ei b elm isszió i eg y e sü le te k S z ö v e ts é g e
a
szó rv á n y b eli h ívek szám ára 100 p éldányban e lő 
fizet e g y n e g y e d évre a H aran gszóra é s a Luther
N aptárt szin tén 100 p éldányban d arab onk én t 40
fillérért árusítja nekik. K ovács Z sig m o n d tár
nokréti lelk ész a B elm issziói M unkaprogram ul
első részét tárgyalta. T erv b e v ette az e g y e sü le t
a Fi lippi b eliek h ez irt levéln ek m a g y arázatos k i
adását is. V é g ü l h o ssza b b id eig időszerű g y a 
korlati k érd ések foglalk oztatták az értek ezletet.
F ig y e lm e z t e t é s a g y ű jte n i s z á n d é k o z ó k 
n a k. M ind sű rű bb en fordul e'.ö, h o g y tem p lom ép itő eg y h á zk ö zsé g ein k m egb ízottak at küldenek
az e g y e s e g y h á zk ö zsé g ek terü letére, akik sok
esetb en a leg rö v id eb b id ők özök b en k övetik e g y 
m ást egyh ázu n k tagjainál, kezükben a g y ü jtő i w e l s vég zik a g y ű jté st m inden ren d szer é s
b eo sztá s nélkül, so k szo r a szen t cél rovására,
sűrűn m eg ro h a n t híveink ad akozó k edvének
term észetszerű ellankadása m ellett — nem m e g 
felelő sikerrel. E re n d sze rte le n sé g é s a b elő le
fo ly ó sik e r te le n sé g m eg g á tlá sa céljából idei
e g y e te m e s k özgyű lésü n k ú g y h atározott, h o g y
a tem p lo m ép ités céljaira o r sz á g o s g y ű jté s en 
g e d é ly e z é s é t k érő e g y h á z k ö z sé g elöljárósága az
e g y e s egyh ázk erü letek p ü sp ök ein él elő ze tese n
b ejelenten i tartozik azon h o z zá v e tő leg es
id ő 
p on tot, am elyb en a gyű jten i szán d ék ozó m e g 
bízottak te v é k e n y sé g ü k e t az illető eg y h á zk erü 
let terü letén
m eg k ezd en i s zándékoznak,
a
püspök p ed ig reávezeti a g y ü jtő iv re v a g y gyiijtő k ö n y v re azt a m egállap itást, h o g y a m aga ré
széről m ely hónap b an v a g y h ónap ok ban és mi-
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,y en útirány szerint járul hozzá a gyűjtésnek a
saját kerülete terén leendő foganatositásáihoz.
Az ügy érdekében hívom fel tehát'az összes ér
dekelt egyházak és egyházi testületek figyelmét
arra, hogy a gyűjtés óhajtott sikere érdekében
a fent részletezett eljárási módozatokat köves
sék. Nyíregyháza, 1927, évi november hó 9jén.
Geduly Henrik püspök, az egyet, közgy. egy
házi elnöke.
Református vallásu, érettségizett fiatalem
ber, perfekt könyvelő, aki Erdélyből menekült
s mindeddig nem tudott munkaalkalmat találni,
bárhol és bármilyen minőségben foglalkozást
vállalna. Kegyes értesítést kér: llyés Lajos, Bu
dapest, VII., Dob-utca 38.
Kivonat a magyarhoni E. E. E. Gyáminté
zet 1927. évi október hó 9-én tartott évi ren
des közgyűlésén Salgótarjánban felvett jegyző
könyvéből. 29. Kirchner Rezső gyámimt. jegyző
beterjeszti az 1927. évi gyűjtés eredményéről
szóló pénztári jelentést, amely szerint az alsóbbfoku gyámintézetek által kiosztott segélyeken
kívül a központba az egyházkerületi Gyáminté
zetek részéről befolyt összesen: 16.212 P 83 f.,
vagyis 3750 P 30 fillérrel több, mint az előző
évben. A közgyűlés a jelentést tudomásul ve
szi és a központi választmány javaslata alapján
a következő segélyeket szavazza meg: Központi
költségekre visszatart 1069 P 07 f-t, tőkésítésre
fordít 450 P-t, a Gusztáv Adolf egyleti szám
lára átutal 300 P-t. Nagyszeretet adományt
(2.906 P 91 f -j- 145 P 40 f offert.) Abaujszántónak juttatja. Kisszeretet adományban részesül
nek (á 300 P) Baja, Nagyvázsony, Tatató város
és Borsódnádasd. 100 P segélyben részesül
nek: Öskü, Félsődörgicse, Kaposvár, Keszthely,
Káva, Gyón, Tápiószele, Oroszvár, Galgaguta,
Rudabánya, és Kisvárda. Egyletek adományában
(218 P 89 f) részesül: a Szarvasi árvaház. Serleg-gyüjtés eredménye (131 P 30 f) a Szarvasi
tanitóképezde internátusának adatott. II. Bog
nár-alapítványi segélyben részesülnek: Szekszárd 200, Győri Diakonissza, Alsódörgicse,
Káva, Gyón, Tápiószele, és Galgagyörk 100—
100 P; Rétság, Magyaróvár, Rudabánya és Kis
várda 200—200 P. Szarvasi árvaház 50 P. III.
Gusztáv Adolf egyleti segélyben részesülnek:
Z-egerszeg, N-kanizsa, Veszprém, Csögle ésTés
200—200 P, Kőszeg 50 P, Alsógöd, Mende Kis
pest, Nagymágócs-Árpádhalom, Csépa, Székesfehérvár, Tatatóváros, Szécsény és Kisterenye
200—200 P, Komárom és Salgótarján 100—100
P, Sátoraljaújhely, Tokaj, Kölese, Sajókaza 200200 P, végül Táíya és Hernádvécse 100—100 P.
IV. A némethoni Gusztáv Adolf egylethez fel
terjesztetnek a következő egyházak segélyfo
lyamodványai: Szekszárd, Szentgotthárd, Sopronbánfalva, Kaposvár, Keszthely, Gyula, Ke
lenföld, Mezőtúr, Kispest, Magyaróvár, Orosz
vár régi folyamodók; Uj felvételre: Dombóvár,
Tarrós, Sátoraljaújhely, Hernádvécse, Szarvasi
árvaház, Baja, Tatatóváros, és Székesfehérvár.

Most jelent meg Lie. dr. Karner Károly
egyetemi magántanár könyve »Der Vergeltungs
gedanke in der Ethik Jesu« címmel Dörffting &
Franke, Leipzig cég kiadásában, ára 4.60 márka,
azaz 6.90 pengő. Megrendelhető minden könyv
ke rskedőnél.
Adományok az Evangélikusok Lapjára.
Legutóbbi kimutatásunk óta lapunkra a követ
kező adományok érkeztek pengő értékben: Mód
Lénárd Nagysimonyi —.40, dr. Tepliczky Ala
dár Kiskőrös 1.60, özv. Rusz JánosnóiKunszentmiklós —.48, Weiszer Samu Budapest —.60,
Maticska Nándorné Salgótarján 10.—, dr. Kiss
Jenő Sopron 7.—, Ev. egyházközség Őrimogyorósd 15.—, Novák Iván Miskolc —.40, N.
N. Pápa —.80, Ernst János Győr —.40, Sándy
Gyula Budapest 3.60, Hoffmann Rezső Martonvásár —.40, dr. Bőhm Dezső Budapest 3.—,
Gajdos Mihály Szeged —.80, Arazim Viktorné
Sarkad —.80, Kallós Jenő Győr —.40, Jantsovits
Nelli Kondoros —.20, Stettner Pál Sátorhely
13.60, Farkas Lajos Hvásárhely —.20, Horváth
István Győr 1.80. Hálás köszönet!
Kína. Sanghaiban október 2-án megalakult
a Kínai Evangélikus Egyház. A konferencián
kilencvennégy kínai delegátus vett részt tizenhat
felekezet képviseletében, elhatározták, hogy el
szakadnak eddigi felekezeteiktől és megalakít
ják Kínában Krisztus Egyházát. Az uj egyháznak
kötelékébe tizenhat tartományban ezer gyüle
kezet tartozik, a kínai protestáns keresztyének
nek körülbelül egyharmada; ezen a területen
ezerkétszáz hittérítő dolgozik, akik nem görditettek akadályt az yj egyház megalakulása elé,
amely az idegeneket csak mint tanácsadókat
fogadja el.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Pályázat.
A hernádvécsei evang. lelkészi állásra új
ból pályázat hirdettetik, javadalom: 4 szobás
lakás, kert, 8 kát. hold szántóföld!, 2 kát. hold
legelő szabad használata, 2 marha után legel
tetési jog, az egyház pénztárából évi 200 ko
rona, igás és kézi napszámok, párbér, stóla,
ünnepi offertorium, kongnia; kellően felszerelt
pályázatok f. évi november hó 26-ig nyújtandók
be Diósgyőrbe az evang. esperesi hivatalhoz.
Diósgyőr, 1927. nov. 13.
Nemes Károly sk.
esperes.
A kisbágyoni (Nógrád m.) fiókegyház ev.
kántortanitót keres (levitát). Fizetése: lakás,
kert, helyi javadalom 8 egység és a megfelelő
állami kiegészítés. Szolgálati nyelv: maglyar. Az
állás mielőbb elfoglalható. Pályázatok a szük
séges okmányokkal felszerelve, kántori képesítő
is, 15 nap alatt az iskolaszékhez: Ev. Lelkészi
H ív. Szirák. (Nógrád m.) küldendők.
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H ird e té si árak m egegyezés s z e rin t.

A dvent.
»Íme, eljőnek a napok, azt mondja
az Vr; és uj szövetséget kötök az
Izrael házával és a Ju d a házával.«
Jeremiás 31, 31.
Isten n ek ez az íg é r e te b ete ljesed ett.
Uj
s z ö v e ts é g e t k ö tö tt, a L éleknek s z ö v e ts é g é t, a
lelki Izráellel. E bb en a p róféciáb an nem e m l í 
tetik Im m ánuel, az E g y szü lö tt, akiben m inden
íg ére t v a ló sá g g á vált. T alálu n k azon b an m ást,
am iből ép ü lé st m eríthetünk ad ven tn ak, a vá
rakozás időszakának k ü szö b én , a z eg y h á zi e s z 
ten d ő bejáratánál. A h o g y a n J án os a p o sto l az
örö k k év a ló sá g n a k az id ő b e lisé g b e á tö m lé sét a
k ulm in ációs p on ton azzal fejezi ki, h o g y az Ig e
testté lett, s ig y érzék elteti velünk az isten ség e
nek m ega lá zk o d á sá t é s a te stisé g n e k m e g d ic ső ü 
lését, az isten i ü dvm unkának te lje s s é g r e ju
tását é s a testn ek célh o z értét, ú g y e z az á d 
venti p rófécia is felöleli az Isten n ek ö rö k k év a ló
üdvakaratát e g y fe lő l, m á sfelő l p e d ig a tö r té 
nelm i a d o ttsá g o t és realitást.
»Izráel háza és Juda háza« u g y a n a b b a a k a
tegóriába tartoznak Jerem iás p róféta k ö n y v é 
ben
am ely b e a »test« Ján os ev a n g élio m á b a n .
Az előb bi a tö r tén elem , az u tób bi a term észeti
életben jelenti azt, ami ér zék elh ető e n m eg v a n ,
s az íg ér e t is m in d egyik e se tb en u gyan ab b a a
k ategóriáb a tartozik. A z Ig e te s tté lesz, s ez
által a te st m e g d icső ittetik s célh o z ér; Isten
s z ö v e ts é g e t k ö t Izráel h ázával é s Juda h ázá
val, s ezáltal a tö rtén elem célh o z ér s m eg d icsőü l, értelm et nyer, titkát feltárja.
K risztusra n ézv e terem tettek m in denek, az
e g é sz vilá£ K risztust várja, h o g y b en n e é s á l
tala m eg ism erje ö n m a g á t. A z isten i k ijelen tés
nek, am int az a Bibliában foglaltatik , eg y ik le g 
lén y e g e se b b és le g v ilá g o sa b b tanítása az, h o g y
az Isten által terem tett világban , v a g y annak
bárm ely sze lv é n y é b e n ö n c é lu sá g nincs. Izrael
házának nem az a ren d eltetése, h o g y Izráel háza
m aradjon, Juda házáé nem az, h o g y Juda háza

m aradjon; m in d egyik akkor ér célh oz, am ik or
Isten h ázává, Isten n é p é v é , Isten le g e lő in e k nyájávtá Lesz. A tö r tén elem -b ö lc selet m e llék v á g á 
nyokra jut, ha a n em zetek tö r tén eté t a n em zeti
ö n c é lu sá g sz e m s z ö g é b ő l nézi. íg y tek in tv e a
tö rtén elm et csak arra a m egállap ításra jutha
tunk, h o g y n em zetek veszn ek , n em zetek lesz
nek. H u llá m h eg y e t h u llá m v ö lg y vált fel,
de
nin cs folyam at, a vizen ú szó parafa e g y h ely 
b en m arad. A v ilág, v a g y e g y v ilá g sz e lv é n y öncélu sá g á n a k állítása a tö rtén elem b ő l kiszorítja
azt, am i a történ elem n ek ala p elem e, a z időt.
H a a n ö v én y i élet lé n y e g e az ö n célu sá g ,
teh át h o g y a m a g b ó l lev él, szár, kalász, m a g
le g y e n , akkor az az idő, a m ely eltelt, m ig a
m a g b ó l m e g in t m a g lett, sem m i je le n tő s é g g e l
nem bír, a n ö v én y n ek nincs tö rtén ete. D e ép p en
ú g y nincs az em b ern ek sem , n in cs ötv en m illió
em b ern ek sem . A z em b er, a n em zet életéb en a/,
ö n c é lu sá g csak annyit jelen t, h o g y iparkodjék
m egm arad n i, létezn i, m ár p ed ig eb b ől a sze m 
p o n tb ó l az idő n em csak h o g y lén y e g te le n , h a
nem e g y e n e s e n akadály. Az ö n c é lu sá g arra tö 
rekszik, h o g y az idő n yom talan ul tűnjön el.
Ez p ed ig leh etetlen . E zen az utón zsák-utcába
jutunk.
A S zen tirás az időn ek ig en n a g y jelen tő 
s é g e t tulajdonit. N e felejtsü k el, h o g y valah án y
szo r türelem re, várakozásra buzdít b en nü n ket
az Isten ig éje, m in d an n yiszor arra is fig y e lm e z 
tet, h o g y m egvan m in denn ek , m indenkinek az
ideje, s nem akárm ikor jön el valam inek, v a g y
valakinek az órája. »Eljőnek a napok« azt m ondja
az Ur. Ez a szó Ígéret é s biztatás. D e eg y sz e r s
m ind tü relm es várakozásra való in tés is. M iköz
ben a m a g kicsirázik, az e m b e r lefekszik és
felkel. T elik az idő. S m ert telik az idő, azért
jön e l az aratásnak az ideje, az aratásnak a
m unkája s az aratásnak az áldása is. H o g y na
pok jö h essen ek , napoknak el kell m ulniok.
K orunkról azt m ondjuk, h o g y tü relm etlen .
M inden korszak em berei türelm etlen ek voltak.
Ezzei a tü re lm etlen ség g e l szem b en a k érész-
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tyénség mindenkor a tűrést hangsúlyozta és kö
vetelte; a türelem erényét magasztalta. -Ab
ban a hitben, hogy eljőnek napok múltával a
napok. Eljön a nagy nap! Mikor a feltámadott
Jézustó! a tanítványok azt kérdezték: »Uram,
avagy nem ez időben állítod-e helyre az orszá
gát Izraelnek?«, Jézus azt felelte rá: »Nem a ti
dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, me
lyeket az Atya a maga hatalmába helyezett,
hanem vesztek erőt és lesztek nékem tanúim«.
Az idő Isten hatalmában van, Istennek eszköze.
A mi dolgunk, hogy az időt tartalommal tölt
sük meg, hogy az időt történelemmé tegyük,
Isten országának történelmévé. Hogy Juda és
Izrael háza Isten házává, testünk a Szentlélek
templomává legyen. így az idő nem korlát, aka
dály lesz, amelyet le akarunk rontani, hanem
adomány, amelyet felhasználunk. Nem a magunk
önös céljaira, hanem Istennek dicsőségére. A
napok eljőnek, de amíg eljönnek, addig is min
den erőnket felhasználva s uj rnegruj erőt kérve
készüljünk.
Emberek készüljetek!

l á pja
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nyugdíj intézeti javaslat készen áll s én ide
hoztam azt még egy utolsó áttekintés végett,
hogy aztán az egyetemes gyűlésen véglegesen
betetőztessék s újév után ez a nemes intézmény
megkezdhesse áldásos működését. Én arra ké
rek mindenkit, hogy nemcsak a tető alá ho
zásnál, hanem azután is kövessen el mindent
ennek az intézménynek a felvirágoztatására,
újabb és újabb tápláló forrásokat próbáljunk
megnyitni tőkéjének a gyarapítására, mintahogy
arra Egyesületünk elnöksége rá is 'mutatott már
egy nemrégiben közzétett körlevelében. A ma
gyar tanítóság gyönyörű intézményeket léte
sített buzgalmával, szégyenünk lenne, ha mi e
tekintetben hátrább maradnánk.
Egyházunk helyzetét tekintve, bár egyes
vonásaiban reménykeltőnek, de azért nagy ál
talánosságban nehéznek kell mondanunk. Re
ménykeltő az az erősebb megmozdulás, mely
a missziókban tapasztalható s a mindjobban ki
bontakozó belmissziói tevékenység. Aggasztó
azonban közszellemünknek az az irányzata', a
mely annyiszor talál ürügyet az Egyházunkba'
való beütésekre s amely még történelmi jogain
kat sem respektálja eléggé. Ott a felsőházi tör
vény, s a miskolci jogakadémiának az esete.
Ott vannak iskolafenntartó gyülekezeteinknek
miniszteri rendeletekkel való újabb és újabb
megterhelései, s jogos államsegélyeinknek késedelmeskedő vagy pedig hiányos kiutalásai,
áruik s ok helyütt gyülekezeteink háztartási
iA MELE 1927. október hó 26-án tartott közgyűlésén.) egyensúlyát felborulással fenyegetik s állandó
akadályai mintegy erőteljesebb' megmozdulá
Nagytiszteletü Lelkész Urak!
sainknak.
Kedves Testvéreim!
És ha nem ámítjuk magunkat, azt is észre
Utolsó együttlétünk óta eltelt napjaink a kell vennünk, hogy híveinknél egyházi öntudat,
reménykedés jegyében folytak le. A nemes an felekezeti önérzet dolgában is akad kívánni való.
gol Lordnak hatalmas szava ugyanis fényt ló A nagy szabadelvüsködés, amely egyházunk
véit a sötét magyar éjszakába s uj reményeket falai közt folyt, a nagy engedékenység, fegye
támasztott a magyar keblekben. Legyen áldott lemhiány ingadozóvá tette sok hívünket s ke
a nagy Isten, hogy ébrenlétét mindég: érezteti véssé ellenállóvá a kisértésekkel szemben. Mi
velünk s megtalálja a módját és eszközeit an sohasem mertük megbüntetni még a hűtelennak, hogy a benne bízóknak hite meg ne lan séget sem. Mi mindenképpen, még engedékeny
kadjon! A reformáció korabeli hősi idők ké ség árán is, csak a békességet kerestük s vér
szülnek megismétlődni rajtunk, amikor isme szemet kaptak elilenségeink.
retlen emberek lépnek ki a homályból, hogy
Egyházunk országos viszonylatban is észre
megdöngessék a hazugságok Jerikótaliait, s meg vehetően kezd veszíteni a súlyából. Rólunk
rázzák az alvó lelkiismereteket, mint amelyek nélkülünk hátároznak többször. Olyanok is me
nek tompultsága a legfőbb oka a mai világ részkednek 'rendelkezni velünk, akiknek hoz
sok nyomorúságainak. Üdvözöljük azért a fel zánk semmi közük. Folyton csak kérencsélünk,
derengő fényt s imádkozzunk annak teljes nap holott országos törvényeink értelmében köve
pallá leendő erősödéséért!
telni volna jogunk. S ennek* nem csupán a leA másik reménysugár ami részünkre az a olvadtságunk az oka, amint egyesek gondolják,
tervezet, mely a lelkészi nyugdíjintézet régen oka egyházunknak egész életiránya is, amely in
vajúdó ügyét kívánja tető alá hozni. Méltóz- kább a csendes, elmélkedő, mint a harcias vo
tatnak tudni, hogy amióta nagybecsű bizalmuk násokat fejleszti ki bennünk. Más felekezetek ki
ból ebben a székben ülök, állandóan napiren lépnek a porondra s politikai téren is igyekez
den tartottam ezt a kérdést, mint egyházunk nek érvényesülni, s több egyházilag patinás'em
nak beecsületbeli kérdését és az evangélikus berük mellett egy csomó papjukat is lelküldpapikar nyugodt munkálkodásának a főfeltéte^ ték az országgyűlésre; mi ellenben törvényja
lét. És sohasem is kétkedtem abban, hogy azt vaslatot készítünk az ellen, hogy oda lutherá
meg lehet oldani, ha nekivetjük a vállainkat. S nus pap betegye a lábát. Pedig bizony azon
hála Istennek, a módját meg is találtuk. A a porondon dőlnek el a legfontosabb ügyek. Pe-
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dig bizony a politikai porondon is helye van
a keresztyén etikának, miért nem tehát ezen
etika tanítóm estereinek is! És hát el is értük
a célunkat. Egyetlenegy lutheránus pap sincs az
országgyűlésen! Amit tekintsen akárki akármi
nek, én azt térvesztésnek tartom. És súlytalan
ságunk alighanem növekedni tog, ha magun
kat elhagyjuk. Mi ma nem politizálunk, sen
kinek a tyúkszemére nem hágunk, de azért csak
megesik, hogy ősi, előkelő evangélikus családaink ivadékai csak adnak kárunkra reverzálist, ha azt érdekük ügy hozza magával.
Én mindezeket csak eszméltetés okából
mondom. Nekem az a nézetem, hogy nekünk
ki kell bontakoznunk abból az örökös mélázásból, amely ma rajtunk erőt vesz, és többet és
szélesebb körben és erélyesebben kell mozog
nunk. Méltóztassanak csak megfigyelni a vesz
teségi statisztikát: nem lesz benne örömük.
Többször és hangosabban kell a lutheránus
önérzetet kifejezésre juttató és tápláló igazsá
gokat hangoztatnunk. Csendüljenek tel azok
nemcsak az iskolákban, hanem sűrűn a szószé
keken is, mintahogy hasonló dolgok állandóan
felcsendülnek a többi felekezetek szószékein is,
és égessék a meglanyhult lelkeket és egyenesitgessék az indokolatlanul meggörbült hátge
rinceket!
Mert nekünk, Uraim, ma nemcsak az ál
talános emberi gyarlóságokkal, hanem még Kü
lön darazsakkal is kell küzdenünk. Ma a luthe
ránus papnak óriási türelemre és önmegtaga
dásra van 'Szüksége, ami legyen is meg ben
nünk. De legyen meg benne a kellő önérzet,
bátorság, és erély is s ezeket plántálja be az
tán híveinek a leikébe is. Mi sohasem ragadtat
juk magunkat olyan önhitt beszédre, mintha a
világ sorsa csak mi rajtunk fordulna meg és
mintha az üdvösségnek csak mi volnánk az
egyedülárusai; de az az önérzet igenis bátran
meglehet bennünk, hogy az üdvözítő hitet mi
is ápoljuk és hogy Egyházunk a világ erkölcsi
és szellemi kultúrájának kiváló tényezője. Honi
evangélikus egyházunk, a maga kicsisége mel
lett is, ugyancsak kivette részét a magyar kul
túra felvirágoztatásából, amit kiváló emberei
s intézményei mellett tanúsít a statisztika is, a
mely szerint a l e g k e v e s e b b a n a l t a b é t a
és a l e g k e v e s e b b b ű n ö z ő éppen a mi
híveink között található. És hát ez nem vélet
len dolog, hanem igenis eredménye annak az
áldozatos buzgalomnak, amelyet egyházunk a
magyar kultúra érdekében ál'andóan kifejtett.
Mindezeket látva, annál rosszabbul eshetik ne
künk, hogy egyházunkat degradálták, felsőházi
képviseletét lecsökkentették, amint mondották:
a számarány miatt. Mindenkinek adtak valamit,
csak tőlünk vettek el! Nem elég, hogy a külellenség annyira megnyomorított bennünket, fáj
dalmunkat még saját véreink is tetézzék! De
ha a számarány a fontos, akkor hát miért nem
veszik azt figyelembe más vonatkozásban is;
miért felejtik el azt, hogy éppen a mi Egyhá
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zunknak a hívei hozták a harctéren a legna
gyobb véráldozatot a magyar hazáért, ahoi is
46.54 ezrelékkel szerepeltek az evangélikus hősi
halottak, a római katholikus 41, és a zsidók 21
ezrelékével szemben!
Ma folyton a felckezetközi békét emlege
tik, amit mi igazán állítunk és munká'unk is,
dehát akkor miért borítják fel annyiszor annak
feltételeit? Ott a gödöllői eset, ahol a protes
táns egyházak funkcionáriusait statisztáknak
degradálják, akiknek még szerény papi öltöze
tüket sem engedik felvenni. Vájjon polgári öl
tözékben volt-e ott a római katholikus szónok
is? Vagy ott van a fővárosi róm. kath. egyházak
központi tanácsának az a tiltakozása, amely szót
emel az ellen, hogy Pesten Luthernek szobrot
emeljenek. Az ilyen provokálásokkal lehet-e
aztán a békét ápolni?
Én a gödöllői esetben sérelmet, de részünk
ről hibát, gyengeséget is látok, mivel nézetem
szerint protestáns lelkésznek, ha hivatalosan
fungál valahol, senkitől sem volna szabad elő
írásokat elfogadni. Az eset azonban jellemző
s újra csak arra figyelmeztet bennünket, hogy
résen legyünk. Nem tudom, mert nem hallot
tam, hogy a protestáns közös bizottság tett-e
már lépéseket arra néz\e, hogy nekünk az elég
tétel megadassék?
A másik említett esetre vonatkozóan az
a fájó sejtésem, hogy a béke hangoztatóknak
alighanem sikerülni fog a Luther szoborra vo
natkozó tervet elgáncsoltok; mindez azonban
nem gátolhat minket abban, hogy Luthernek
másutt, egyes nagyobb letheránus metropoli
sokban ne emeljünk szobrot, mintahogy én arra
nézve működési helyemen a reformáció emlék
ünnepén az akciót meg is fogom indítani.
Luthert semmiesetre sem lehet holmi olyan
indokolással skartba tenni, hogy az egv kül
földi valaki, aki Magyarországnak nem tett
semmit; mert hát ez a Szellemóriás a maga
tüneményes szellemével évszázadokon át inspi
rálta ez ország lakosainak jókorarészét s olyan
erényeket fejlesztett ki bennük, amelyek Ma
gyarországnak is üdvére váltak.
Megcmlitendőnek tartom még azt is —
miután a dolog sürgetése éppen a mi Egyesü
letünkből indult ki — hogy újabban, a budai
evang. Egyház áldozatkészségéből, igehirdeté
sünknek rádió utján való továbbítása is tolyamatbatétetett. Mi ugyan nem a budai temp
lomba kértük, de az a lényegen nem változtat.
Ami eddig csak sejtelmem volt, azt ma már
saját tapasztalatom alapján, a hozzám érkezett
igen sok levélből tudom, hogy a rádió utján
igen sok szomjuhozó lélek: a távolélők, a be
tegek és elaggottak jutnak már italhoz, azért
az a nézetem, hogy nekünk a rádió-istentiszte
letek bevezetését örömmel és a budai egyház
előzékenységét hálával kell fogadnunk. És csak
sajnálhatjuk, hogy a rádió körül bizonyos kontroverziák támadtak, amelyeknek elsimítását
azonban, valamint a rádió-istentisztelelek körül
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támadható kérdések barátságos tisztázását ne
S ezzel — szívből üdvözölvén a kedves test
künk mindenképen d ő kell mozdítanunk, hogy véreket — mai közgyűlésünket megnyitom.
a rádió, — a modern szellemi életnek ez a ha
Paulik János
talmas közvetítő eszköze, — zavartalanul szol
a MELE elnöke.
gálhassa Egyházunknak az érdekeit s a vele
kapcsolatosan támadt feszültség mielőbb telje
sen elős ző Íjon.
Mert pékünk erőinket nem szabad benső
villongásokra fecsérelni. Nekünk minden vo
Mindazoknak, akik az 1925. szeptember ha
natkozásban össze kell forrnunk,
egységes
frontba. Mert reánk nehéz küzdelmek várnak. vában Pécsett tartott theologiai konferencián
Mi egy nagy földrengés által egyensúlyából részt vettek, még élénk és hálás emlékezetében
kizökkentett Világnak a törmelékei között já vannak azok az előadások, melyeken ezen kon
runk. Egyelőre erőnkből aligha is fog telni ferencia keretében D. S t a n g e Károly, a göttöbbre, mintcsakhogy a megmaradt enegliákat tingeni egyetem nagyhírű tanára tartott »Die
összetömöritsük, akcióképessé tegyük s a bizo Eigenart des christlichen Glottesglaubens im
nyára szerencsésebb viszonyok közt élő utó Sinne des Luthertums« címen. A legsúlyosabb
dainknak átadjuk, hogy azok tovább építsenek theologiai és filozófiai problémáknak sokszor
velük. Mi az áhított, szebb jövő épületének meglepően egyszerű és világos beállítása, a
alighanem csak a telekeltakaritói s fumdamen- gondolatfejtés vaskövetkezetessége, a vallási és
tomásói maradunk, nagyobbat — helyzetünk theologiai meggyőződés rendkivüli határozott
mostohasága miatt — aligha fogunk alkothatni. sága és nemes hevülete valóságos lelki élményMunkánk mindenesetre nehéz lesz, nehezebb ta nyé tették előadásait mindazok számára, akik
lán, mint akármelyik papinemzedéké, előttünk, megértéssel hallgatták. Amint előadásaiból, úgy
mivel a felettünk elvonult vihar a lelkekben is a személyes érintkezésből is hamar kiérezhetö
nagy felifordulásokat okozott. Sokakban meg egy erős, irányításra, vezetésre termett egyéni
ingott a hit s az Egyházban való bizalom. ség hatása.
Ugyanezek a tulajdonságok és egyéni vo
Utóbbi megingott azért, mivel az Egyház —
értvén azt egyetemlegesen, összes frakcióival nások tükröződnek S t a n g e dogmatikájában is,
egyetemben — nem volt mindig következetes melynek első kötete »Dogmatik. Erster Band.
önmagához s nem tükrözte mindig híven a Einleitung in die Dogmatik« címen ez év tava
krisztusi szellemet. Sokszor hallgatott ott, ahol szán jelent meg Bertelsmann, ismert nevű theo
beszélnie kellett volna, sőt nem egyszer a Vi lógiai kiadó cégnél Güterslohban. XXVI oldal
lágfejedelmével együtt fújta a kürtöt; s nem előszó és 242 oldal szöveg. Ára 8 márka, kötve
annyira a szolgálat, mint inkább az uralkodás 10 márka. — Ennek a bevezető kötetnek a fel
keresésével belegázolt az emberek leikébe is adata az, hogy úgy alaki, mint tartalmi vonat
s azokban kételyt és bizalmatlanságot keltett ön kozásban alapot vessen az egész hittani rendszer
maga iránt. Ha mi az Egyháznak a hitelét visz- számára. Azért elsősorban tudományelméleti fej
szaakarjuk állítani s a vele szemben tagadha tegetéseket tartalmaz, melyeknek során a szerző
tatlanul létező bizalmatlanságot ei akarjuk osz nem csupán azt mutatja ki, hogy a theologia,
latni; ha mi a sok különböző néven felburján- ill. a dogmatika mennyiben van kötve a tudo
zott egyházellenes áramlatokat le akarjuk fegy mányelmélet általános feltételeihez, hanem erő
verezni, sőt magunk felé hajlítani: akkor szük teljesen domborítja ki azt is, hogy a theologiai
séges nekünk s minden egyháznak befelé is gondolkodás maga részéről milyen szolgálatokat
tekintenie s mindenképen arra törekednünk, tehet az általános tudományelméletnek. Az öszhogy csakugyan a Krisztus szellemét sugározzuk szes fejtegetésekből jólesően világlik ki az, hogiy
ki, amely még a legmegátalkodottabb lélekre a szerzőt elsősorban theologiai s evangélikus
is mindig lebilincselő hatással van. S a bel- vallási érdekek vezérlik. Ebből a szempontból
missziói, illetve szociális munka különösen al nézve az egész kötetnek a rnagvát az a sza
kalmas a szivek megnyerésére. Egyik napról a kasz alkotja, mely »a dogmatikái tekintélyről
másikra nem lehet korszellemeket megváltoz szóló tan« cim alatt az isteni kinyilatkoztatásról],
tatni, hitetlen leikeikből hívőket, vérben fürdött a szentirásról, és a hitvallásról szól. Ez a sza
farkasokból szelíd bárányokat faragni, de ki kasz az isteni kinyilatkoztatás gondolatának
tartó munkával igenis sokat lehet elérni, ha an rendkiivül hatalmas apológiáját foglalja magá
nak a munkának Krisztus a vezérlő szelleme. ban. Az utolsó szakasz a dogmatika történeté
Ezen a téren gyönyörű hivatás vár korunk pap nek markáns vonásokkal megrajzolt vázlata után
ságára s a mi Egyházunkra is. Vegyük fel azért a szerző saját dogmatikai rendszerének az alap
a magunk keresztjét és menjünk Mesterünk rajzát adja, és pedig sajátszerü hármas tarozás
után!
sal, úgy, hogy az első rész a vallásos viszony
Legyen minden egyes ilyen összejövetelünk) nak, mint az Isten és az ember közötti viszony
mindnyájunk részéről egy-egy elkötelező kéz- nak a lényegéről, a második ennek a viszony
szoritás a Krisztusért való egységes harcra, s nak a lehetőségéről, végül a harmadik ugyan
ezen viszony megvalósulásáról szól. Maga a
a diadal reményével haladjunk bátran előre!

Stange dogmatikája.
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szerző Jelzi, hogy ezt a hármas tagozást a szent
háromságtannal szándékozik összekapcsolni.
A szolid és jellegzetes alapvetés után ér
deklődéssel várjuk magát a rendszert; de ezt
az alapvető kötetet is melegen ajánljuk a rend
szeres theologiai studium kedvelőinek figyel
mébe.
D. Dr. Prőhle Károly.

Francke.
1727— 1927.
Minden nagy életnek megvan a maga titka.
Ezt a titkot elhallgatni annyi, mint az érdek
lődőket meddő ámulatba ejteni, fogékony lel
keket megtéveszteni. A titok elhallgatásának
oka lehet abban, hogy az élet rajzi ró maga sein
találta meg azt. De lehet abban is, hogy közön
ségét nem akarja fárasztani vele. Kivált, ha ez
a titok kissé kényes területre visz. Mint pél
dául Franckenál is. Francke életének titka eb
ben a kettőben foglalható össze: megtérés és
Isten által való vezettetés.
Bengel a szentirás és az imádkozás szeretetében látta Francke életének kettős nagy tit
kát. Tehát nem a nagyszerű gyakorlati érzék
ben, nem is a szívós akaratban, — mint lapos
szemű emberek azt látják. Tüzetesebb vizsgálat
s az a távlat, melyből halálának 200 éves for
dulóján Francke életét szemlélhetjük, lehetővé
teszi, sőt kötelezővé a Bengel-féle megállapítás
elmélyítését.
F r a n c k e csodagyermek volt All ez lelki
és szellemi életére egyaránt. Még alig tiz éves,
mikor három évvel idősebb testvérkéje, Anna
a bibliából, Amd »Igaz keresztyénségéből« ol
vasgat fel neki. Az a vágya, hogy- legyen egy
kis kamrácskája, hol zavartalanul imádkozhatik.
Egy imádságából kitűnik, hogy életét már
ekkor felajánlja teljesen Istennek. Bizonyos,
hogy korán kifejlődött nála a Szentirás iránti
szeretet. És ez akkor is megmaradt, amikor
élete nagy válságokon ment át. Ez a válság
összefügg azzal is, hogy nénje, kitől az első
vezetést kapta, meghal. A gyermekkor világa,
vele a kételkedést nem ismerő hité, mindjob
ban letűnik. Nincs senkije, aki a további veze
tést nyújthatná. Emellett roppant erővel tör
elő hatalmas tudásvágya, melyet az e téren
elért sikerek még csak fokoztak. A tudás fölé
nye, mindenhatósága, az elismerés és hírnév,
mely nagy tehetségeinek a világ részéről ki
jár, emelik mind magasabbra a tejét. Ez a fej
még sokszor hajol a biblia fölé s a lipcsei
»collegium philobiblicum« nevezetes köre nagy
lelki tisztelettel csüng rajta, de nem veszik
észre, hogy a magiszternek életéből valami
hiányzik. Hogy az a fej a szívtől mindjobban
távolodik*s a »száz zsáknyi tudással szemben«
nem található »egy mustármagnyi hit« sem.
Mindez 1687. őszén, egy prédikációra való
készülés közben robban ki. János 20. 31. ver
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sével kapcsolatban foglalkozik a témával: mi a
különbség az élő hit s a csupán emberi, kép
zelt hit között. Egyszerre csak megáll. Mint
villámcsapás hat rá annak konstatálása, hogy
neki magának sincs olyan hite, amilyet a pré
dikációban követelnie kell. Nem tud szaba
dulni a nyugtalanságtól. Rájön arra, hogy ő,
aki annyi bibliatanulmánvt vezetett, voltakép a
Szentirás Isteni eredetében nem hisz, sőt magá
ban Istenben sem. Elvonul előtte egész élete
s kénytelen magát mindenben elitélni. Több
ször letérdel, de nem tud imádkozni. Végre a
kitűzött vasárnapot megelőző szombaton még
egy kísérletet tesz. Újból térdre roskad, kéri
megmentetését és lejátszódik életében az a cso
dálatos folyamat, mely után azzal a bizonyos
sággal telik meg a szive, hogy Isten őt elfo
gadta a Krisztus Jézusban nyújtott / kegyelem
által.
Ettől kezdve béke és nyugalom van nála.
Nincs többé kételkedés. Megszűnik az ész és
szív egymás elleni nagy tusája. »Ettől kezdve
könnyű Vett megtagadni minden istelenséget,
a világi kívánságokat, s fegyelmezetten, igazán
s Istenben élni ebben a világban. Ettől kezdve
állandóan Istenhez szabtam magamat; előlépést,
dicsőséget, tekintélyt világi dolognak tartottam;
a gazdagságot, s külső világi mulatozást sem
mire sem becsültem; és mivel korábban bál
ványt csináltam a tudásból, most a Gamáliel
lábainál tanult bölcseséget szemétnek ítéltem a
mi Urunk Jézus Krisztus túláradó ismeretéért.«
Vannak, akik a megtérésnek nem tulajdo
nítanak mindvégig nagy jelentőséget. Vannak,
akik sokat köszönhettek megtérésüknek, de ké
sőbb náluk maguknál is elhomályosodik az s
mert az emberek egy részének ellenszenves, in
kább hallgatnak róla. Francke nem tartozott
ezek közé. ö tudta, hogy megtérés nélkül nem
használt volna neki a fölényes bibliaismeret. Ép
azért igyekezett másoknak is ezt tenni átélhetővé. Hogy elvben megtalálta-e a helyes utatmódot, felismerte-e, hogy Isten eme felséges
kegyelmi tény munkálásában hogyan és meny
n y ie n használ fel embereket, — az más lapra
tartozik. De az bizonyos, hogy a később meg
alkotásra kerülő szeretetintézmények Francke
szemében nem vo’tak öncél s hogy a megtérés
gondolata előtérben állott mindenütt. Aki elol
vassa a Canstein-féle bibliák elé irt előszót,
nyilván látja, hogy Francke nem valami általános
biblia kultúra terjesztését tartja itt szemei előtt.
Nem a biblia platonikus, Tart pour Tart szeretetét. Ugyanez tűnik ki külmissziói munkájából
is. Nem a keresztyén máz terjesztése vitte ki
Ziegeubaigékat Trankebár szigetére, hanem a
legkomolyabb evangélizálás programmja. Hogy
az ember felismerhesse a maga teljes romlott
ságát és birtokba vehesse az uj életet. Ez a
nagy titok áll Francke egész élete mögött.
Szokás Francke életét és munkáját azokban
az Igékben szemlélni, melyek ma is ott olvas
hatók a Halle-i intézmények főépületének hóm-
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lokzatán: »Akik az Urban bíznak, erejük meg
újul«. Ez az Ige azonban nem meriti ki a lé
nyeget. Létrejöttét inkább annak a külső mo
mentumnak köszönheti, hogy a főépület helyén
egykor a »Sashoz« címzett vendéglő állott. »»Bí
zott az Urban!« A megállapítás teljesen helyes,
de nem ölel fel mindent. Sokkal jobban érinti
a lényeget az, hogy Francke élete I s t e n ve
z e t é s e a l a t t f o l y ó é l e t volt. Az Urban
való bizalom sokszor csak kiséretkép szerepel,
melyet Tőle függetlenül kovácsolt programműnk végrehajtásánál igénybe veszünk. Ha a
»bizalom« kifejezésénél akarunk maradni, akikor
azt Franckénál első sorban úgy kell érteni,
hogy b í z o t t I s t e n v e z e t é s é b e n . Abban,
hogy az életünkhöz Ö adja első sorban magát
a programme!.
Aki Speuer és Francke közötti különbsé
gek elemzésével foglalkozik, különösen látja,
amint a fenti vonás kidomborodik. Francke so
kat köszönhet Speuernek. Speuer mozgalma vi
szont nem vált volna történelmi erejűvé
nélküle. A kettő közt mégis nagy a különbség.
U l d h o r n »Die christliche Liebestätigkeit« c.
munkájában ezt a különbséget igen találóan
jellemzi: »Speuer nőies, óvatos és túlságosan
körültekintő, minden kérdést megfontolgat min
den oldaláról, nem mond határozottam igen-t,
vagy nern-et s így érzületének minden tiszta
sága ellenére is az a veszély, hogy kétértel
művé lesz. Francke tetőtől-talpig férfias termé
szet; amit igaznak ismert fel, azért a legtelje
sebb határozottsággal, száll síkra, ugly, hogy
fellépésében gyakran kíméletlen. Hogy mit
mond a világ, — azt nem kérdezi. »Hogy az
udvar mit szívelhet el, mit se’ — írja az őt
körültekintésre intő Speuernek — az nem tar
tozik az én reguláim közé s Istennek szolgája
nem is fog aszerint táncolni«. Mindennek elle
nére nem elhamarkodó. Mindig megőriz magá
ban egy szinte hideg nyugalmat. Saját mag|a
számára nem keres semmit sem, de fellépésé
nek e g y b i z o n y o s ö n t u d a t ad éles vo
nást, mely az ellenféllel szemben a szúrósságig
fokozódik.
Ezt az ellentétet nem lehet a vérmérséklet,
talentum és helyzet-különbözőségével magya
rázni. Ennek titka az a tudatos figyelés Isten
vezetésére, mely kevés embernél nyilvánult meg
oly világosan. És ebben van Francke életének
üzenete számunkra. Nem a nép nyomorának
meglátása, nem a nagyszerű vállalkozási szeltem,
hanem — az Istennel való benső viszony ha
tározott rendezése után — az Istentől való vezetettségnek verőfényes és biztos tudatában
való élés, — ez az, ami a rádióaktivitás hullá
maival árad ki Franckéből s keres kapcsolatot
a Róla emlékezőnél.
Ez a vezetettség magyarázza azokat az el
lentétes vonásokat, melyeket Francke munka
menetében találunk.
Kicsiségek állanak rendelkezésére, mégis
hatalmas koncepciókkal foglalkozik. 1694. vége
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felé megragadja őt II. Korinth. S. 8.: »Az Is
ten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza
minden kegyelmét, hogy mindenben mindenkor
teljes elégségtek lévén, minden jótéteményben
bőségben legyetek«. A segítségért jövőket ed
dig kénytelen volt üresen bocsátani el. Most,
mikor megint jön valaki hozzá, még az nap
este, vacsora idejének feláldozásával ir valamit,
s a kiadvány jövödelméből épen ki tudta se
gíteni az illetőt. Mi ez? Leleményesség? Nem.
Isten vezetése. És mi volt abban a hét forint
ban, mellyel a szegény iskolát megkezdte ? A ki
csiség megbecsülése s amellett mégis a legna
gyobb látásoknak való engedés. Mi sokan va
gyunk, akiknek vannak nagy látásaink, de so
hasem válnak azok valóra. Miért? Mert a nagy
ságtól nem tudunk lehajolni a mustármag, az
egy talentom, az elgurult drakhma kicsiségé
hez. Ma sokan vagyunk, akik jól tudunk krajcároskodni, de mindent csak kicsiben tudunk
csinálni. Ha sikerült egy harangot felhuzatnunk,
vagy kivált, ha egy egész tornyot, akkor már a
felhőkarcolók magasságában érezzük magun
kat. Megtalpaltatunk néhány lyukas cipőt, fel
ruházunk évről-évre egy tucat gyereket, mert a
takarékban van már rá előre fedezet, de hogy
mindenestől felvegyük először csak egy gyermek
gondját, ehhez hiányzik valami. Kicsi és nagy
valójában együvé tartoznak. Francke ezt nagyon
jól tudta. Mikor lenézték, hogy az egykor oly
hires lipcsei magister néhány külvárosi züllött
gyerkőccel vesződik, — nem jött zavarba. Isten
vezetése alatt állott s tudta hogy ez a vezetés
akkor is több minden egyébnél, ha kicsiségeken
vissz keresztül. Mikor az építés megkezdésénél
gúnyolták, mint Romulust Remus, — s példá
lóztak, hogy így, meg úgy, — nem lesz abból
semmi, hogy az első években még csak tá
mogatják, de azután tönkre fog menni; — s vi
szont mikor túl merésznek, nagyzolónak látták,
ő akkor is nyugodt volt. Mert tudta, hogy Is
ten vezetése sokszor nagy dolgokba kapcsoló
dik bele s végül is Ö elég hatalmas a nagy dol
gokra is.
Amásik antinómia Francke életében, amit
oly sokan nem tudtak megérteni, az ő bőséges
imaélete, s az a roppant agilitás, mellyel a vilig előtt fellépett. Egyrészt úgy imádkozott,'
mintha minden csak jIstenen fordulna meg, más
részt úgy agitált, ikért, reklámozott, indított ada
kozásra,, biztosított jövedelmi forrásokat, mintha
mindent emberi erővel kellene összeszednie, iEzt
is csak azok tudják megtenni, akik Isten veze
tése alatt állanak. Hogy imádkozó élete komoly
volt, ezt ellenségei is elismerték. Csak azt nem
értették meg, hogy aki imádkozik, nagy fele
lősséget is vesz magára, nem lesz álmodozó,
a legjózanabbul engedelmeskedik annak az Is
tennek, aki az imádságokra sokszor a legreáli
sabb emberi eszközök megmozgatásával felel.
Nem volt könnyű Franckenak ezen az utón
megmaradnia. Az a kor a maga meg|csointosodott s így nagyon kevéssé lutheri lutherizmusá-
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val szinte képtelen volt megérteni egy ilyen
építő módszert. Különösen Löscher, az akkori
u. n. ortodoksz theológia legtekintélyesebb kép
viselője s egyszersmind Francke legkiválóbb el
lenfele árulja el ezt, mintahogy Uhlhorn idézett
könyvében kimutatja. Nem merték Francke mü
vét az Isteni Gondviselés rubrikájába sorolni,
mert a kor felfogás az volt, mintha az Isten
gondviselő tevékenysége csak ott lenne konsta
tálható, ahol a kezek ölbe vannak téve. Ölbe
téve pedig ugyancsak nem voltak Francke há
zaiban a kezek! Fel is rótták, hogy a gyermekek
túl sokat dolgoznak. Az alumnista diákok több
ellenszolgáltatást végeznek, mint amennyi jó
tékonyságban részesülnek. Különösen
erős
szálka volt a szemekben a patika, a maga spe
ciális s mindenre jó orvosságával, az »essentia
kulcis«-sszal, melyet nagyon reklámoznak s na
gyon drágán adnak.
(Folytatjuk.)

Gödöllő.
»Gödöllő« c. cikkem megjelenése alkalmá
ból a hozzám küldött, engem megtisztelő és
elismerő leveleket ez utón köszönöm meg s a
kérdezósködőknek válaszom ez:
Régi tapasztalat alapján arra a meggyőző
désre jutottam, hogy ha csak tel-fel jajdulunk
és panaszkodunk: elleneink lesajnálnak, megmo
solyognak és egyben gyámoltalanoknak is tar
tanak bennünket. Azt is látom, hogy mindig
merészebben lépnek fel velünk szemben. A gö
döllői eset a Kormányzó ur ö fóméltósága je
lenlétében már valóságos merénylet volt el
lenünk. Ilyen kiáltóan és bántóan erőszakos vi
selkedésre ids pöffeszkedő eljárásra, valóságos
hatalmi tébolyt jelentő magatartásra nincs, nem
lehet a mi részünkről más válasz, mint törvé
nyes jogaink tudatában, tekintet nélkül arra,
hogy mit és hogyan tesznek a túlsó oldalon,
mindenütt és minden alkalommal a nyilt hatá
rozott fellépés, párhuzamosan a tevőleges, bá
tor magatartás.
Ha jók a lutheránus cserkészek és leven
ték ilyeneknek, jók legyenek akkor is, ha a sa
ját vallásuk és egyházuk szertartása szerint imád
koznak. Minden ünnepélyes alkalommal ki kell
őket kémünk parancsnokságuktól, hogy soha
római kath. lelkész ténykedésénél jelen ne legye
nek, csakis egyházuk szertartásaiban vegyenek
részt.
Azt is meg kell követelnünk a parancsnok
ságoktól, hogy a zászlót, amely alatt fiaink ne
velődnek, felavatásra hozzánk is elküldjék. Ha
követeljük, meg is teszik: mert meg kell ten
niük. Vallási és hazafias törvényes követelé
seink elől nem térhet ki senki, azok teljesítése
törvény követelte kötelesség.
Én e felfogásomnak és állításomnak a gya
korlatban is érvényt szereztem. Vitézi föld át
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adáskor, protestáns feleknél egyedül magam vé
geztem az egyházi szertartást.
Nekünk lekicsinyelnünk s jelentőség nélkü
linek vennünk az ellenünk mind sűrűbben meg
nyilatkozó erőszakos és fennhéjázó viselkedést
nem lehet, nem szabad. Vissza kell azokat uta
sítanunk s jogainkkal a nyilvánosság előtt ok
vetlenül élnünk kell. Ezzel fejlesztjük és fo
kozzuk híveinknek igazaink mellett megálló ké
pességét, erejüket és evangélikus öntudatukat.
A folytonos mellőzés és támadás mellett erre
nagy szükségünk van.
Mi nem akarunk kultur harcot, de az ön
hatalmú föltolakodásnak végét kell vetnünk. A
ki minket akár az Isten, akár a Haza oltárai
tól félre akar tolni, annak meg kell mutatnunk,
hogy mit ott maradunk s az oltártól el nem
távozunk.
Vérünk, életünk Hazánké, de törvényadta
jogainkkal élni akarunk, élni tudunk és élni
fogunk!
Orosháza, 1927. nov. 12.
Kovács Andor.
H Í R E K .
Halálozás, özv. Geduly Elek Ferencné szül.
Zelenka Mária, néhai Geduly Elek Ferenc lel
késztestvérünk özvegye, néhai Zelenka Pál
püspök nővére, Geduly Henrik püspök és Ge
duly Lajos újpesti lelkész nagynénje, október
30-án rövid szenvedés után 78 éves korában
Budapesten meghalt. Az elhunyt igazi papné
volt a szó legnemesebb értelmében. Nem csak
Lónyabányán és Miskolcon, hol férje működött,
hanem Budapesten is, ahová lakóhelyüket a
nyugalom éveire áttették, tevékeny részt vett
az egyházi és egyesületi élet segítő munkájá
ban. Az Országos Protestáns Arvaegylet, aTabitha jótékony nöegylet és a németegyházi Nöszövetségnek buzgó, szorgalmas és áldozatkész
választmányi tagja volt. Áldott legyen emléke.
Lelkésziktatás. November 20-án iktatta hi
vatalába dr. Dómján Elek esperes a tokaji
egyházközség uj lelkészét, Bélák Sándor volt
szombathelyi vallástanárt. A beiktatási szertar
táson közreműködtek Krieger Mihály, Marcsek
János, Zeman Zoltán és Bélák János lelkészek.
Az istentisztelet áhítatát nagyon fokozta dr.
Placskó Lajos és neje, valamint Joób Sándor
ózdi hittestvérek művészi szereplése. Az isten
tiszteletet követő közgyűlésen, melyen az es
peres és dr. Haendel Vilmos egyházmegyei fel
ügyelő elnököltek az uj lelkész számos küldött
ség köszöntötte.
Péteri. November 10-én volt esküvője egy
házfelügyelőnk földvári és bernátfalvai Földváry Elemér leányának, Évának dr. kövesdi
Boér Benedekkel. Az esketést dr. Raffay Sán
dor püspök végezte. — Az egyház a haza ol-
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tárára áldozott harangok helyébe újaikat szer
zett. A nagyobbikat az egyházielügjyető s a hí
vek adományaiból, a kisebbiket a lelkész, taní
tók s a község főjegyzőjének adományaiból. A
felavatást Bódy Pál esperes nov. 13-án végezte.
A Protestáns Irodalmi Társaság választ
mánya november 17-én Ravasz László reformá
tus püspök és dr. Schneller István ny. egyetemi
tanár elnöklete alatt ülést tartott. Ravasz László
elnök megemlékezett a Társaság halottalrói (Da
rányi Ignác, gróf Degenfeld József, Ferenczí
Zoltán, Masznyik Endre). Benidl Henrik a Tár
saság pénzügyeiről, Zsinka Ferenc főtitkár a
Prot. Szemle helyzetéről számolt be. A Társa
ság anyagi ügyeinek rendezésére a választ
mány egy bizottságot küldött ki, amelynek tagi
jai az evang. fé's ref. püspökökön kívül Schnel
ler István, Muraközy Gyula és Gsikesz Sán
dor. A bizottság valószínűleg felhívással fog1
fordulni a protestáns társadalomhoz.
Sopron. A soproni Nőegylet november hó
17-én kulturestélyt rendezett. Az estély közép
pontja Kapi Béla püspöknek az igazi kultúráról
tartott előadása volt. Gallovieh Jeinőné Leonca
vallo madárdalát és Donicetti áriáját énekelte.
Szerepelt még a Soproni Zeneegyesület zenekara
és vegyeskara Zwincz Károly vezetése alatt.
A Protestáns Orsz. „Brocskó Lajos“ Arvaszövetség f. évi december 6-án délután 6
órakor, VII., Szegényház-tér 1. szám alatt »Mi
kulás« estélyt rendez az árvaházban. Az érdekes
és kedves estélyre az érdeklődőket tisztelettel
meghívja az elnökség. Az árvaszövetségi egy
ben közli azt is, hogy minden hónap (julius és
augusztus hó kivételével) utolsó vasárnapján
délután 5 órakor választmányi ülést tart.
A Magyarhoni ág. hitv. evang. Misszióegyesület pénztárába 1927. évi október havá
ban a következő összegek'folytak be: Tagdijak :
Ágfalva 3, Ágfalvai nőegylet 3, Kőszeg 3, dr.
Tjrtsch Gergely lelkész 3, Arató Jstván igazgató
Kőszeg 3, Suhajda Lajos tanár Kőszeg 3, Kar
ner Frigyes igazgató Kőszeg 3, Kühn János
tanító Kőszeg 3, Weinberger Gusztáv Kőszeg
3, dr. Schneller Aurél ügyvéd Kőszeg 4, dr.
Prőhle Károly egyet, tanár Sopron 3, Stráner
Vilmos egyet, tanár Sopron 3, Payr Sándor
egyet, tanár Sopron 3, dr. Deák János egyet,
tanár Sopron 3, dr. Kiss Jenő egyet, tanár Sop
ron 3, lie. dr. Karner Károly egyet, tanár Sop
ron 3, Ziermann Lajos lelkész Sopron 3, Hanzmann Károly lelkész Sopron 3, Hollós János
igazgató Sopron 3, Hamar Gyula igazgató Sop
ron 3, Hackstock Károly Sopron 3, Klausz La
jos Sopron 3, Púm Géza kereskedő Sopron 3,
Leitner Tibor Sopron 3, Teutsch Lujza Buda
pest 3 pengő.
Adományok, offertorium ok: Mezőberény
evang. német egyház adománya 110, Békéscsa
bai egyházközség adománya 50, Mezőberényi
tót egyházközség adománya 16.12, Gyulai egy
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házközség adománya 4.50, Pitvaros! egyházközség offertóriuma 12, Deák-téri Luther Szö
vetség gyűjtése 29, Angyalföld gyűjtése 7.40,
Pesti német egyház nőszövetségének gyűjtése
46, Pesti magyar egyházközség deák-téri és
fasori körének offertóriuma 315.81, Pesti német
egyházközség offertóriuma 50, Norvég misszió
kápolnájának offertóriuma 13.40, Kerepesi úti
egyház offertóriuma 6.16., Nemespátró offer
to riuma 4.18. Felkérem a lelkésztestvéreket,
hogy az offertóriumoknak és egyéb gyűjtések
nek beküldése iránt f. évi december 20 ig intéz
kedni szíveskedjenek. Az Ur áldó kegyelme és
békessége legyen mindnyájunkkal! Budapest,
1927. november 19-én. Broschkó G. A. miszszióegyesületi pénztáros, IV. Deák-tér 4.
A párisi Magyar Diákegyesület utazási
osztálya, amely a Mefhosz tanulmányutjait ren
dezi és az elmúlt nyáron hét tanulmány utat
vezetett Párisba és Londonba, a közóhajnak
engedve, december és január hónapokban
tanulmányutakat rendez. A tanulmányutakon
részt vehet minden egyetemi hallgató, vagy
egyetemet végzett személy, nő, férfi egyaránt,
nemkülönben azok összes hozzátartozói, roko
nai és ismerősei. Az érdeklődőknek legnagyobb
készséggel nyújt felvilágosítást irodánk (Buda
pest, Ferenc-körut 38. fisz. 2.) Centrum Hitelszövetkezet, telefon József 455—31, naponta
3—5 óra között. Vidékieknek válaszbélyeg el
lenében f. hó 15-e után legnagyobb készséggel
küldünk prospektust.
Debrecenben az Egyetemi Luther Szövet
ség 79 taggal alakult meg. Nov. 13-án megtar
tották az első szeretet-vendégséget, melyen az
ev. egyetemi tanárok is megjelentek. Dec. 8-án
ünnepi ülést tartanak, melynek előadói Geiduly
Henrik püspök, br. Kaas Albert aL. Sz. el
nöke és dr. Rásó Lajos főügyész lesznek. —
Ugyanezen előadókkal folytatólagosan a pres
byterium megtartja az első presbyteri konfe
renciát. A folyamatban levő templomalap gyűj
téshez az elmúlt hetekben Schlachta Sándor ke
reskedő 2000, Korbély József főtanácsos 1500,
özv. Géresi Kálmánné 1000 pengővel járult
hozzá. Advent első vasárnapján Geduly Hen
rik püspök hirdeti az igét. Dec. 4-én a vallá
sos estélyen Giregersen Lujza tart előadást. Az
egyházi' év utolsó vasárnapján az igehirdetés
a halottak emlékének szól és délután az egy
ház megkoszorúzza az alapitványttevők sírjait.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

A kisbágyoni (Nógrád m.) fiókegyház ev.
kántortanitót keres (levitát). Fizetése: lakás,
kert, helyi javadalom 8 egység és a megfelelő
állami kiegészítés. Szolgálati nyelv: magyar. Az
állás mielőbb elfoglalható. Pályázatok a szük
séges okmányokkal felszerelve, kántori képesítő
is, 15 nap alatt az iskolaszékhez: Ev. Lelkészí
Hív. Szirák. (Nógrád m.) küldendők.

Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai múintézet gyorssajtóján Győr, Czuczor Gergely-u. 15. szám. — Telefon 239. — 7109
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Közösség.
„Ugyanazon indulat legyen
bennetek egy más iránt Krisztus
szerint: hogy egy szivvel és
szájjaí dicsőítsétek az Istent
és a mi Urunk Jézus Krisztus
nak Atyját. Azért fogadjátok
be egymást, miként Krisztus
is befogadott minket az Isten
dicsőségére.*4
Róm. 15, 5—7.

Minden egyesülés szakítással jár. Nem le
het az emberek között tömörülést létesíteni a
nélkül, hogy az emberek ne szakítsanak meg
fennálló összeköttetéseket, kapcsolatokat. Ezért
közösségnek megteremtése mindig harcot is je
lent. A szükségszerüleg fellépő harc pedig so
kakat megtéveszt, azt a látszatot keltve, mintha
az egységesítő törekvések éppen ellenkezőjét
eredményeznék a kitűzött célnak, egység he
lyett széthúzást és meghasonlást idéznének elő.
Ez a látszat viszont sok jóakaratu, de szükséges
belátással nem rendelkező embert arra a gon
dolatra csábit, hogy az ütköző pontok kiküszöbö
lésével, a fennálló vagy felmerülő ellentétek letompitásával könnyebben lehetne az emberi kö
zösséget megteremteni. Meg kell szüntetni a
különbségeket, s akkor magától előáll az egy
ség. Azonos kultúra, azonos vagyoni helyzet,
azonos nyelv, és megvalósul az emberiség szo
lidaritása. Akik igy gondolkoznak, azok sopán
kodnak minden különbségen, eltérésen, ami az
emberek életében mutatkozik, amilyenek gaz
dagság és szegénység, műveltség és tudatlan
ság; amilyenek a faji, nyelvi, felekezeti különb
ségek.
Kétségtelen, hogy eziek bizonyos tekintet
ben akadályai az egyesülésnek, a közösségnek,
a szolidaritás kialakulásának. Más kérdés azon
ban az, hogy a közösséget azáltal lehet-e meg
valósítani, hogy ezeket a különbségeket lefa
ragjuk, vagy inkább talán úgy, hogy ezeken
felülemelkedünk, s a magaslatokon ragadunk
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meg egy olyan erőt, amely a fajokat, nyelveket,
felekezeteket, gazdagokat és szegényeket, tudó
sokat és tudatlanokat egyesíteni bir.
Az apostol az utóbbi meggyőződést vallja.
»Krisztus befogadott minket az Isten dicsősé
gére.^ »Fogadjátok be egymást*.. Ez nem je
lenti azt, hogy a ; többség elnyeli a kisebbséget.
Nem jelenti azt, hogy külsőségekben egyenlővé
lesznek, még azt sem jelenti, hogy lelki ado
mányokban, tehetségekben, képességekben azo
nosak lesznek. Nem kell az egész világot szür
kére festeni, hogy az életközösség megvalósul
jon. Ne utasítsuk el egymást, no forduljunk el
egymástól, hanem forduljunk egymás felé és fo
gadjuk be egymást. Ámde ez csak úgy történ
hetik meg, ha valamennyien először Isten tele
fordulunk, Istennek dicsőségét keressük. Krisz
tus Istennek dicsőségét kereste, azért alázatos
volt. Nem azért lett hozzánk a bűn kivételével
mindenben hasonlóvá, hogy a bűnöknek mély
ségében találkozva velünk, ott maradjon, ha
nem hogy a bűnökből bennünket kiemeljen s
a szentség világában hozzon bennünket össze.
Az Istenhez való viszonynak egyöntetűsége te
remti meg azt a lelki harmóniát és közösséget,
amelyben egyik ember be tudja fogadni a má
sikat.
Ha az emberekhez való viszonyunkat Is
tenhez való viszonyunk által engedjük szabályoztatni, akkor nem követeljük majd azt, hogy
minden ember a mi képünkre és hasonlatossá
gunkra alakuljon át, hanem az Istennek képét
találjuk meg és szeretjük meg minden ember
társunkban.
Ez a keresztyén egység, ez a hitbeli egység
is harccal jár, de immár nem testtel és vérrel
van tusakodásunk, hanem azokkal a hatalmas
ságokkal, amelyek Isten ellen csatáznak. Erre
az egységre nem juthatunk el egyéni életünk
nek megszentelődése nélkül. Itt elsősorban nem
másoktól várunk valamit, hanem önmagunkkal
szemben lépünk fel a legmagasabbra fokozott
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követelményekkel. Ez a közösségi a szentednek
közössége. S ha a világ újból és újból hátat
fordítana is ennek, megint csak vissza kell hozzá
térnie, mert mindannyiszor kénytelen lesz be
látni, hogy minden más egységesítő törekvés
zsákutcába visz és kudarcot vall. Az ember Isr
ten felé van teremtve s rendeltetése az, hogy
istennek dicsőségére éljen. Ezen az utón jut
el a testvériséghez, amelyben megtalálja a bol
dogító, felemelő, megnemesitő közösséget.
A keresztyün felekezetek és egyházak nem
kereshetik az egységet a felekezetnélküliség|ben,
a felekezetköziségben, az egyháziatlanságban,
hanem Istenben és az ő Fiában a Krisztusban,
aki nem azért jött, hogy eltöröljön, hanem min
dent és mindeneket tökéletességre vigyen. Az
ő Lelke (indulata) egyesit.
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békéjére vár. Franckénak jóval több az ellen
sége, de a sasszárnyak bizton hordozzák. Győ
zelmi vonal uhózik végig életén: künt és
bent. Igen, ő bírja a harcot, mert Istentől ve
zetett életben az ember nem hord terheket, csak
átvesz és tovább ad.
1709-ben Greifswaldban egy irat jelenik
meg. »A szorgalmas Mártha cégére alatt önfenn
tartást és gazdagodást kereső Halle-i Árvaház«.
Annak, aki eddig csak ékes egyháztörténeti
könyvekből ismerte a dicső Franckeánumot,
szinte megáll az esze, hogy ez lehetséges. Épen
a főépület elkészültének tiz éves jubileumára
azzai kedveskednek az alapitónak, hogy a leg
közönségesebb rágalmaik koszorúját fonják
neve és az intézmény köré. Ne csodáljátok az
árvaházat! Hisz az csak egy jó üzlet az alapí
tónak. Az árvák túl sokat dolgoznak, rossz az
ellátás, a pártfogoltak tartják el voltakép párt
fogóikat. Sok az adakozás? Csak azért, mert
ki-ki tudja, hogy a neve világgjá lesz igy kür
tőivé. Ki nem értené meg mindebből, hogy egy
nagyon kegyesnek tartott férfiú csalása és álszenteskedésie az egész!
1727—1927.
Egyet megérthetünk. Valami egészen szo
katlan jelenség volt, hogy egy ember »maga«
(Folytatás.)
tartson fenn árvaházat. A nép fantáziája ugyan
De Franckét mindez nem tartóztatta fel. csak működött. S mivel a háttérben az u. n.
Emberek bármennyire köszörülték is fegyve ortodoxia és pietizmus heves harca folyt, a
reiket s szórták vádjaikat, Isten bizonyságot kedélyeket nem volt nehéz Franckeék ellen iz
tett a mű mellett s az nőtt. 1695-ben kezdődik gatni. Ha ilyen hangiok voltak iratokban, mi
a szegények iskolájával, utána jön az árvaház, minden foroghatott közszájon. Többek közt,
az alumneum, a német iskola, a latin iskola, hogy Francke egy tonna aranyat kapott. Osza tanitóképző, leányok és nők háza, gazdaság, szeköttetésben van a reformátusokkal, sőt ma
kórház, könyvkereskedés és gyógyszertár. 1699. gával a pápával. Igen, a pápától kap pénzt. A
jul. 13-án fejeztetett be a főépület s 1727. jun. pártfogoltak éheznek, Francke magának zsebel
8-án, Francke halálakor 2500 személy talál haj el mindent stb.
lékot s még 400 diák mindennapi asztalt. S
mindez hogy jött létre? Állandó, izzó, lázas te
1707-ben jelent meg a már említett Lö
vékenységgel? Hallgassuk csak meg Francket! scher első támadása. Ebben még nagyon sok
»Munkámban mindig inkább bizonyos passzivi jót és dicsérendőt talál. Csak azt kifogásolja,
tással jártam el. Csendesen ültem s nem tet hogy annyit hivatkoznak Istenre, miikor másrészt
tem egy lépést sem előre, míg Isten ujját nem annyi emberi hozzájárulást is igénybe vesznek,
láttam magam előtt. Ha azután láttam magam kereseti forrásokat, adómentességet, s egyéb
előtt Isten kezét, mint szolga, engedelmesked kedvezményeket. A greifswaldi pamflett megje
tem s a dolog töprenkedés és veritekezés nél lenése után azonban a wittenbergi professzor
kül ment végbe«. Igen, igjy van ez annál, aki ur is többet enged meg magának. Külön támadó
isteni vezetés alatt áll.
iratban igyekszik kimutatni, hogy a Halle-i in
Mit már érintettünk, tartsunk most szem tézmény csak az Istentől megtűrt emberi alkotás.
lét Francke ellenségei felett. Hogy ellenségei És most felveszi ő is »A szorgalmas Mártha«
legyenek, velejár ez minden Istentől vezetett alpári hangját magáévá téve annak legrútaibb
élettel. Első ellenségei azok a gyermekek vol rágalmait! Van ugyan Lőschernek egy nagyon
tak, akiknek gondját felvette. 27 közül csak 4 éleselméjü megállapitása is. »Az árvaház fenn
nem lopta el a drága persely pénzen vett köny tartásával az érdekeltek csak hamis tanaiknak
veket az első évben. Pestalozzit juttatja akarnak hitelt szerezni s azt isteni pecséttel eb
eszünkbe. De mily nagy a különbség. A mos láttatni !« Savanyu a szőlő: Ez jut az ember
tani jubileum alkalmával Francke egyik legjobb eszébe. Bármily éles elméjűnek légyen is mond
méltatója szembe állítja a két nagy férfiút. Amaz ható Löscher megállapitása, ugyanez áll az el
fáradtan hallgatja 80. születés napján az iskolás lenfélről is. »Ti pedig azért támadjátok a mű
gyermekek énekét, egy lemondásokkal tele haty- vet, hogy arról a bizonyos lelki irányról ki ne
tyudalt, melyben a keserűségekkel megterhelt derüljön az az igazság, hogy jó gyümölcsöt
csak a jó fa terem«.. A pert tehát el nem dönti.
szív annyi csalódás után ellankadtan a menny
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Komolyabb vád lehetne Francke elfen, hogy
a »Fuszstapfen« időnként megjelenő krónikájá
ban közölte az adakozók neveit s minden mó
dot felhasznált arra, hogy az emberek tudo
mást szerezhessenek azokról a dolgokról, amik
Halléban történnek. Még arról is, hogy az ada
kozókból kik és mennyit imádkoznak. Hiába je
lezte a krónika címében, hogy a cél ezzel is
a hit ébresztése s a hitetlenség megszégyenítése,
az emberek csak a lelki dolgok fitogtatására,
erre a pietista gyermekbetegségre magyáráztak át mindent. Egész bizonyos, hogy eljárásá
val Francke nem akart kötelező szabályt adni
másoknak. De abban a korban, amikor a hit
élet külső képe annyira merev volt s a lelki élet
fitogtatásától való irtózás, egy nagy belső üres
séget takart, nem csoda, hogy fontosabbnak tar
totta, hogy az egyesek mélyebb
benyomást
kaphassanak Istennek meg nem rövidült karjá
ról, minthogy kedvére tegyen azoknak, akik
megtisztogatják a pohár külsejét, de a belsőjük
telve van gőggel s ragadománnyal. Célja csak
az lehetett, hogy mások is felismerjék az Urat,
Aki kész kiárasztani kegyelmét az ó lábnyo
maira figyelő lelkek re.
Francke mindvégig megőrzi Istentől való
vezettsége tudatát. Az ellenségeskedés, sok
sok emberi félreértés csak fokozta ezt. Különben
is megérhette, amikor a harc elcsitult. Az el
lenzék kilőtte minden nyilát s a mű fejlődött
tovább, mind több barátra tett szert — szinte
elképzelhetetlen — épen az előkelők sorai között.
Igaz, hogy ebből lett azután még egy,
utolsó vád. Arisztokratikus hajlamokról, majd
protekció vadászásról suttognak s arról, hogy
1714. dec. 3-án azt jegyezték fel az intézmény
naplójába, hogy azon nap hét gróf volt látoga
tóban. Lehet ezt magyarázni az akkori idők
műveltségi viszonyaiból, abból, hogy a feje
delmi udvarokban különösen érezték egy életteljesebb keresztyénség szükségességét. De nem
kell félni attól, hogy megvesztegettetni hagyta
magát ez a Francke, aki a szabadgondolkodó
Thomasius feleségét az Ur asztalától eltiltotta,
mikor az feltűnő öltözetben jelent meg. Pedig ez
a Thomasius az első időben, mikor Lipcsében
nagy volt az ellenszenv, Francke mellett fog
lalt állást. A fejedelmi barátok olyanok voltak,
hogy a Franckeval való lelki közösség folytán
kijavíttatják a fogházakat, kályhákat állíttatnak
fel a cellákba, a fegyenceket evangélizálják s a
birságdijakat biblia terjesztésére fordítják. És
mikor Buch Kristóf, egy egyszerű paraszt em
ber árvaházat alapit a maga falujában Halle
mintájára, akkor ezek a fejedelmek elmennek a
parasztemberhez tiszteletteljes látogatásra.
»Teremjetek a megtéréshez illő gyümöl
csöket«. Igen, Francke élete a megtérésnek és
az Istentől vezetettségének áldott gyümölcseit
termő élet volt. Ezek a gyümölcsök megmutat
koztak a legkülönbözőbb téren. A neveléstudo
mány korát meghaladó pedagógiai elveket talál
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nála a szemléltető és gyakorlati oktatás terén.
A szociológus és kharitativ munkás csodálja biz
tos koncepcióját, mikor a kész tőkével való ope
rálás helyett, a szeretet intézményekben az önfenntartásra való törekvést, a dolgoztatást és
komoly fegyelem tartást állította előtérbe. A belmisszionárius és lelki munkás proklamáJva látja
egész életében a keresztyén jótékonyságnak azt
a felülmúlhatatlan elvét, melyet megfogalmazni
csak Francke után jó száz évvel mertek: Barm
herzigkeit gegen die Seele, ist die Seele der
Barmherzigkeit. A történész és monografus cso
dálja azt az egyszerű stílust, amellyel a pietizmusnak bátortalan és törékeny erecskéjét histó
riai folyammá varázsolta át. Az Isten országa
fejlődésének figyelője felujjong, mikor látja,
hogy mint találkoznak Francke udvarában az
evangélium erejétől megragadott s a kovász
törvénye alapján szolgálni óhajtó lelkek, hogy
a véka alól kivett gyertya mily messzire vetette
el fényét s hogy alig van nevezetesebb lelki
esemény ebben a században, ami közvetve, vagy
közvetlenül ne Haliéra mutatna vissza. A külmisszionárius és biblia terjesztő hálával áll meg
Ziegenbalg és Ganstein neve mellett, de úgy
érzi, mintha Francke nevébe olvadna ez a kettő
is össze.
és végül, vájjon mit tesz a 200 éves ju
bileum figyelmes vándora? Hálával tele szívvel
tekint fel az egyház Urához. Aki nekünk Franckéban egy nagy hidat adott, mely a reformá
ció már-már kiaknázatlan maradi kincsesbányá
jából biztosítja az összeköttetést el egészen a
legmodernebb lelki szükségletek hálózatáig.
Igen, hála az Urnák, hogy ö nekünk Józsuét
és Kálebet adott Francke személyében, aki bent
iárt az ígéret földjén, s onnét felséges Ízelítőt
hozott. Hirt, sót mi több, törhetlen biztatást a
gyáva kémek minden megfélemlítésével szem
ben.
Vajha nagyjaink körüli csodálkozásainkba
több megtermékenyülés, intés, és unszolás szár
mazhatna át! Hogy rá ismernénk, rálépnénk, s
rajt járnánk a jelenben is azon az utón, mely
ről igy szól egy kedves éneksorocska:
»A szentek serge erre járt, Amerre most
megyünk«.
Gáncs Aladár.

J eg y zet.
»A legégetőbb magyar probléma«, az egyke,
újból szóba került. Huszár Károly képviselőházi
alelnök tartott róla nagy beszédet az ország
gyűlésen. És ha ő nem említette ezzel kapcso
latban a protestantizmust, elvégezte helyette a
dolognak ezt a részét a miniszterelnök. Megint
megtudtuk, amit Petzenhofer és szolgatársai
unos-untig a fejünkhöz vagdaltak, hogy az egyke
a protestánsok, nevezetesen a református atya-
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fiák közt dühöng. Ellenben arról úgy a mi
niszterelnök, valamint a képviselőházi aleln ök
mélységesen hallgattak, hogy az egykének leg
inkább megfertőzött talaja Franciaország, ahon
nan ai protestantizmust úgyszólván szőrén-szálán
kiirtották az egyedül üdvözítő hitnek magasrarígu védelmezői. Pedig Franciaországot nem
csak azért nem szabadna kihagyni a megbe
szélésből, mert az az o rszág az1egykének klaszszikus hazája s egyúttal bizonysága annak, hogy
az ügyből csak1erőltetve lehet'felekezeti kérdést
csinálni, hanem azért sem, mert Franciaország
már elkövetett mindent az egyke-fertőzés baciliusainak kiirtására s úgy látszik minden lát
ható eredmény nélkül. Az egyke, a magzatel
hajtás, a születések számának csappanásai a nem
zet életének mindenesetre komoly problémája,
De rossz oldalról fogunk annak megoldásához,
ha téves szempontokból indulunk ki, ha a prob
lémán kívül álló melléktekintetek által vezérel
tetjük magunkat, ha nem vesszük számba min
den elfogultság nélkül a tényleges körülménye
ket és életviszonyokat, ha olyan tényezőkre és
intézményekre akarunk csapást mérni vele kap
csolatban, amelyek nem felelősek. A magyar
glóbus rögeszméje és klerikális velleitások je
lentkeznek akkor, amidőn folyton azt a néhány
délidunántulii református falut ráncigáiják elő,
holott éppen a miniszterelnök statisztikai adatai
szerint a városoknak 76 százaléka, a rendezett
tanácsú városoknak 48 százaléka, a vidéknek
pedig csupán 9 százaléka van megfertőzve. A
statisztikát is úgy lehet forgatni, mint a köpe
nyeget. Ha akarom vemhes, ha akarom nem
vemhes. Ha akarom a városi lakosság az egyke
fészke, ha akarom, a protestáns helyek. Érthe
tetlen az is, hogy miért szónokolnak nálunk az
egykéről úgy, mintha az csak a magyarságnak
a problémája lenne, holott tudvalevő, hogy más
népeknél is megvan és a bajnak gyökerét csak
úgy lehetne feltárni hipokrizis és mellékten
dencia nélkül, ha megvizsgálnák s felhoznák
azt is, hogy más nemzeteknél és más társadal
makban mi idézi azt elő. Nekem egy me
nyecske azt mondta, hogy ő náluk úgy lesz,
mint az uraknál; egy fiú, egy leány. Tessék
ennek alapján nekimenni az »uraknak«. Kik ezek
az úrak? Szabad lenne-e nekem már most ráteriteni a vizes lepedőt az úgynevezett úri tár
sadalomra? S hipokrizis nélkül lehet-e feltét
lenül s mint mentő körülményt figyelmen kí
vül hagyni azt, hogy a gyermekek létszámának

numerus claususát is »szükséges roissz« gyanánt
állítja oda a szülők elé a szociális és az anyagi
helyzet? Ha minden tisztviselő családnak hat
gyermeke lesz, el tudja-e azokat tartani alz or
szág? S tud-e az állam a tisztviselőknek olyan
családi pótlékot, hogy mondjuk olyan »családi
bért« adni, hogy az irodaszolgáktól kezdve a
miniszteri tanácsosokig minden tisztviselőcsalád
hat »urat« neveljen a magyar társadalomnak?
S nem éppen olyan súlyos problémája-e nemzeti
életünknek az is, hogy miután a gazdaíközönségj
különböző okokból, amelyeket felsorolni nem
akarok, nem bízik a pénzben és az értékpapirokban, örökösödés esetén feldarabolja a föl
deket s apránként a gazdacsaládok napszámossorba jutnak? Nem probléma-e az is, hogy az
urodalmi cselédségek szaporasága folytán elő
állott az a helyzet, hogy azoknak az életszín
vonala a lehető legmélyebbre sülyedt, úgyhogy
a megélhetéshez s zükséges terményeken túl 6—
7 pengőt kapnak fertályonként? A nemzet éle
tének sok problémája van. Ezek között égető
problémák is akadnak; lehet, hogy az egyke a
legégetőbb probléma. Bizonyos, hogy az egy
kének főleg erkölcsi okai vannak. De talán meg
van engedve teljes határozottsággal tiltakoz
nunk az ellen, hogy a protestáns ethikára hány
janak ezen a címein sarat elfogultságból, tudat
lanságból, borai rtságbói vagy ellenséges érzü
letből egyesek. Az ethikának törvényei egyetemlegesen kötelezők, s ha — miként az nyilván
való — itt egy nemzeti, sőt európai kulturális,
gazdasági és társadalmi problémával állunk
szemben, akkor méltóztassék elismerni azt, hogy
a keresztyén erkölcs követelményeit a nemzeti,
állami, kulturális, gazdasági és társadalmi téren
is érvényesiteni kell. Amig az állam megengedi
azt, hogy protestáns pap előtt kötött házasság
Magyarországon törvénytelennek, s a belőle
született gyermekek fattyaknak bélyegeztesse
nek, addig tiltakozunk az ellen, hogy aiz állam
felelős tényezői feljogosítva érezzék magukat
az egykét, mint erkölcsi kérdést a protestantiz
mus rovására Írni. Eltekintve a miár említettek
től, tiltakozunk azért is, mert a felelős ténye
zőknek első kötelessége nyilván az lenne, hogy
védelmezzék meg a vegyes házasságiból szár
mazó egy vagy tizenegy gyermeknek, mint ma
gyar polgárnak becsületét azoknak a gyailázkodása ellen, akiknek egy sincs. Szerezzenek
érvényt a magyar törvényeknek. Ez is ethifca
és erkölcsi követelmény.

____ í___ fe
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A gyakorlati lelkészképzés.
(Előadás az Orsz. Lelkészegylet 1927. október 26-án
tartott közgyűlésén.)

M. t. Lelkészegyleti Közgyűlés! Kedves
testvérek és pályatársak!
Mindenekelőtt őszinte köszönetét mondok
az igen tisztelt Elnök urnák azért, hogy alkal
mat ad arra, hogy a gyakorlati lelkészképzésre
vonatkozólag, hacsak vázlatosan is, kifejtsem az
elméletből es praxisból leszürődött véleménye
met, felfogásomat, gondolataimat, tapasztalatai
mat, az előtt a testület előtt, amelynek körében
ez a kérdés bizonyára a legmelegebb érdeklő
désre számíthat.
A rendelkezésemre álló idő a lehető rövid
ségre kényszerit ugyan, mégis legyen szabad
egy személyi.természetű reflexióból kiindulnom,
amely egyúttal megerősítheti a jogcímet arra,
hogy éppen erről a kérdésről beszéljek.
Az egyház szolgálatában eltöltött szerény
munkámban u. i. egy fordulóponthoz jutottam.
Ne tessék jubileumra gondolni. Én se gondo
lok rá. Egészen másról van szó. Ha pedig még
is ilyes valamire gondolnék, az eszemb ejuttatná
a j óöreg Claus Harns-ot, aki arra az eshető
ségre, hogy megéri, már javakorában elkészí
tette 50 eves jubileumi prédikációjának a thémáját a következőképen: »Mivel vigasztalódhatik egy evang. lelkész, ha 50 évi munka után
még mindig nem dolgozta magát agyon?« De
mondom, nem erről van szó. Hanem arról,
hogy szinte majdnem a napra, mindenesetre a
hónapra pontosan ugyanannyi időt volt sza
bad, Isten kegyelméből, a gyakorló lelkészi szol
gálatban és a theol. tanári pályán, mondjuk
tehát: a praktikus és theoretikus munka terén
eltöhenem. Számokat szándékosan nem említek,
mert nem annyira ovációtól, mint inkább attól
tartok, hogy akkor egyesek, talán sokan is, a
»bőségesen megérdemelt nyugalomra« nyilvání
tanak, legalább magukban, érettnek. Holott én,
hacsak a jó Isten maga nem intézi életem és
munkám sorát úgy, hogy penzióba küld, erre
egyelőre nem igen gondolhatok, mivel a gya
korlati pályán eltöltött éveimből, úgy a java
dalmazás, mint a nyugdíj szempontjából mind
össze csak öt számit, úgy, hogy tehát én p. o.
mostani tanári karunkban életéveim számát te
kintve a legelsők, a szolgálati évek szempont
jából pedig az utolsók, vagyis a legfiatalabbak
közé tartozom, még pedig nem talán azóta,
hogy mint egyetemi tanár az állam szolgálatá
ban állok, hanem már azóta, hogy mint theol.
akad. tanárokat a régi theol. akadémiákon, az
állami nyugdíjintézethez utaltak át bennünket.
Okom van ezt itt megemlíteni, mert ebben a
kérdésben csakugyan végképpen nincs pusztán
személyi érdekről szó, hanem fontos egyházi
közérdekről, amelyet annak idején Evang. Egy
házi Élet cimü lapomban »Ugrás a sötétbe«
cimü cikkben a nagy nyilvánosság előtt szóvá

is tettem. Egyesek rossz néven is vették ezt,
a következmények azonban mégis nekem adtak
— sajnos — igazat.
Visszatérve az előbbi gondolatra, a dolog
tehát úgy áll, amint mondám, hogy a gyakor
lati és elméleti munka terén eltöltött éveim
száma éppen most teljesen egyforma. A mér
leg két sepenyőjébe ugyanannyi esztendő esik.
Én tehát megragadom az alkalmat, hogy mielőtt
a mérleg a tneória serpenyője felé billen s va
laki azt mondhatja, (amit különben már elmé
leti munkám legelején is hallhattam), »no ezt
az embert most már végkép elnyelte a szürke,
holt theoria és a Viruló, életteljes praxishoz
már nincsen szava és hozzáértése«, megmond
jak egyet-mást, ami tapasztalat és meggyőződés
ként a praxisból és theoriából egyaránt leszű
röd ött.
Ebben a tekintetben legyen aztán szabad
egy bizonyos általános eredményt megállapíta
nom. És ez az, hogy, ha a formailag kétféle
munka téren eltöltött éveket nem annyira a
külső siker, vagy eredmény, mint inkább a
külső megítélés szempontjából hasonlítom öszsze, akkor az egyforma igyekezettel végzett
munka mellett, ott a gyakorlati élet terén, ál
talában véve, úgy alulról, mint felülről, vagyis
a hívek és a felsöbbség részéről, a biztatás,
serkantés, bátorítás, elismerés s a gyengeség
ből, tapasztalatlanságból, meggondotalanságból eredő) hibákkal szemben a jöakaratu elnézés
lágy fuvalmai vettek körül, mig az elméleti
munka terén inkább a rideg, kérlelhetetlen kri
tika fagyos, dermesztő szelei az uralkodók. Ez
zel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy
a praktikus munka terén csupa rózsa fakad, de
hogy az elméleti munkánál mégis csak aránylag
több a sebző, szúró tövis, az kétségtelennek
látszik előttem, bár az esetleg jelentkező el
lentmondás honorálásaképen azt is elismerem,
hogy — mivel a gyakorlati munka életem első
felére esik s igy azt nagyobb távlatból látom,
ezt talán optimistikusabban ítélem meg. Biztat
a remény, hogy ebben a kérdésben mi, a gya
korlat és elmélet emberei nem fogunk egy
mással összekülönbözni. Hiszen ott is, itt is,
végeredményben az Isten országának eljövete
léért végzett munkánk közös vonása: a jövő
reményében való magvetés, melynek gyümöl
csei csak kevesek számára érlelődnek meg sa
ját életében.
Egyet azonban — sine ira et studio — tel
jes nyugodt, higgadt objectivitással kénytelen
vagyok mégis megállapítani. És ez az, hogy
nincsen egyetlen olyan, főkép tudományos, el
méleti előkészültséget feltételező életpálya, a
melynél — s ezt minden elfogulatlanul gon
dolkozónak el kell ismernie — az oktatás, ne
velés, előkészítés munkája olyan általános,
olyan állandó, sokszor felületes, igaztalan s ép
pen azért bántó, fájdalmas kritika tárgya volna,
mint az evangéliomi lelkészi hivatás. És ez áll

közeleb b ről és k ülön ösképen a mi hazai e g y 
házi viszonyainkra. Ezt mi jól tudjuk és érezzük,
m ert vannak füleink a hallásra é s szem ein k a1
látásra. A zt is tudom , h o g y eb b en a tekin tetben
a protestáns külföldön is sok a k ifo g á s, elégem
d etlen ség s az ennek nyom án fakadó óhajtás,
kívánság, javaslat, reform törek vés, fők ép p en a
lelkészk ép zés gyakorlati iránya és je lle g e ér
dekében. S ez épen az, am iről m o st is, itt is szó
van lés am inek h an goztatását nálunk is, útónútfélen halljuk. D e n e feledkezzünk m e g arról,
h o g y ott a harc — ha u gyan szabad ezt a ki
fejezést használnunk — első sorb an b izon yos
elm életek k é kialakuló elv ek körül fo ro g . A
»gyakorlati th eo lo g ia problém ája« k ü lön ösen az
u tolsó évtized ek ben e g é s z tek in télyes külön iro
dalm at és irányokat h o zo tt létre, am elyek e g y ik e
az em pirikus, m ásika a p sych ologiai, fők ép pen
vaH áspsychologiai, v a g y vallástörténeti stb. m o
m entum okat óhajtja elő térb e állítva és érvé
n yesü lv e látni.
Nálunk általában v é v e a fő k ifo g á s röviden
ez: Sok az elm élet — k evés a praxis. V agy: az
elm élet — am elynek jo g o su ltsá g á t ille tő leg szük
s é g e s s é g é t különben m é g sem m eri senkisem
tagadni — nincs e lé g tek in tettel a gyakorlatra1.
Ez az állítás az e g y e se k részéről a leg tö b b
esetb en m inden alapot nélkülöz s csak a hal
lom ásra tám aszkodik, d e azért m erész repülés
sel száll to v á b b szájról-szájra és az »azt m ond
ják« ham arosan m int m egcáfolhatatlan, b izonyí
tásra nem szoru ló v a ló sá g g y ö k eresed ik m e g
a köztudatban. Ilyenkor, ha bírói eljárásról van
szó, a vád lott a v a ló d isá g b izon yítását kérel
m ezheti, ami az adott esetbein sok m e g g o n d o 
latlanul vádlót nem csek ély zavarba ejthetne.
M ert én, aki annak a lelk észk ép zésn ek , m ond
juk az »üzem ében«, ú g y is m int annak egyik
szerén y m unkása, ú g y is m int szem lélője, napról-napra, évről-évre, nem is tavaly, v a g y t e g 
napelőtt óta, b en n e állok és b enne élek, jó lel
kiism erettel, n yugod tan állíthatom , h o g y azon
a fakultáson, am elyet sokan — csak ú g y hal
lom ásb ól — a szürke theóriai, e se tle g a
leg 
sötéteb b , m erev, term éketlen, h olt »orthodoxia«
fellegvárán ak tekin ten ek , nincsen eg y etlen olyant
disciplina, m é g a legelvon tab b n ak látszó sem
(ezt én, m int a praktika theol. k ép viselője m on
dom ), am elyb ől a gondjainkra b ízott jöven d ő
lelkésznem zedék, ha kom olyan akar, n e m erít
h etn e a gyakorlati életre n ézv e is értékes é s
érték esith ető tanúságokat, gon dolatok at, indítá
sokat. A zért lelk észk ép zésü n kre n ézv e v é g z e 
tes baj, ha a mi tanítványaink fülébe, náluknál
ok osabb , érettebb em berek szájából innen is,
onan is az az ítélet hangzik, h o g y ők et azon a
fakultáson csak szürke, a gyakorlatban használ
hatatlan theóriákkal töm ik, amelyekeit legjob b
m inél előb b elfelejteni. Aki a fia ta lsá g o t ism eri,
az jól tudhatja, h o g y az ilyen s eh h ez h asonló
elvek, enyhén szólva, tú lnyom ó százalékban a

legélén k eb b visszhangra és a legterm ékenyebb
talajra találnak. Ezért tesznek, m egin t csak eny
hén szólva, olyan sokan az elnyert absolutoriummal és utolsó szigorlati bizonyítvánnyal
v é g le g e s p ontot a theoretikus theol. stúdium ok
hoz, a gyakorlati életnek s a lelkészi
hivatás
szinvonalának is nem csekély kárára. Ezért re
pülnek leg tö b b n y ire m é g azok a szűkre szab ott
kom pendium ok is v é g le g e se n a sutba, v a g y
szállnak kézről-kézre, ú gy, h o g y eredeti g|azdájukhoz soh a töb b é vissza nem találnak1. N em
jól van ez igy!
H a a theória körül baj van, nem az a baj,
h o g y sok, hanem inkább az, h o g y k evés. M ert
a helyes elm élet adja m eg m in d ig és m indenütt
a h elyes gyakorlatnak az alapját s a z utóbbi
az előbbi nélkül tévutakra kerül. L egyen sza
bad erre n ézv e eg y th eologu sra (N iebergall)
tanúként hivatkoznom , aki gyakorlati is, m eg
hozzá m é g m odern is s aki azt m ondja: »Az
elm életet m egvetn i annyit jelent, m int g ő g ö s
elb izak od ottsággal azt képzelni, h o g y az em 
bernek nem kell tudnia, m it m ond, am ikor b e
szél és m it tesz, am ikor cselekszik«.
M égis,
v a g y tán éppen ezért, az elm élet és gyakorlat
ezen szoros ö ssz e fü g g é sé n é l fo g v a , valóban bal
g a sá g volna a lelk észk ép zés gyakorlati célja éls
iránya ellen bárki részéről állást foglalni.
C sak h ogy éppen ebben a tekintetben sok 
szor o ly a n tú lkövetélésekk el állunk szem b en , a
m elyeket teljesíten i sem nem leh etség es, sem
nem kívánatos, sem nem szü k ség es. A legtöb 
ben u. i. a gyakorlati élet szám ára teljesen és
m inden tekintetben kész, szinte casuistikusan
kipraeparált em bereket várnak. Ez eg y etlen e g y
m ás pályán sem le h e tsé g e s és nem is történik
m eg. A »diploma« m indenütt csak olyan utalványféle, am elyet a gyakorlati életb en kell és
leh et m é g csak igazi, reális értékekre beváltani,
azzal a k ü lö n b ség g el, h o g y ez a beváltás min
d ig és m indenütt csak újabb, ' állandó, szaka
datlan, h ű sé g es m unka árán történhetik m eg.
N em akarok itt polém iába bocsátkozni azok
kal a szin te naiv k ifogásokkal é s panaszokkal,
am elyeket igazán nem leh et és szabad k om o
lyan venni, h o g y a mi fiatal em bereink, ami
kor kikerülnek a gyakorlati életbe, m é g csak
— keresztelni, vagy m ás a leg eg y szerű b b tunctiót elvégezn i s e m képesek,
m ert különben
rögtön fel kellene vetnem azt a kérdést, h o g y
vájjon m elyik, talán az »E gyetem es Agenda«
szerint tanítsuk m e g ők et erre? N em is szólva
arról, h o g y m ég, ha ilyen volna is, akkor sem
lehetne a ielkészképzés feladata az e g y e s lel
készi functiók b egyak orlása (am inek a módját
és leh ető sé g ét profanizálás, s ő t azt m ondhat
nám: szen tség tö rés nélkül el sem tudom külön
ben képzelni s am ire éppen ezért én a m agam
részéről soh a nem is vállalkoznám ), m ert helye
sen m ondja A phelis: »Nicht dais S ó séin , son 
dern das S o llse in hat die Praktische T h e o lo g ie
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darzustellen«, vagyis: nem az a kérdés, hogyan
van ez, vagy az a gyakorlatban (ehhez ugyan
nem kellene 4 évi theol. studium!), hanem,
hogy a történeti fejlődés alapján és a helyes
elvek szerint hogyan kell, vagy kellene valami
nek lennie.
Kedves testvérek, mi ugy-e sokszor halljuk
azt a téves felfogást hangoztatni, hogy a ke
gyes élet, istenfélelem, komoly vallásosság az
embereket ügyetlenekké teszi a fökli, minden
napi élet föladataira nézve, mert amig a felle
gekben járnak és a csillagokat vizsgálják, el
vesztik lábaik alól a talajt. Mi ez ellen tilta
kozunk s azt mondjuk azzal a régi kegyes lé
lekkel: »Je mehr einer im Himmel zuhause ist,
desto leichter findet er sich auf dieser Erde
zurecht«, vagyis minél otthonosabb valaki a
mennyei, örökkévaló dolgokban, annál könnyeb
ben igazodik el itt ezen a földön is. Mutatis
mutandis körülbelül ugyanez áll azonban a
theóriának a praxishoz való viszonyára is.
Ha pedig valaki, theol. stúdiumainak el
végzése után, azt merné állitani, hogy őneki
sohasem volt alkalma mondjuk p. o. az egyes
gyakorlati lelkészi functiókról, azoknak lénye
géről, alkotó elemeiről s ezek helyes sorrend
jéről hallhatni, azt vagy végképpen cserben
hagyta minden emlékezőtehetsége, vagy pedig
— saját tudatlanságának el palástolására — eny% hén szólva, valótlant állit.
És itt már most legyen szabad röviden
rámutatnom arra, hogy ijfaink szorosabb érte
lemben vett gyakorlati kiképzése, ill. előképzése
érdekében, magának a fakultásnak a körén be
lül mi történik:
Négy féléven keresztül 2—2 csoportban
heti 1—1, összesen tehát 4 órában homiletikai
és katechetikai gyakorlatok, az utóbbiak a nép
iskolából (ill. tanítóképző intézettel kapcsolatos
gyakorló-iskolából) bejáró növendékekkel. Min
den szemináriumi dolgozat, alak, tartalom és
előadás szempontjából beható bírálat tárgya.
Ezenfelül még heti 1 órában liturgikai gyakor
latokat is állítottunk be. Időközönként a gya
korlati exegesis is külön tárgyként szerepel.
Ennéi többet mostani tanulmányi rendünkbe b e 
illeszteni teljesen lehetetlen s ez csak akkor tör
ténhetik meg, amivel komolyan foglalkoznunk
kell, ha a theol. studium idejét magán a fa
kultáson egy évvel megtoldjuk. Mert, hogy a
mostani keretben p. o. amint azt egyesek vár
nák — fizikai lehetetlenség a tanítás összes
fokozatain előirt vallástani tananyagnak és a
hozzátartozó Utasításoknak módszeres átdol
gozása, az bizonyításra nem szorul. (Hogy mi
történik majd, ha a mostani I. II. évt. a gya
kori. szem.-ba 30—30 taggal belép, az még
rejtély előttünk, amelyet reméljük, szintén si
kerül majd megoldanunk.)
(Folytatjuk.)
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H Í R E K .
Lelkészválasztás. A domonyi egyházköz
ség néhai Szilárd János helyébe Torda Gyulát
választotta lelkészének; beiktatása január ha
vában lesz.
D r. Paul Károly a Lipcsei Missziónak
1911—1923-ig igazgatója, azóta pedig a vá
lasztmány elnöke, hetven éves korában meghalt.
A Misszió jelenlegi igazgatója dr. Ihmels Ká
roly, Ihmels püspök fia.
A ratási hálaünnep Sopronban. A soproni
evang. egyházközség november hó 20-án, va
sárnapi rendes istentisztelet keretében tartotta
meg hagyományos aratási hálaünnepét. A tem
plom ez alkalommal zsúfolásig megtelt. Ezt a
hálaünnepet különösen az a körülmény tette
emlékezetessé, hogy a jótékonyság jegyében
folyt le és sok nélkülöző család barátságtalan
hajlékába, néhány gondnélkiili nap szerzésével,
napfényt varázsolt. Egy németbirodalmi lelkész
prédikált nemrégiben az evang. templomban.
Az oltárról és annak jelentőségéről beszélt. Töb
bek között említette, hogy az ő községében az
a szép szokás dívik, hogy az aratási hálaünnep
megtartásakor hivei a föld terményeivel díszítik
fel az oltárt és istentisztelet után szétosztják a
falu szegényei közt; — hadd részesedjenek azok
is az Isten áldásában! Ez igen tetszett a sop
roni gazdapolgároknak és azonnal elhatároz
ták, hogy ezt a követendő szép szokást meg
honosítják ők is. Scheeberger nevű jómódú
gazda vette kezébe az ügyet és Ziermann Lajos
lelkész, kormányfótanácsos, valamint a lelkes
nőegylet, élén fáradhatatlan elnöknőjének, Új
helyi Kálmánné Öméltóságának irányítása mel
lett csakhamar fényes siker koronázta a moz
galmat. Rengeteg burgonya, bab, káposzta, zöld
ség, hagyma, liszt, kenyér, tojás és zsir gyűlt
össze, úgy hogy a hálaünnep valóságps örömünnepe lett Sopron szegényeinek. A nőegylet
204 szegénynek kedves hangú meghívót kül
dött. Ebben felkérte őket, vegyenek részt az
istentiszteleten, — ennek végeztével pedig je
lenjenek meg a templom melletti régi iskolá
ban és vegyék át azokat az adományokat, me
lyeket jóságos lelkek szántak nekik emlékezte
tőül. A szétosztást a nőegylet agilis hölgyei
végezték. 204 gazdagon megajándékozott sze
gény hitsorsos nemsokára könnyes szemmel s
mélységes hálaérzettel tért vissza otthonába s
azt hisszük kedvteléssel nézte a jóságos Isten
azt is, hogy a megajándékozottak közt voltak
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olyanok is, akik nem a mi hitünk szerint di
csérik a Mindenhatót, de akik az igazi feleba
ráti szeretetet evangélikus szivek melegén át
tanulták megismerni.
Halálozás. Pataky Lajos nyíregyházi ta
nító életének 50-ik, áldásteljes tanítói működé
sének 33-ik évében meghalt. A gyászbeszédet
Paulik János igazgató lelkész tartotta, mig a1
sírnál Gieduly Henrik püspök mondott imát.
Gyermekelőadás. A nyíregyházi ág. h. ev.
elemi iskola Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület a
Nyíregyházi Leányegylet gyermekkonyhája ja
vára vasárnap délután igen sikerült műkedvelő
gyermekelőadást rendezett. Szinrekerült a »Fe
hérmárvány szelleme« cimü székely mese dal
lal, tánccal és élőképekkel. A rendezést Hor
váth Anna kézimunka tanítónő végezte Kemény
Péter és neje segítségével.
A lapujtói ev. leányegyház uj harangokat
vásárolt a háborúban elvesztettek pótlására, a
melyeket ádvent I. vasárnapján november 27-én
avatott fel dr. Csengődy Lajos lelkész és átadta
rendeltetésüknek. A harangok ára rövid1 idő
alatt befolyt közadakozásból került ki, amelyből
a legnagyobb adományt Platthy Elemér sötétlápapusztai földbirtokos felügyelő szolgáltatta.
Legyen áldás az uj harangokon.
A németországi Gusztáv Adolf Egylet
bevételei elérték az 1913. évi bevételnek 90 szá
zalékát. A segélyezendő gyülekezetek közé 309
újat lehetett felvenni, ezek közül 209 külföldi
szórvány. A központ bevétele 1926-ban 814000
márka volt, 124000 márkával több, mint az
előző évben. A tiszta vagyon 855.000 márka.
A segélyek összege 865.000 márka, az előző
évben 700.000 márka. A főegyesületek bevétele
1,723.000 márka volt; a főegyesületek segélye^
zésre 1,456.000 márkát fordítottak. Az Egylet
a megerősödés és fejlődés utján van.
Erdély. A Luth. Világkonvent Végrehajtó
Bizottságának tagjai közül Morehead, Jörgen
sen, Ihmels és Perhsson november 2-án Ara
don voltak, ahova Frint Lajos superintendens
összehívta az erdélyi szuperintendencia három
egyházmegyéjének főespereseit, Bohus Károlyt,
Materny Imrét és Nikodémusz Károlyt, jelenvolt továbbá báró Ambrózy Andor egyházke
rületi felügyelő, Purgly László aradi egyházme
gyei felügyelő s dr. Fritz László kolozsvári
ügyvéd, az Evang. Néplap szerkesztője. Ez
utóbbi ismertette az erdélyi egyház helyzetét
szervezetét és sérelmeit, felhívta a figyelmet
felekezeti iskoláink katasztrofális helyzetére, a
lelkészi utánpótlás súlyos problémájára, a theo
logus képzés ügyére és a gyülekezetek s hívek
elszegényedésére. A Világkonvent nevében Morechead ígéretet tett az erdélyi egyház teljes
felkarolására. N em k e lle n e -e n e k ü n k is
valamit tennünk erdélyi hittestvé
reinkért!?
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A salgótarjáni Luther Szövetség novem
ber 20-án az I. kér. iskoila termében szépen si
került családi estélyt rendezett, amelyen az Erős
várunk után Figus Béla mondott megnyitót,
Mikula Viktor szavalt, Gábler Edit zongorázott,
Kovács Géza egy Mikszáth novellát olvasott
fel, Dianiska Mariska és Gábler Edithke melo
drámát adtak elő. Tuba Ilonka szavalt, Holies
Sárika és Osszifcsin Katóka zongorán négy
kezest játszottak és néhány kedves dalt adtak
elő, dr. Csengődy lelkész zárszót mondott,
majd a Hiszekegy eléneklése után kedélyes csa
ládias együttlét keretében az ifjúság társasjá
tékokkal szórakozott a meghitt hangulatot le
helő est keretében.
Az amerikai Egyesült Lutheránus Egy
ház theológiai szemináriuma Mount Airy-bem
van. Ez a szeminárium vasárnaponként kiküldi
hallgatóit a gyülekezeteikbe meghatározott fel
adatokkal, amelyekről azután beszámolnak. Az
amerikai Lutheránus Diákszövetség elhatározta,
hogy a leningradi " lutheránus szemináriumnak
25000 dollárt gyűjt. Amerikában a protestán
sok száma nagyobb mértékben növekszik, mint
az ország lakossága. A lutheránusok száma volt
1906-ban 2,069.200, 1916-ban 2,439.054, 1926ban 2,546.127. Húsz év alatt a protestánsok
száma 46.4 százalékkal emelkedett.
Athén az egyetlen európai főváros, amely
ben nincsen evangélikus templom. A Gusztáv
Adolf Egylet az ott építendő templomra 30000
márkát adott.
A nyíregyházi ág. h. ev. egyházi ének
kar hangversenye. A hatalmas templom pad
sorait, állóhelyeit zsúfolásig megtöltötte a kö
zönség, midőn Krecsák László egyházi karnagy
megkezdte hangversenyét Bossi praeludiumával. Utána az egyházi vegyeskar énekelte: A
ragyogó nap ma ismét... koráit, melynek el
hangzása után Paulik János igazgató mondott
megnyitó beszédet. Nagy hatást keltő volt az
énekkar számai közül Kreutzer: Áll a Golgota
keresztje, melyet fokozott Haydn: Az egek beszelik ... a »Teremtés« oratóriumából válasz
tott és választékosán kidolgozott, katonai ze
nekari kísérettel énekelt rész. E zenekar még
Beethoven Symphoniájának Adagio assai ré
szét is játszotta, mely után Duszik1 Lajos mis
kolci lelkész mondta el alkalmi beszédét soha el
nem múló hatást keltve az énekkar által ennek
befogadására jól előkészített szivekben. A ne
mes érzéseket gyarapító hangversenyt Máczay
Lajos vallástanár imája saz ezt követő közének
zárta be.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
Alföld. A reformátusok nem adóztathat
ják meg híveinket, ha külön helyi megállapodás
vagy szerződés a két egyház között nincs. A
nagygeresdi egyezség megszűnt.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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H ird e té si á ra k m egegyezés s z e rin t.

Az Ur dicsősége.
„Megjelenik az Ur dicsősége,
és minden test látni fogja azt.“

Ésaiás, 40, 5.
Ján os a p o sto l írja: »Es az Ig e te stté lett
é s lakozék mi k özöttü n k , é s láttuk az ő d ic ső 
s é g é t, m int az A tya e g y sz ü lö ttjén ek d ic s ő s é g é t,
aki teljes vala k eg y e le m m e l é s ig a zsá g g a l« . C so 
dálatosak Istennek íg ére tei, cso d á la to s a b etel
jesed ésü k is. Az örök é s m in denek fe le tt v aló
d ic ső sé g , a m ely et a fantázia elk ép zeln i, s z ó e l
b eszéln i, m ű v ész et kiábrázolni nem tud, a vilá
g o k a t te rem tő é s fen n tartó Isten n ek d ic s ő s é g e ,
v a g y is d ö b b e n e te s s z e n tsé g e , m e g r e m e g te tő ha
talm a, ren d íth etetlen akarata k ifü rk észh etetlen
b ö lc s e s é g e , m indaz, am it a z eg e k n ek e g e i be
nem fogad h atn ak , m eg jelen ik é s m in den test
látni fo g ja . Ez az íg ére t. £ s B eth leh em b en szü
letik e g y kis gy erm ek . Ez a b ete lje se d é s. S h ogy’
a p rófécia ezzel v a ló sá g g á lett, azt b izonyítja
az a p o sto l: »Láttuk az ö d ic ső sé g é t« . V alób an,
h o g y az U r d ic s ő s é g é t m inden te st m eg lá th a ssa ,
te stté kell válnia a Fiúban.
Jézu s m e g sz ü le té se k o r te h á t nem a te st
d icsőü lt m e g (h iszen »szolgai torm át ö ltö tt m a
gára«), hanem Istennek d ic s ő s é g e te ste sü lt m eg .
A test m e g d ic ső ü lé se k é ső b b tö rtén t. E g y pil
lanatra a h e g y e n , am ikor Jézu s M ó z e sse l és
Illéssel b e sz é lg e te tt, majd a feltám ad ásk or, s
v ég k ép p en a m en n y b em en etelk o r. H o g y a di
c s ő s é g J ézu s em beri te stéb en is láth ató volt,
ez azt jelenti, h o g y m eglátták azok, akiknek
sze m é t Isten
m eg n y ito tta a k eg y elem n e k
és
igazsá g n a k
m eglátására, s akaratát telb u zditotta a k eg y elem
é s ig a z sá g m egra g a d á sá ra.
»B o ld o g o k a tiszta szivü ek , m ert ők az Istent
m eglátják«. Ez azt is jelenti, h o g y Isten t m e g 
látják a Jézusban s vallják: £n Uraim é s én
Isten em !
T eh á t akkor nem látta m e g m in den test.
É rthető: a d ic ső sé g testb en lett láth atóvá, de

ép p en m ivel te stté lett, nem látható m inden te st
által é s m in d en k or és m indenütt. Ésaiás pró
féta az U r parancsára azt kiáltja: M inden te st
fü, é s m inden s z é p s é g e , m int a m ező virága!
(£ s. 40, 6.) A te st, am elyb en a d ic s ő s é g m e g 
jelent, hogy' in eg lá tta ssék , m ú land ó, elszárad,
elhull. K orlátozva van térb en és időb en . íg y
teh át m é g sem te ljesed ett b e a p rófécia?
M it m ond J é z u s? »Im e én ti v eletek va g y o k
m ind e v ilá g v ég e z e té ig « . »A hoi ketten v a g y
hárm an eg y b e g y ü ln e k az én n ev em b en , én is
o tt v a g y o k közöttük«. Jó, jó, d e hát láthatja-e
ö t m inden te st? A test csak te ste t láthat! M it
m ond J ézu s? »Ez az én testem , m ely tiérettetek
adatik; e z az én vérem , m ely tiérettetek kiontatik«. A z Ú rvacsora s z e n tsé g é b e n m iden te st
az időknek v é g e z e té ig láthatja Istennek d icső 
s é g é t a s z e n tsé g k ülső je g y eib e n , szem lélh eti a
k e g y e le tin e k és igazsá g n a k te lje s s é g é t, s ő t e g y e 
sü lh et v e le a le g b e n sö b b k ö z ö ssé g b e n . A z Úr
vacsora s z e n tsé g e által m inden id ő b en , m inden
h ely en , m inden test által láth ató Istennek te st
ben m eg jelen t d ic s ő s é g e . B o ld o g , aki ezen m e g
nem botrán k ozik! C so d á la to s Ígéret, cso d á s
m e g v a ló su lá s é s c so d á la to s a testb en m eg jelen t
d ic ső sé g n e k közöttün k lakozása. A Jézusb an
m e g jelen t v ilá g o s sá g m e g v ilá g o sit m inden em 
bert, d e im é, az ö v éi nem fogad ták b e őt, ho
lott látták. Látták, d e ez nem jelenti azt, h o g y
fel is ism erték é s el is ism erték. Jel v o lt ó,
a m elyn ek sok an ellen e m ondottak. Ilyen jel m é g
ma is. A z Ú rvacsoráb an m indenki látja a külső
je g y ek et, d e nem m indenki ism eri fel é s nem
m indenki ism eri el. Éppen ú g y , ah o g y a n látták
az E m bernek Fiát, d e nem hittek ben ne, nem
fogad ták be, nem ism erték fel, h o g y az ács
m ester fia Istennek testb en m e g jelen t d icső 
s é g e . Az o sty a és b or ép ú g y elrejti elő lö k az
Isten d ic ső sé g é t, m int a h o g y a n m egbotrán koztak
Jézu s testén az ő földi életéb en . Ami üdvükre
célzott az lett kárhoztatásuknak oka. A m iben
láth atóvá
lett a k eg y elem n ek és
igazságn ak
te lje ssé g e , az verte m e g ő k et vak sá g g a l. Ami
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szegeletkőnek volt szánva, az zúzta őket agyon
s azon morzsolódtak szét. Dicsőségük gyaláza
tukra fordult.
Az ígéretet parancs előzte meg. A nép ké
szítsen utat az Urnák a pusztában, egyengessen
ösvényt a kietlenben. Minden völgy felemelked
jék, minden hegy és halom alászálljoin, és le
gyen az egyenetlen egyenessé és a bércek ró
nává! Kell lenni egy népnek, amely hitével, éle
tével, munkájával megteszi az előkészületeket
a dicsőség megjelenésére. A Krisztus anyaszentegyházának a rendeltetése ez. Az anyaszentegyház egyengeti az utat, amelyen' az Ur dicsősége
jön az emberekhez. És pedig kétféleképpen: elő
ször úgy, mint Krisztusnak teste, tehát maga
is beteljesedik kegyelemmel és igazsággal, az
igazságnak oszlopa, és a kegyelem eszközeinek
letéteményese; másfelől mint Istennek népe, a
mely jó cselekedetekre igyekezik; s jó cseleke
deteivel völgyeket emel, hegyeket alászállit,
gyomlál és ültet, ront és épit, tedd és buzdít.
Lehetséges-e, hogy Krisztus egyháza ezen ren
deltetésének hátat fordít? Nem, mert erre is
van Ígéret. A poklok kapui sem vesznek rajta
diadalt. Istenünk beszéde mindörökre megma
rad. Istennek mindig lesz népe, amely az Igét
hirdeti.

A lausainei konferencia a szentségekről.
A lausannei konferencia a szentségekről a
következőket állapította meg: Abban a meggyő
ződésben vagyunk, hogy tekintettel ennek a
konferenciának rendeltetésére, tanácsosabb ha
nem bocsátkozunk részletekbe a szentségeket il
letőleg, amelyeket némelyek misztériumoknak
minősítenek. Következésképpen ezen soroknak
célja rámutatni arra, hogy a szentségek egy
szívvel való tanulmányozása és azok értékének
elismerése lehetséges azok között is, akik a
szentségek lényegét és magyarázatát illetőleg
egymástól eltérnek.
Megállapítjuk, hogy a keresztyén világban
nyilvánvaló jelei mutatkoznak annak, hogy a
szentségek értelmének és értékének elismerése
növekvőben van, s azt hisszük, hogy ezt az
irányzatot támogatni és irányítani kell, mint az
egyházak szellemi életének és tapasztalatának
kimélyitésére szolgáló eszközt. Ebben a tekin
tetben elismerjük, hogy a szentségek a legköze
lebbről érintik az egyház kollektiv és szociális
életét és hogy a kegyelem a Szentlélek által
adatik, aki a Krisztuséból vesz és ád a hit ál
tal a léleknek.
Egyetértünk abban, hogy a szentségek is
teni rendelésen alapulnak s hogy az egyház azo
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kat mint Istennek ajándékait hálával köteles
megőrizni.
Hisszük, hogy a szentségekben van külső
jel és belső'kegyelem, és 'hogy a szentségek ke
gyelmi eszközök, amelyek által Isten láthatatla
nul munkálkodik bennünk. Elismerjük azt is,
hogy a kegyelmi ajándékokat illetőleg Isten
nincs korlátozva a saját szentségei által.
Az orthodox egyház és más egyházak azt
vallják, hogy hét szentség van, és ezek csak
akkor érvényesek, ha bizonyos alakiságok sze
rint, bizonyos elemekkel és szabályszerűen mi
nősített minisztérium által szolgáltatnak ki. Má
sok a keresztséget és az Úrvacsorát tekintik
az egyedüli szentségeknek. Megint mások, jól
lehet kiváló értéket tulajdonítanak a szaknamentális elvnek, nem folyamodnak a szentségek
külső jeleihez, hanem úgy tartják, hogy minden
lelki ajándék az Istennel való s a Szentlélek ál
tal létrejött közvetlen érintkezés által adatik.
Ebben a konferenciában mi a súlyt a két szent
ségre, a keresztségre és az Úrvacsorára fektet
jük, mert ennek a konferenciának a tagjai több
ségükben ezt a két szentséget ismerik el.
Hisszük, hogy a vízzel való keresztségben,
amely az Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek
nevében, a bűnök bocsánatára szolgáltatik ki,
ugyanazon egy Lélek által kereszteltetünk meg,
hogy egyetlen egy testet alkossunk. Ezzel nem
akarjuk ignorálni azokat a különbségeket, ame
lyek közöttünk a keresztség fogalmát, magyará
zatát és kiszolgáltatásának módját illetőleg fennállanak.
Hisszük, hogy a Szent Úrvacsorában a mi
Urunk jelen van. Egyesülünk Istennel az ő Fiá
ban a Jézus Krisztusban, a mi megdicsőült
Urunkban, aki valamennyiünknek Kenyere, a
mely a világ életéért adatott, fenntartja mind
azoknak életét, akik az övéi, úgyhogy közösség
ben vagyunk mindazokkal, akik Vele egyesül
tek. Egyetértünk abban, hogy az Úrvacsora
szentsége az egyháznak legszentebb kultuszcse
lekménye, az a cselekmény, amely az Urnák
engesztelő halálát megörökiti és hirdeti; egy
úttal magasztaló és hálaadó áldozat és azon ün
nepélyes cselekmény, amelyben magunkat fék
ajánljuk az Urnák.
Nézeteltérés van köztünk különösen ezek
ben a pontokban: 1. azon mód vagy forma te
kintetében, ahogyan a mi Urunk a szentségben
jelenvan; 2. a megemlékezés és az áldozat fo
galma tekintetében; 3. áz elemek és a közölt
kegyelem viszonya tekintetében; és 4. a kiszol
gáltató minőségének a rítus érvényessége vagy
hatékonysága közti viszony tekintetében.
Tudjuk, hogy az isteni jelenlét realitását
és Istennek ajándékát'ebben a szentségben nem
lehet teljesen felfogni sem kellően kifejezni.
Végül ezt az expozét azzal fejezzük be,
hogy arra kérjük az Istent, hogy azok az elté
rések, amelyek jelenleg meggátolják azt, hogy
valamennyien együtt részesüljünk az Úrvacso
rában, végre megszűnjenek.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1927.

A lausannei konferencia ezen megállapítá
sához ideiktatjuk a mi egyházunk tanítását a
szentségekről:
»Úgy az Ige, mint a Szentségek Krisztus
rendelése és parancsa folytán hatékonyak, még
ha gonoszok szolgáltatják is ki.« Ag. Hitv. VIII.
»A keresztség szükséges az üdvösséghez, a
keresztség által adatik Isten kegyelme, a gyer
mekeket meg kell keresztelni, alak a keresztség
által Istennek felajánlatván, bevétetnek Isten ke
gyelmébe«. Ág. Hitv. IX.
»Az Úrvacsorában Krisztusnak teste és vére
igazán jelenvan és kiosztatik a vele élőknek«.
Äg. Hitv. X.
»Az egyházban csak az taníthat nyilváno
san és csak az szolgáltathatja ki a szentségeket,
aki szabályszerüleg elhivatott«. Ag. Hitv. XIV.

J e g y z e t.
A Csernoch János halálával megüresedett
esztergomi érseki széket Serédi Jusztinján Szent
Benedek-rcndi szerzetessel töltötte be a római
pápa. A magyarok á kinevezést a Vatikárr hi
vatalos lapjának, az Osservatore Romanonak
november 30-iki számából tudták meg> s az
érseki kinevezésnek ez a tormája általános meg
rökönyödést keltett úgy a politikai, mint a ró
mai katholikus egyházi körökben. Az uj prímás
is elismeri a sajtó számára adott nyilatkozatá
ban, hogy a kinevezés »szokatlan és talán szá
zadok óta nem történt módon« ment vegbe. A
primás ugyan hozzáteszi, hogy a pápa ezzel
sárbatiport hazánkat akarta kintiintetni, de adós
maradt a magyarázattal, mert az én tejembe
nem fér, hogy milyen természetű az a kitün
tetés, amelynek lényege úgy látszik a felelős
magyar kormány kikapcsolása és egy jól meg
fontolt, tervszerű, egyéb hasonló vatikáni tény
kedésekkel összefüggő láncolatot Tcépezó me
rénylet a magyar közjog és a magyar állam
szuverenitása ellen. Nincsen semmi okom arra,
hogy Serédi Jusztiniánban ne lássam azt a fér
fiút és azt a róm. kath. főpapot, aki erre a ki
magasló egyházi és közjogi pozícióra minden
tekintetben rátermett és alkalmas. Említett nyi
latkozatának az a mondata, amelyben kijelenti,
hogy azokkal a honfitársaival, akikkel nem a
vallásközösség, hanem édes hazánk szeretete fűzi
össze, a külcsönös megértésre és békességre s
az ország érdekében való együttmunkálkodásra
kíván törekedni, azt mutatja, hogy nagy tekinlyét, befolyását a dúló felekezeti harcok lecsil
lapítására fogja felhasználni. Nyilatkozatának ez
a része nemcsak szimpatikusán érint, hanem
örömet és reményt kelt bennem egy szebb jö
vendőre. Azonban kétségtelen, hogy a kineve
zés körül nincs minden rendben, a kinevezés
rendkivülisége nyugtalanságot ébreszt a közvé
leményben. Nem üthetjük el a kérdést azzal,
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hogy fájjon a kormánynak a feje. A pápai ki
nevezésnek ez a szokatlan módja ugyanis szo
rosan összefügg az uj pápai törvénykönyvvel,
a Codex Juris Canonici-vel. Azt jelenti, hogy
a pápa ennek a törvénykönyvnek minden te
kintetben érvényt akar szerezni nálunk is, azok
ban az ügyekben is, amelyekben a magyar té
teles törvény másként rendelkezik. Bizonyos
elégtétellel állapíthatom itt meg, hogy egyete
mes közgyűlésünk ismételten foglalkozott en
nek a kódexnek a protestáns papok előtt kö
tött, illetve általában nem római katholikus pap
előtt megkötött házasságok tekintetében elfog
lalt álláspontjával, amely a vegyes házasságok
ban élő evangélikus híveinkre nézve súlyos
megbélyegzést jelent. Tudtommal a felelős kor
mány ezen sérelmünket nem orvosolta, sót lé
péseket sem tett, hogy azok orvosoltassanak.
Ugyanebbe a kategóriába tartozik az eszter
gomi hercegérsek kinevezése is. A kormány
beéri talán egy szépségtapasszal, amit hihető
leg megkap a szentszéktől, beéri, mert a pá
pával szemben eddig is gyengének bizonyult,
de szükséges volna, ha a protestánsok felhasz
nálnák ezt az alkalmat is arra, hogy nyilatko
zatra kényszerítsék a kormányt, első sorban a
miniszterelnököt, hogy milyen álláspontot fog
lal el a pápai törvénykönyvvel szemben. Mert
ez az egész ügynek és kérdésnek az ugrópontja
és veleje. S ugv látszik ez az a forró kása, ame
lyet kerülgetünk, s amely miatt Romániában és
Csehszlovákiában a magyar katholikus egyhá
zat s ezzel együtt az ott élő magyarokat is
egyik veszteség a másik után éri. Hiába em
legetik ellenzéki oldalról a főkegyúri jogot,
hiába idéznek évszázados törvényeket. Mert az
uj Kánonjog uj helyzetet teremt ott, ahol a fe
lelős tényezők nem éreznek magukban elég
erőt arra, hogy az állam törvényeinek érvényt
szerezzenek a Kánonjoggal szemben is, vagy
opportunizmusból halogatják ennek a szinte na
ponként aktuális kérdésnek megoldását. Két
ségtelen, hogy a felekezeti harcok kiélesedését
is az uj pápai törvények életbeléptetése idézte
elő. És minden jóakarat, minden türelem, min
den békességre való igyekezet szükségszerűen
kudarcot kell, hogy valljon, amig a Codex Ju
ris Canonici irányában a kormány és az ál
lam meg nem határozza a maga álláspontját.
A kérdés az: elismeri-e a magyar kormány a
Codex Juris Canonici-t olyan törvénykönyvnek,
amelynek a magyar törvény deferál. Igen, vagy
nem? De azt hiszem erre a kérdésre most sem
kapunk feleletet. Pedig minden egyéb csak szófecsérlés és porhintés. Az uj prímást pedig biz
tosítom, hogy a békés együttmunkálkodásban a
haza javára a mi egyházunkat a mi felelős té
nyezőink ismételt nyilatkozatai értelmében min
denkor megtalálja és szivvel-Iélekkel késznek
találja.
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fl gyakorlati lelkészképzés.
(Előadás az Orsz. Lelkészegylet 1Ö27. október 26-án
tartott közgyűlésén.)

(Folytatás.)
Ami történik, az tárgyi szempontból — a
normális szükségletnek általában véve megtel
lei. Legyen szabad u. i. megjegyeznem, hogy;
a »praxis« túlhajtása szintén nem helyes* Eb
ben a tekintetben egyházunk, ami különösen az
igehirdetést illeti, sajnálatos következetlenségbe
esik, amikor a kellő elméleti (dogm., eth., exegetikai stb.) ismeretek h i j j á v a l l e v ő k n é l
a praxist nemcsak sürgeti, hanem általában
véve megengedi és gyülekezeteinket, híveinket
— bocsánat a szóért — »kísérleti nyulíaknak«
használja fel. Ebben a tekintetben a külföld
példájára hivatkozom, amely a mienkkel össze
hasonlítva aránytalanul kevesebb praktikus elő
képzés ellenére, mégis a legnagyobb prédiká
torokkal ajándékozza meg az egyházat, akik ezt
a kiválóságukat bizonyára nem annak a'z 1—2
homiletikai szemináriumi gyakorlatnak, hanem
különös charizmáiknak, főképen pedig állandó
és hűséges tovább tanulásuknak köszönik. És
ott bizony még az u. n. »gyakorlati lelkészképző
szemináriumok« tanulmányi rendjében is a leg
több időt és helyet az »elméleti« (dogmatikai,
exegetikai stb.) repetitoriumok veszik igénybe.
Hogy azután mindezeken felül még mi min
dent várnak a legtöbben a lelkészképzéstől, an
nak már a felsorolása is sok, részletes tárgya
lása pedig lehetetlen:
Értsenek valamit a jogi dolgokból, közgaz
daságból, egészségtanból. Tanuljanak németül,
tanuljanak tótul (még ha az előtt sohase tud
tak is.) Tanuljanak éneket, zenét (még ha min
den zenei érzék és hallás nélkül szűkölködnek
is). És legyenek a társadalomban ügyesen for
golódni tudó emberek (még ha ebben a tekintet
ben sem a családból, sem az erre talán inkább
hivatott alsóbb fokú iskolai nevelésből semmit
sem hoztak is magukkal!) stb. stb. Lehetetlen
ezekre nézve ma már csak általános megjegy
zéseket is tennem. De, Deo volente, fenntar
tom magamnak hogy ezekről a nyilvánosság
előtt máshol fejtsem ki szerény véleményemet.
Végezetül legyen szabad még egy igen
fontos dologra rámutatnom:
A lelkészképzés sikerének egyik legelső, el
engedhetetlen, általános alapfeltétele: a meg
felelő anyag. Még a legkiválóbb művész a leg
jobb eszközökkel és a legnagyobb odaadással
sem tud igazán nagyot és maradandót alkotni,
ha a megfelelő »anyag« nem áll rendelkezésre.
Mi ennek az anyagnak a »szállítását« a1 szülői
háztól, az egészséges gyülekezeti élettől, fele
kezeti középiskoláinktól, lelkész és vallástanár
testvéreinktől kérjük és várjuk. A lelkészi hiva
tásra való selectiónak (E fiúból pap lesz, akárki
meglássa«), már sokkal előbb és máshol kell
megtörténnie, mint a theológián.

Fejtegetéseim eredményét két tételben fog
lalom röviden össze: 1. a lelkészképzéstől gya
korlati szempontból ne várjunk többet, mint a
mennyit joggal elvárhatunk. 2. Theória és pra
xis s azután végeredményben maga az egyház
kárát vallja, ha a kettő között ellentétet provo
kálunk.
Kedves testvérek! Legyenek meggyőződve
arról, hogy mi szivünk vérével igyekezünk a
reánk bízott lelkésznemzedék leikébe beleírni
egyházunk igazságait, a lelkiismeretes, hűséges
kötelességteljesitést s mindent, ami az evang.
lielkipásztori hivatás sikeres betöltésének telté
tele és nappali munkánkban, sokszor éjjeli vir
rasztásunkban állandóan tudatában vagyunk an
nak a felelősségnek, amellyel ez a munka jár.
Engedjék azért remélnünk, hogy ennél a mun
kánknál az a jóleső tudat töltheti el szivünket,
hogy ott áll mögöttünk egyházunk, lelkészi ka
runk bizalma és — imádsága.
Uraim! Testvérek. Ismerjük meg egymást,
értsük,« becsüljük meg egymást, szeressük egy
mást, többet és jobban, mint eddig. S azután
nyújtsunk egymásnak kezet, közös, szent mun
kára. Hannibal ante portas!
Stráner Vilmos.
..... -~r-- ■■
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Imaházavatás Tatatóvároson.
Tatatóváros a Vérteshegység északi vége
fellé, a déli lejtő tövében fekszik. Kedves, kies
hely. Vonzó ereje mellett tanúskodnak a vasút
állomás felé egymás után gyorsan emelkedő
házak s megnyílt utcák. A beköltözködéseik az
evangélikusok létszáma emelkedését is előmoz
dították. A hívek elérkezettnek látták az időt az
imaháznak a város által e célra ajándékozott
igen szép s megfelelő helyen való felépítésére.
Az imaház külsőleg is megkapó alkotás. Be
rendezése egyszerűségében remek, az oltár ónérnet mintára készült. Padok helyett karosszé
kek vannak beállítva.
A felavatásra Kiss István püspök ur Ömél
tósága, Draskóczy Lajos nyug. theol. dékán s
Krayzell Miklós egyházkerületi törvényszéki vi
lági bíró urak kíséretében a felavatás napjának
reggelén fél 9 órakor érkezett Budapest felől.
A pályaudvaron Balogh István esperes és
Troykó Béla járási főbíró ur fogadták a gyü
lekezeti s városi elöljárók élén szívélyes sza
vakkal s hódoló tisztelettel, a honnan autók s
magánfogatok hosszú sora kisérte dr. Teutsch
József gyülekezeti felügyelő ur vendégszerető
házához. Innen 10 órakor az előbbi módon vo
nultunk az imaház udvarához, amelynek kapu
jánál a gyűl. felügyelő, majd egymásután aref.
egyházmegye esperese, a helyi kegyesrendi fő
gimnázium igazgatója, a katonaság, csendőr
ség stb. képviselete, az imaház ajtajánál pedig
a különböző iskolákba járó ev. növendékek s
ifjúság nevében 3 magyar ruhás leánynöven

1927.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

dék 1—1 virágcsokor átnyujtásával üdvözölték
a püspök urat.
A kulcsok átvétele után az »Erős vár a mi
Istenünk« kezdetű ev. himnusz éneklésével az
imaházba vonultunk. Az elhelyezkedés után felzendült a hívek ajkán a 368. számú ének, a
melynek első verse után az esperes alkalmi
imát mondott s igét olvasott. A ref. énekkar
nak erre következett négy szólamu éneke köz
ben püspök ur óméhósaga lépett az oltár elé
s a Zsoltár 52. r. 14. verse alapján Telépitett,
a figyelmet mindvégig feszültségben tartó be
szédével, s buzgó imával felavatta az imaházat.
A 485. ének 2 verse után Draskóczy Lajos
nyug. theol. dékán tartott nagyhatású beszédet.
Az imaházba be nem férő az udvart betöltő
óriási közönségnek pedig az esperes hirdetett
igét Lukács ev. 12. r. 32. v. alapján.
Keresztelést, egyházkelő kibocsátást ugyan
csak az esperes vegezte. Úrvacsorát osztottak
Piri Károly szendi s Magyar Géza száki lel
készek.
A gyónás végeztével újra püspök ur lépett
az oltár elé s befejező oltári imát mondott, ál
dást osztott és a 485. számú ének utolsó ver
sének elzengedezésével az ünnepély véget ért.
Az ünnepélyt díszközgyűlés kivette, am<N
lyen az esperes lelkesült szavakban utalt a gyü
lekezet tagjainak szivét boldog öröm érzettel
eltöltő, előttük bizonyára feledésbe nem me
rülő e napnak nagy jelentőségére s megható
szavakkal méltatta dr. Teutsch József felügyelő
urnák kiváló érdemét, aki az imaház költségei
nek négyötöd részét 30—32 ezer pengőt előle
gezte, amely tettével tulajdonkép elkötelezte ma
gát a gyülekezetnek, Isten mindenható sege
delmével való további fenntartására.
Valóban az isteni gondviselés küldte ót Tatatóvárosra. Nemes áldozatkészsége nélkül még
hosszú ideig csak epedő vágyként élne a tatatóvárosiak szivében az imaház építése. A hí
vek a felügyelő ur iránt érzett mélységes há
lából az imaházzal kapcsolatosan megépített ta
nácsteremben (amely utóbb lelkészi irodává le
szen) elhelyeztessék ez alkalomra művészileg
megfestett képét, hogy mint ott elhelyezett első
kép tanítsa, lelkesítse, az egyházközség minden
időbeli tagjait, hitre, egyházhűségre, nemes ál
dozatkészségre.
A gyűlés után még egy kedves mozzanat
gyönyörködtette meg a sziveket: az imaház fa
lába kívülről elhelyezett emlékkőnek a leleple
zése, amelyen a püspök, esperes, volt adminisz
trátor, gyülekezeti felügyelő, gondnok, presbyterek és építő mérnök nevei vannak megörö
kítve.
A leleplezést Magyar Géza száki lelkész
végezte, tartalmas, biblikus beszéd kíséretében,
amely után felharsant az ajkakon a hymnusz, s
egyrészt a lelkesült örömnek, másrészt a hon
fiúi méla bánatnak összeolvadó érzésein száll
tak a hangok ég felé, könyörögve egyházakra,
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hazára egy szebb, egy boldogabb jövendőért.
A teljes ünnepélyt közebed követte, ame
lyen a jelenlevők lelke örömére s épületére szá
mos egyház és hazaszeretetre buzdító felkö
szöntő hangzott el.
B. I.

Epilógus, mely egyszersmind prologus.
Az idő körforgásában nemsokára ismét le
záródik egy egyházi esztendő, de csak, hogy
koporsója egy újnak bölcsőjévé legyen. Az év
forduló emlékeket ébreszt, de terveket is szül.
Az emlékek a múltat idézik fel, a tervek a jö
vendőt varázsolják elénk. És miután van mire
emlékeznünk, de meg mit terveznünk is, tán
helyesen cselekszem, ha soraim fölé azt irom
címül: »Epilógus, mely egyszersmind prologus«.
Mint olyan ember, aki itt-ott ugyan hiva
talból, de legtöbbször privát passzióból vesz
részt már jó pár esztendeje a különböző egy
házi közigazgatási kö/iiletek évi közgyűlésein
és az ezeket megelőző, előkészítő egyik-másik
bizottsági ülésen, szerzett tapasztalataim, nyert
impresszióim fölött, itthon csendes falusi ma
gányomban elszoktam gondolkozni, tűnődni, sót
néha rágódni is, — hova-tovább annál inkább,
mivel gyatra egészségi állapotom folytán na
ponként 1—2 órával tovább kell nyomnom az
ágyat, hogy' sem szeretem. Miután
azonban
erre csak a fizikai nyugalom okából kényszeritenek az orvosok, ineditá'ásra használom fel ezt
az időt. Hogy mint lelkészt gyülekezetem vi
szonyai mellett közegyházunk ügyei, bajai,
hiányai, vágyai is foglalkoztatnak, abban nincs
semmi rendkívüli dolog. Tűnődéseim közepette
aztán sokszor felmerül lelkemben a kérdés:
miért van valami igy és nem máskép? — miért
van valami szép es jó dolog meg másutt és
miért nincs meg nálunk evangélikusoknál is?
Nos most, hogy túl vagyunk az összes köz
gyűléseken, sőt a róluk szóló referádáknak egy
házi lapjainkban leközlésén is s elszeretném
mondani a szerzett tapasztalatokat, nyert im
pressziókat, amelyek fölött el eltűnődöm annál is
inkább, mivel úgy gondolom, mások szive gon
dolatának, vágyának is adok kifejezést és ha
nem is azonnali megvalósulás, de legalább meg1értés lesz az osztályrészük.
I.
Vegyük például azt az óriási időpazarlást,
testi-lelki strapát, sőt hajszát, mellyel úgy a
kerületeken, mint az egyetemes egyháznál nem
maga a közgyűlés, hanem azoknak bizottsági
előkészítése a mostani gyakorlat mellett jár.
Nyolc-tiz napon át egyik ülésről ki, a másikba
be s mindegyiken 3—4 óra hosszat is figyelni,
előadni, vitatkozni, elnökölni legtöbbször egy
azon embernek, enyhén szólva nem embernek
való dolog. Ez már az idegekre megy és pe
dig annyira szemmel láthatóan, hogy magia a
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közgyűlés szenved miatta. Az elnökség fizikailag
is kimerült, az előadók alig győzik már hang
gal, a bizottsági tagok ismervén a tárgyat is,
a javaslatot is, figyelmetlenek, beszélgetnek, a
közgyűlés többi tagja ennek folytán az előadó
kat nehezen, vagy rosszul érti, amiért a fel
szólalások egy része már azért is lecsengetésre
kerül, mivel nem a szóban forgó tárgyhoz,
avagy kelleténél előbb, vagy utóbb történik,
másik része pedig egyszerűen elmarad, mert
a felszólalni kívánó nem akarja magát bla
máink Általános lesz az idegeskedés, mivel a
közgyűlés egy része már mindenen túl sze
retne lenni, hogy haza mehessen, másik része
várakozásában csalódva hagyja ott a gyűlést
és otthon a lapok referádáiból igyekszik meg
tudni azt, amiért esetreg egy nagy fáradsággal
és költséggel járó utat tett meg.
Hogy ez igy nincs rendjén, kétségtelen do
log. Úgy a közgyűlések méltósága, mint az egy
ház érdeke rendszerváltoztatást követel. És ez
keresztülvihető, ha nem is máról-holnapra, de
azért minden nehézség nélkül. Első feladat: a
bizottságok tulnagy számának alapos, radiká
lis apasztása, mert szegénységünk, deficites költ
ségvetéseink mellett öngyilkosságba menő poli
tika, hogy majdnem minden egyes tárgysorozati
pontnak külön bizottság az előkészitője. Máso
dik feladat: a megmaradó kevés bizottságnak
is minél kevesebb taggal megalakítása és ezért
a vonatkozó szabályrendeletek idevágó intézke
déseinek minél előbbi és minél gyökeresebb
módosítása. A módosításnál, ha rajtam múlna,
két elvet vinnék keresztül, de teljes kérlelhetetlenséggel: az elsőt úgy a kerületeknél, mint az
egyetemes egyháznál egyformán, amidőn csak
egy, legfeljebb két igen fontos bizottságnál
tenném a közgyűlési elnökséget a bizottságévá
is; — a másodikat az egyetemes egyháznál, a
mikor a többi bizottságnál elejteném a kettős
elnökséget és ha már épen nem megy más
képen, minden kerületből csak 1—1 tagot en
gednék be választatni. így is érvényesíthető a
világiak és lelkészek paritása. Szakítanék azzal
a gyakorlattal is, hogy a kerületi elnökségek
ex offo legyenek a legfőbb bizottság tagijai.
Az ellenvetést, hogy igy akár az egyetemes
egyház, akár a kerületek elnöksége egyrészt
nem nyer ingerenciát sok ügy tárgyalásába,
másrészt nem nyer kellő betekintést az ügyek
előkészítésébe és tájékozottságot a bizottságok
határozati javaslatairól igen könnyen elnémít
hatjuk. A püspökök és kerületi felügyelők az
egyetemes felügyelővel az élükön egyszerűen
összeülnek, hogy meghallgassák a leapadt
számú bizottságok előadóinak az ezek ülésén
letárgyalt ügyekről szóló referádákat, ami, ha
csak a fontosabb ügyekre szorítkozik akár egy
óra alatt is megtörténhet. — Példa reá: a vár
megyéknél a közigazgatási bizottság, főleg ál
landó választmány ülése.
Az az ellenvetés pedig, hogy igy több ér
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tékes emberünk esetleg nem juthat szóhoíz, sze
rephez, azt felelem, hogy nem áll. Mert miért
keli egy-egy személynek egy egész csomó bi
zottságban bent lennie? Mihelyt reátérünk az
okos váltó gazdaságra, minden kapacitásunkat
foglalkoztathatjuk és hozzá meg lesz az az elő
nyünk is, hogy egy-két nap alatt lefolytathatók
az összes bizottsági ülések és a felmerülő utiszámla többlet, feltétlenül alatta marad azon
összegnek, mely a bizottságok tagszámának
apadása folytán napidijak címén megtakart tható.
II.
A bizottságok munkanapjainak és tagszá
mának apadásával bizonyosra vehető a közgyű
lésnek egy napnál tovább tartása. De okos idő
beosztás mellett másfél, legfeljebb két nap alatt
a leghosszabb tárgysorozat még akkor is le
tárgyalható, ha a hozzászólások gyakoriabbak
volnának. A módszeren természetesen változ
tatni kellene. Van akárhány olyan beszámoló
jelentés, amelyet bátran közzé lehetne.tenni elő
zetesen az »Evangélikusok Lapjában« egész itisz
teletreméltó terjedelmükben. Sok időt nyernénk
igy, mert felolvasottaknak tekinthetvén őket,
mindjárt a netáni hozzászólások esetleg szük
séges határozati javaslatok következhetnének.
Előzetes közlés folytán mindenki ismervén a
tárgyat, elmaradnának a félreértésen, vagy he
lyesebben meg nem értésen alapuló felszólalá
sok, de meg ki-ki előre tudva, mikor és mily
irányban óhajt felszólalni, mondanivalóját nyu
godt meditáíás alapján a szükséges rövidségre
is foghatja. Annyi önfegyelmezést természetesen
feltételez és elvár a közgyűlés, hogy akár
kontra, akár pro kíván valaki á tárgyhoz szólni,
már elhangzott érveket ne ismételjen más sza
vakkal. Igaz, hogy igy az elnök tisztán és egy
magában az elhangzott felszólalások számából
itt-ott nem állapítja meg a közgyűlési tagok
többségének véleményét, de miután az előké
szítő bizottsági üléseken még nem fáradt ki
holtra, a kisérő tetszés, vagy nem tetszés nyil
vánításokból már legtöbbször tájékozást nyer
het róla, mily irányban mondja ki közmegnyug
vásra a határozatot. Ha pedig ez irányban ké
telyei vannak, hát ott a szavazás, melynél iga
zán csak igen ritkán lelsz szükséges a névsze
rintire, mert elégséges lesz a felállással is. Az
akaratlan tévedések elkerülése, de meg a köz
gyűlés méltóságának megóvása is azonban fel
tétlenül megkívánja, hogy a közgyűlési termet
a jelenlevők a tárgyalás és ne a társalgás ter
mének tekintsék. Ez utóbbi célnak sokkal in
kább megfelel valamely szomszédos terem és
a folyosó! — Ezen szempontok betartásával
nem nyeli el a közgyűlési teremben a beszélők
szavát az általános zümmögés, érthetővé válik
a tárgyalás, gyorsabb tempóban ha’adhat, szó
hoz juthat mindenki, kinek mondanivalója is van
és mégis befejeződhetik a közgyűlés másnap
délre, legrosszabb esetben estére anélkül, hogy

1927.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

az első nap délutáni tárgyalása a késő esti
órákba való kinyulás miatt általános részvét
lenségbe fulladjon.
III.
Tisztában vagyok vele, hogy kényes, mert
fájó pontokat érintek a következőkben, de kö
telez rá lelkiismeretem és emésztő egyházsze
retetem, hogy elmondjam, ami szivemen fek
szik és amit legjobb meggyőződésem szerint
mások is éreznek, de hangosan kimondani bi
zonyos álszeinéremból, avagy tartózkodásból
vonakodnak, ez: a mi sajátságos mentalitásunk.
Nem tudunk kellően összeforradni sem érzel
meinkben, sem gondolkozásunkban, sem cseledeteinkbcn. Igaz, hogy itt közbejátszik a tör
téneti adottság, hazai evang. egyházunknak kor
mányzás és közigazgatás tekintetében pártikulárisztikus fejlődése, az alig egymásba kapcso
lódó önálló kerületekre tagozódása. Az is igaz,
hogy egy évszázados történelmi tradíciót, nehéz
máról-holnapra a köztudatból és közérdekből ki
törölni, de erre nincs is szükség. Azonban hova
tovább mégis csak be kell látnunk, hogy nem
elég, ha csak az E. A. §§-ainak abroncsai fog
lalják össze a kerületeket az egyházegyetem ma
gasabb jogi egységében, hane ma szenvedések
kel, sőt vérrel teljes múlt, a küzdelmes jelen és
a nehéz jövő egyazonosságán kívül és felül a
hit és hitvallás közösségének drága köteléke
fűzze össze a sziveket, lelkeket egy benső unitasba, érzelmi egységbe. Hova-tovább egész ma
gatartásunkban célzatos tudatossággal kell ki
fejezésre juttatnunk, hogy nálunk magyarhoni
evangélikusoknál is a szenteknek közössége,
vagyis az összesség illetve ennek az egyházegyetemben egyházalkotmányilag érzékelhető
megnyilvánulása, alakja csak úgy töltheti be
magasztos hivatását es tehet bizonyságot létjogosultságáról, ha szociális kötelességeit fel
ismeri és azokat a közzel szemben teljesíti is.
Miután pedig világos, hogy az idő megnöveke
dett nehézségeivel megsokasodott feladatok »vi
ribus unitis« előbb és könnyebben oldhatók meg
az egyetemes egyház által és keretében, mint
a kerületi széttagoltsággal szükségszerüleg vele
járó »viribus divisis«, le kell tennünk különle
ges törekvéseinkről. Ma, amidőn a »Lutherania
oeconomia« is láthatóan egységességre törek
szik (lásd ^Lutherisches Einigungswerk«-et) iga
zán kapva kell kapni minden egyes alkalmon,
amely valamely intézet, vagy intézmény léte
sítésénél egyetemes jellegűvé tételével módot
nyújt reá, hogy együvétartozásunk külső jeleit
szaporítsuk, belső tudatát erősítjük.
Nem mondom, hogy tegyünk minden ke
rületi intézményünket egyetemes jellegűvé, bár
ebben sem látnék halálos veszedelmet, — csak
azt állítom, hogy ilyen jellegű intézmények to
vábbi szaporítása, különösen mai megcsonkitottságunkban és az ebből folyó anyagi erőte^
, lenségünkben sem időszerű, sem ajánlatos. Ha
már alkotni akarunk, avagy az idők parancsoló
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szavára kényszerülünk valami egyházi intéz
ményt, azt csinálja az egyetemes egyház és semmikepen se valamelyik kerület. Ezt nem egyéni
excentritás, hanem komoly tárgyi okok alapján
mondom. Mert egyrészt tény, hogy minden
egyes kerület meglevő intézményei egyre foko
zódó fenntartási költségeinek előteremtését már
alig-alig győzi, másrészt az is tény, hogy a ke
rületek olyan egyre hevesebbé váló s/.envedélyességgel ostromolják az egyetemes egyház
pénztárát, hogy ez mindennek, mondható, csak
lélekemelő látványnak nem és végül az. is tény,
hogy csak ilyen módon korlátozható a kerüle
teknek lelkeket szétválasztó versengése egy
mással egyfelől és erősíthető szivek egy aka
raton összedobbanása másfelől. Csak igy eliminálható a szivekből az a kontroverzia, mely
mostanában szinte ösztönösen jelentkezik há
rom kerületbeHekné 1, mihelyst a negyedik ke
rület valami kéréssel áll elő és csak igy remél
hető annak a keserűségnek megszűnése, amely
néha a kerületeket eltölti, amikor az egyházegyetem ösztönös védekezésében csak azért
szűkkeblű az egyes kerületekkel szemben, hogy
néki minél többje maradjon igen gyakran oly
célokra, amelyek sokkal kisebb fontosságúak
azoknál, amilyenek megvalósítására a kerületek
segítséget kértek.
(Folytatjuk.)
Figyelm eztetés. Néhány héttel előbb a la
punkat válságos «helyzetbe hozott hátralékosok
hoz külön felhívást küldtünk, s kértük őket hát
ralékaik lefizetésére.
Sajnos, kevesen tettek eleget ezen kéré
sünknek. Most utoljára kérjük a hátralékoso
kat, hogy f. hó 15-ig fizessék meg a kötelességszerü tartozásukat.
A kiadóhivatal.
H Í R E K .
Dr. Sztranyavszky Sándor államtitkárt a
pesterzsébeti egyházközség főfelügyelői tisztébe
december 4-én iktatta be D. Raffay Sándor
püspök.
A ném etországi Gusztáv Adolf-egylet
újabban a következő gyülekezeteknek juttatott
következő segélyt: Kelenföld 4U0 M, Keszthely
200 M, Kispest 100 M, Magyaróvár 150 M, Me
zőtúr 300 M, Szekszárd 350 M, Nagyatád 100
M. A jó Isten áldása nyugodjék szegény gyüle
kezeteinknek nagy jóltevőjén!
A Mi Szolgálatunk címen Marcsek Jánosné szerkesztésében immár 11. száma jelenik
meg az evangélikus papnék lapjának. Ez a szám
hozza Kapi Béláné megnyitó beszédét a pap
nék konferenciáján, dr. Deák Jánosnénak »A
papné a Krisztus szolgálatában« c. előadását,
mellékletként pedig a papnék szövetségének
alapszabályait.
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A Lelkipásztor decemberi számában cik
kek, prédikációk stb. jelentek meg D. Dr.
Prőhle Károly, Stráner Vilmos, Nagy Lajos,
Duszik Lajos, Torda Gyula, Schöck Gyula, dr.
Raffay Sándor, Ziermann Lajos, Kapi Béla és
Zongor Béla tollából.
Helyreigazítás. A Magyarhoni Ág. Hitv.
Evang. Misszióegyesület legutóbbi pénztári ki
mutatásában, egy kis tévedés történt, amennyi
ben az ágfalvai egyházközségnek és az ágfalvai nőegyletnek évi tagdija nem 3 pengő, ha
nem egyenként 5 pengő volt.
Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek!
V e r s e k . »Fébé« kiadása. 1927. Eredeti költe
ményeit és fordításait adta ki ilyen címen csi
nos kiállítású, 254 oldalas kötetben a jól is
mert, jeles írónő. Az eredeti versek közül több
egyes bibliai eseményeket dolgoz fel, a forditások angolból és németből (Gerok Károly, Redern Hedvig, Meyer K. F. stb.) valók. Külön
szakaszban gyermekversek is találhatók. A vers
kötet már második kiadásban jelenik meg. A
vallásos költészet kedvelőinek melegen ajánlom
Vargha Gyuláné költeményeit.
A csabai kalendárium. Húsz év előtt Sá
rosvármegye magyar közművelődési egylete
Sernsey Boldizsár főispán kezdeményezésére
»Nasa Zastava« címen egy hazafias irányú tót
hetilapot indított, mely lap s a kiadásában meg
jelent kalendárium dr. Dessewffy István vár
megyei Il-od főjegyző, Dvorcsák Győző vár
megyei főlevéltáros, Liptai Lajos evang. espe
res és Zsebráczky Géza bártfai plébános lelkes
és buzgó közreműködése mellett csakhamar
igen elterjedt és közkedveltté vált, s a háború
előtti években már 10000 példányban jelent meg,
s teljesen kielégítette a keleti tót nép kulturá
lis igényeit. Nyoma sem volt ezen a vidéken
sohasem a szeparatistikus törekvéseknek. Ma a
csonka hazában, még szintén vannak tótok, kik
ha beszélnek is magyarul, anyanyelvűket még
sem akarják teljesen elfeledni. Nincs tudomá
som arról, hogy ezeknek a tótoknak a magyar
haza iránti hűsége tekintetében a legcsekélyebb
kétely merült volna feli, ezért őszinte örömmel
üdvözlöm dr. Szeberényi Lajos Zsigmond fő
esperes ur szerkesztésében tmegjelent tót nyelvű
csabai kalendáriumot, mely magas szellemi szín
vonalával, s hamisitatlan evangélikus szellemé
vel, méltó illusztris szerzőjéhez, s teljesen alkal
mas a csonka hazában élő földmivelő tótság
kulturszükségletének kielégítésére, s méltóan
folytatja azt az elfogulatlan és becsületes, sa
magyar naza érdekében Kossuth Lajos szelle
mében kifejtett önzetlen munkálatot, amelyet
annak idején a Sáros vármegyei magyar köz
művelődési egylet kezdeményezett. Krayzell
Miklós.
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Szigethy Lajos: Goethe. Dalok,balladák,
egyéb költemények. Költeményeket más nyelv
re átültetni azt hiszem mindig hálátlan feladat.
Különösen ha az olvasónak még a fülébe mu
zsikál és lelkében zsong az eredetinek ritmusa,
hangzenéje. Apró, néhány soros költemények
lefordítása pedig csak a legritkább esetben te
heti csak megközelitőleg is az eredetinek hatá
sát. Szigethy Lajos gazdagította irodalmunkat
Goethe fordításaival, amelyek általában véve
sikerűiteknek mondhatók, egynémelyik pedig
egyenesein kitűnő műfordítás. Goethe dalain
mintha éreznék — nem a fordítás gyengesége
miatt — hogy egy letűnt irodalmi korszaknak
a reprezentánsa. Hiszem azonban, hogy Goethé
nek a lírikusnak is vannak őszinte tisztelői, ha
nem is rajongói, akik köszönettel fogadják Szi
gethy Lajos gyűjteményét.
Az amerikai Egyesült Lutheránus Egy
ház nyugdíjügyi bizottsága az 1926. évi köz
gyűlés határozata értelmében megindította az
akciót, amelynek célja 1928. évben négy millió
dolláros nyugdijintézeti alaptőke létesítése.
D. Dr. Werner E iert: A lutheri egyház
tanrendszere. Fordította H. Gaudy László. Bu
dapest 1926. A keresztyénségben felmerült
egyesitő törekvések^felkeltették az érdeklődést
az egyházak dogmái iránt. Örömmel kell tehát
üdvözölnünk, ha magyar nyelven, bár csak for
dításban is, jelenik meg munka, amely ismer
teti a mi egyházunk tanrendszerét. Gandy L.
elismerésre és köszönetre méltó munkát végr
zett Elért művének lefordításával és kiadásá
val. A mű rövid, tömör, s azt hiszem az ereh
detiben sem könnyű olvasmány. Sajnos, a ma
gyar fordítás igen nehézkes, a szóvonzatok,
mondatszerkezetek és mondatkapcsolatok, sőt a
szóhasználat is annyira németes, hogy az olva
sónak itt-ott, ahol pedig a fordító segíthetett
volna, ugyancsak törnie kell a fejét. Áttanulmá
nyozását azonban feltétlenül ajánlom, bár Elért
tel nem értek mindenben egyet.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Orgonaeladás. A terényi ev. egyház (Nógrád m.) egykori imaháza részére 1886. évben
vett, de 1910. évben épített temploma nagysá
gának meg nem felelő négy változatú orgo
náját, a rendes uj orgona beállítása után, 1928.
évi jan. közepén, jutányos áron eladja. Az or
gona iránt, amely imaházban, de kisebb temp
lomban is teljesen megfelelne, az ev. lelkészi
hivatalnál lehet érdeklődni.
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II jövel prófétája.
„Prófétát támaszt néked az Ur,
a te Istened te közüled, a te
atyádnál közül, olyat mint én,
azt hallgassátok!“
5. Mózes 18, 15.
Ezt a v erset m e g e lő z ő le g arról van szó ,
h o g y azok a n em zetek , a m elyek k ö zö tt Izrael
n ép e hazát talál, s am elyek n ek e g y ré szét el
űzi, ig éző k re és jö v e n d ó m o n d ó k r a h allgatnak,
varázslók, ö r d ö n g ő sö k , h alottid ézók vannak n á 
luk; ám d e a k iválasztott n ép n ek tö k é le te sn ek
keil len n ie az Istennel. A zért tám aszt az U r
p rófétát, s azt, nem p e d ig a p o g á n y o k jö v e n d ő
m on d ó it kell h allgatn iok . P alesztin a föld jén te 
hát a m a g a sa b b rendű, tisztu h a b b v a llá so ssá g
találkozik az a la cso n y a b b rend ű vel. F e n n fo r o g
az a v esz e d e le m , h o g y ez az utób bi m egron tja
az előb b it. Jellem ző, h o g y szó b a sem kerül a
p o g á n y n ép ek m isszio n á lá sa , Izráel vallása te l
jesen n em zeti alapon áll s nem jött m é g el az
ideje annak, h o g y a n em zeti k orlátok at letö rv e
szelle m év el h ó d ítso n a töb b i n em zetek k ö zö tt
is. S ó t h a n g sú ly o zza az ig e , h o g y a z atyafiak
közül tám aszt az U r p rófétát, o ly a n t, m int M ó 
zes, aki velük e g y te s t é s e g y vér. A te s t s z e 
rint id e g en a lelk iekb en sem leh et v e z é r e és
tanítója a népnek. A fajelm élet, am in t látjuk,
sokkal régib b , m int a mi tu ran izm u su nk . A
m ózesi tö rv én y n ek a m odern fajelm életn él m a
g a sa b b érték et ád az, h o g y a z Ó testam en tom ban a fa jtiszta sá g k ö v e te lm é n y e a fajt nem cél
nak tekin ti, hanem eszk özn ek a s z e lle m is é g s z o l
gálatáb an. A n ép azért őrizk ed jék a v érk everered éstől, h o g y m e g ő rizze szellem iséglét, tisztultabb vallási é letét; nem a te s te t félti M ózes,
hanem a lelk et, attól tart, h o g y bár Izráel n ép e
a n em zetek et »kiűzi«, v a g y is te stü k et m eg ö li,
lelkűk diadalm askodhatik Izrael lelkén.
Éppen a vallás terén m in dig, m a is, fe n y e
g e t az a v esz ed elem , h o g y a h itélet elfajul. A z
alacson yab b
rendű a m aga szín vonalára sü-

H ird e té si á ra k m egegyezés s z e rin t.

lyeszti a m ag^sabbr^ndüt. A babona m e g fe r tő /i
Istennek lélek b en és ig a zsá g b a n im ádását. Az
em bern ek ősi ö sz tö n e hajlik a babonára. K irívó
példáit látjuk en n ek m an ap ság, mi köztünk is.
A v ilágh áb orú óta a babona erő s
g y ö k ere t
vert, uj len d ü letet nyert. A m int M ózes id ejéb en
a harctereken k ivívott g y ő z e le m nem b izto sít
hatta Izráel va llá so s éle té t az elfajulástól, ú g y
a mi korunkban a tu d om án yok elóhaladása sem
b iztosítja a k ere sz ty é n sé g e t a babonába sü lyed éstő l. A b ab on ás szo k á so k (például fának m egk o p o g ta tá sa , h o g y a sz e r e n c se hátat ne fordít
so n ), h a lo ttid ézés, k á rtyavetés, cso d á la to s g y ó 
g y ítá so k , ma gyak orib b ak , m int a háború előtt.
Ennek ok a részb en az, h o g y a társadalm i élet
h om lok teréről leszorultak azok, akik azetött lelki
kultúrájuk g a z d a g sá g á v a l m éltók voltak a v ez ető
szerep re, s h ely ü k b e félm ü veitek , ob sku ran tisták, tu catem b erek kerültek, a g a zd a sá g i és p o 
litikai viszo n y o k m eg v á lto zá sá v a l; m ert k é ts é g 
telen , h o g y azok, akik ma h an gad ók és szerep vivők , sem e g y e n k én t, sem ö ssz e sé g ü k b e n nem
érik el a háború előtti társadalom elitjének szín 
vonalát. Az efajta sü ly e d é s a szellem i élet te 
rén k um ulative
rom bol. M indazok,
akiknek
an yagi léte fü g g attól, h o g y alkalm azkodnak-e
az uralkodó áram lathoz v a g y nem , job b m e g 
g y ő z ő d é sü k ellen ére is csatlakoznak a h h o z az
irán yzath oz, am ely bár szám ukra lea la cso n y o d á st
jelent, d e k en y eret b iztosit. Sajtó, szó szék , is
kola az ob szk urantisták k ezéb e kerül, m eg k a 
parintják a politikai és g a zd a sá g i hatalm at, e lő 
áll az a h elyzet, h o g y a tu d om án y m inden v ív
m ánya o ly a n o k k ezéb e kerül, akiknek lelk isé g e
a p alesztin ai ő sp o g á n y n em zetek
szín vonalán
áll, s a s z e lle m isé g eltorzu lásáb a b elep usztu l a
n em zet, a lélek után m eg ő rletik a te st is.
A z erk ölcsök lazu lását n e csupán a testi b ű 
n ök b en , k icsa p o n g á so k b a n , fajtalanságok b an lás
suk m eg . M in d ezek h él talán v esz ed elm ese b b az
az er k ö lc ste le n sé g am ikor az em b erek tudá
sukat, m e g g y ő z ő d é sü k e t, lelkűket árulják el, s
k en yérért, p ozícióért, hatalom ért ü völten ek
a
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Ahol Jézus gyermekkorát töltötte.

istálló szennyjénél magasabban aludhassanak. A
jászol akkor is, most is nem fából készül, hanem
földből van formálva és a felemelt résznek a
végén van elhelyezve. így érthető meg, hogy
Mária az istállóban volt, de mégsem az állatok
között.
A vendéglőben elcsendesedett a lárma. Hir
telen egy uj hang halatszott, — egy újszülött
csecsemőnek kiáltása. Mária bepólyálta a gyer
meket, belefektette a jászolba a szénára és el
aludt, mig József virrasztoitt.
Bethiehemtől tiz kilométerre, Jeruzsálem vár
falain a kelő hold fényében őrjáró katonák ércsisakja csillogott. De még a holdnak fehér su
garai sem tudták fehérebbé varázsolni a Hero
des által fehér márványból épített jeruzsálemi
templomnak falait. A márványt ehhez a temp
lomhoz a Jeruzsálem alatti márványkőfejtőkből
vették, ez a márványkő mutatja, milyen vakítóan
fehér lehetett a templom, amelynek teteje a
szentek-szentje felett szinarannyal volt bevonva.
A várfalakon belül, a templom közelében volt
Heródes uj királyi palotája, keleti kertekkel, to
vábbá a kimagasló Antóniusz-toirnya, amelynek
lépcsőin ötven évvel később felhuroolták Pál
apostolt a katonák, hogy megmentsék életét a
zsidó tömeg dühe elől. Jézus születése idején
Jeruzsálem olyan ragyogó város volt, amilyen
sem azelőtt, sem azóta soha. Kétségtelen, hogy
Jézus kortársai közül senki se hitte volna el,
ha valaki azt mondta volna, hogy a római biro
dalom összeomlik, hogy a templomból csak
egyetlen fal marad meg, amelybe a zsidók sírva
verdesik homlokukat, ellenben a Bethlehemben
született csecsemőnek annyi követője lesz, hogy
a karácsonyi énekek zsolozsmája átfonja a föl
det.

I.
A szamár patái gyors ütemben csattogtak
a mészkő ösvényen, mikor hátán Máriával Bethlehemnek fehér házkockái felé iparkodott, fá
radtan a hosszú úttól. Mária jegyesének József
nek lelkében a város láttára különböző gondo
latok támadtak. Alig félórányira ugyanazon
hosszú, magas hegygerincen emelkedett Heródesnek uj várkastélya mint néma fenyegetés és
annak a római hatalomnak jelképe, amely Jó
zsef nemzetét leigázva tartotta. József érzései
annyival is élénkebbek voltak, mert a zsidók
legnagyobb királya valamikor ugyanezen a hegy
gerincen legeltette nyáját. Dávid itt harcolt ju
haiért az oroszlánokkal és a medvékkel. Sámuel
próféta Bethlehemben kente Izrael királyává a
fiatal juhászt. Ezen a tájon volt az a tarló, ame
lyen Józsefnek egy még régebbi ősanyja, Ruth
kalászokat szedett.
Az a mészkő barlang, amelyben József és
Mária éjjeli hajlékot találtak, a vendégfogadónak
egy része volt. Az elmaradottabb falvakban még
ma is az a szokás, hogy az istálló földjének egy
részét két-három deciméterrel magasabbra emeu
lik, hogy a tevehajcsárok állataik mellett, de az

II.
Elérkezett annak a napnak a reggelei, ame
lyen a tizenkét éves Jézus elindult Názáretből
Jeruzsálembe. Mire Jézus ennyi idős lett, lelke
megtelett népe hőseinek alakjaival. A hegyről,
amelynek oldalában Názáret épült, olyan kilátás
nyílik, amelynek nincs párja a világon. Galileának lakossága tüzesen hazafias volt, a tájék nagy
hősök emlékét lehelte és csábított a messze
idegenbe. Mindezek kell, hogy megkapják, meg
ragadják az ifjúvá serdülő gyermeknek lelkét.
Kelet felé tekintve Jézus megláthatta a Haurán
hegységet, amelynek lejtőin terelték le nyájaikat
a Jordán völgyébe s onnan fel Palesztina he
gyeire Ábrahám és Lót. Délkelet felé a ködfá
tyolos távolban terült el Moáb, ahová Mózes
vezérelte el népét az egyiptomi rabságból. Moáb
hegyein innen szaladt a földnek legmélyebb szakadéka, amelyben a Jordán folyik, az al viz, a
melyen Jozsue átvezérelte népét. Jézustól né
hány kilométerre abban az irányban, amelyben
Tábor hegye emeli kúpját, volt az az árnyas,
völgy, amelyből Debora és Bárák1 lecsaptak Si
sera hadaira az Ezdraelon síkján. Ezen a lapá
lyon kígyózott Kison patakja, amelynek kiáradt

farkasokkal, behódolnak a varázslóknak, ördöngősöknek, bűbájosoknak. Pedig erre is van
számos példa.
Az idézett szenti rásbeli hely bizonyítja azt,
hogy Izrael vallásának képviselői nem zárkóztak
el a vallási élet fejlődésének gondolata elől.
Mózes reámutat egy másik prófétára, aki utána
jő, s felhívja népét, hogy arra hallgasson. Meny
nyire más itt még a mozaizmus, mint az a
vallás, amellyé később merevedett! Ez a val
lás itt még profetikus, a jövőbe néz és a jö
vőtől vár. S ami még figyelemre méltóbb: a
vallás tisztaságát és fejlődését nem egy papi
kasztra bízza, hanem egy prófétára, a!ki Isten
nek papja nem azért, mert Lévi törzséből Áron
házából származó pap, hanem mert Isten tá
masztja. Mózes itt arra tanítja népét: ne gon
doljátok, hogy én vagyok a legnagyobb' pró
féta, jön egy másik, aki nagyobb nálamnál,
azt hallgassátok. Ez a prófétai alázatosság, Ke
resztelő János alázatossága. Ebben az aláza
tosságban van a zsidó nemzet, minden nemzet
életereje. Akik utánunk jönnek, nagyobbak,
mint mi. Feladatunk nem a jövendő bilincsbe
verése, hanem a jövendő számára utak egyengetése. Jaj annak a, népnek, amely megöli a
prófétáit, csak azért, hogy legyen rend és csend,
s erkölcsi magzatirtást követ el a pillanatért.
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vizei elsüllyesztették Sisera harciszekereit. A pa halhatatlanná tette húsz év múlva, amikor az
tak irányát követve a szem megtalálta Karmel evangéliumot hirdette.
Ma már Judeának és Galileának útjain au
hegyét, ahol Illés harcolt Bál papjaival, onnan
kergette tajtékzó lovait Áháb király, hogy ke tók száguldoznak, a levegőben repülőgépek ke
resztüljusson a lapályon, mielőtt az eső járha ringenek, a völgyekben vonatok robognak.
tatlanná teszi az utat. Valamivel távolabb ke Azonban a magvető még ma is kezével hinti
letre emelkedett Gilboa hegye. Ezen a hegyen, a* magot, s a mag köves helyre, tövis közé, út
ereszkedett kardjába Saul király, itt haltak hősi félre, jó földbe hull; a juhász ma is nevükön
halált a királyi hercegek, Saul fiai. Ez a tájék szólítja juhait és azok követik, mert ismerik
ékesszólóan hirdeti, hogyan vezérelt az Isten hangját; a halászok ma is olyan hálókat vetnek
egy kószáló, botorkáló, konok népet, küldvén ki halfogásra, amilyen Péteré volt, amikor Jé
hozzája prófétákat, fegyelmezve papjait és kirá zus elhívta tanítványának; az asszonyoknak még
lyait, megbüntetve gonoszságait, kijelentve neki ma is vannak kis kézi malmaik, amelyekkel megaz élet értelmét s az Istennek jóságát és akara órlik a gabonát; a gyermekek ma is játszanak
temetést és lakodalmat a piacokon; a gabona
tát, és egy nemzetté forrasztva azt.
A gyermek Jézus már tudta, hogy Isten en kereskedő még ma is ad púpozott véka gabonát.
nek a népnek olyan kijelentést és ismeretet
B. Mathews.
adott, amelynek nem volt párja a világon. A
körüléló pogány népeknek, még a görögöknek
és rómaiaknak bálványai nem is voltak foghatók
ahhoz a halhatat'an igazsághoz, amely kijelen
tetett Izráelnek.
A tizenkét éves gyermek tehát vándorbotot
fogott a kezébe és elindult a többiekkel együtt
Lelkes ünneplésben gazdag napja volt szep
zarándokutra Jeruzsálembe. Ivott abból a kút- tember 27-én H o l é c z y János csomádi (Pest
ból, amelyet a samáriai dombok alján Jákob m.) lelkésznek, az Ur eme kedves, szerény,
ásott. Látta azokat a hegyen épült városokat, buzgó szolgájának, a csendes hallgatag, ma
amelyeket a filiszteusok megostromoltak, és azt gába zárkózott puritán evangéliumi szellemű
a másik hegyet, amelyen Sámuel próféta aludta papnak, ki életét csak a szószéken, családja
örök álmát. Azok a hősök, akikre Jézust ezek a meghitt körében és zongorája mellett élte le,
hegyek, völgyek és lapályok emlékeztették, an példát statuálván a világi gyönyörök után fut
nál elevenebben gyökereztek Jézus lelkében, kosó emberiségnek, hogyan kell az életet Is
mert nem olyanok voltak ezek, akik csak a múlt tennek tetszőén kiélni. É napon volt ugyanis
időkben vittek véghez nagy tetteket, hanem 40 éves, hogy H o l é c z y János az evangé
akiknek élete belenyúlt a zsidóság mindennapi likus lelkészi szolgálatra felavattatott és 30 éve,
életébe, mert hiszen azok írták és zenésitették hogy csomádi őrhelyére beiktattatott, E reá
meg a zsidóság énekeit, azok írták meg törvé nézve nevezetes napon a templomban, ahol 30
nyeit, azok szabályozták a népnek egész életét. évvel ezelőtt végtelen reményekkel telt lelke be
A zsinagógákban és a műhelyekben, a piacokon mutathatta először az Ur áldozatát, most végte
és az utón, a szántóföldön és a Genezáret tó len hálával, övezte öt az Istenfélelemben általa
vizén, mindenütt ott voltak ezek a hősök népük felnevelt egy egész nemzedék. Hála i mával
kel, utódaikkal.
együtt könyörgő ima szállott a zsúfolásig meg
De még egyet nem szabad elfelejtenünk, telt templomból az Úrhoz, hogy azt, ki az ő
amikor ezekről a tájakról szólunk, ahol Jézus dicsőségére, megszakítás nélkül 30 éven át,
élt. Jézus látta azt a pezsgő életet, amely ezeken egy ónálló helyben munkálkodha ot% in g d j 2 ke
a tájakon az ő korában folyt. Látta a kereske gyelmesen tovább is munkálkodni. Pedig volt
dőt, amint a tenger felé vezető úton ment Ti- idő, mikor őt az Isten orcájától elfordult, Pest
rusba vagy Sidonba, hogy ott gyöngyöket vá ről betolakodott kommunisták arra kényszerisároljon. Látta a gazdag földbirtokost, aki Jó tették, hagyná el helyét, papi állását, legyen vi
zsefnél, az ácsmesternél, uj pajtát rendelt, s aki lágivá s ezt adja nekik Írásban. A gályarabok
nek ugyancsak József egy hétre rá koporsót mély hitéből merített H o l é c z y János adott is
gyalult. Látta a kereskedőt, aki Jeruzsálemből írást, ilyet: »Jézus Krisztusomnak fogadtam hű
jőve elbeszélte Názáretben, hogy a jerikói úton séget, mellette maradok utolsó leheletemig, papi
hogyan támadták meg és fosztották ki a rablók, állásomat nem hagyom el«. A világháború eleje,
s amikor vérbefagyva, eszméletlenül feküdt az imádott Jolán leányuknak elhunytával tetézett
úton, hogyan esett meg rajta egy samaritánus szomorúságokkal köszöntött be, szomorú, könyembernek a szive. Látta azt a fiatalembert, aki nyes szemeikkel folyt le és a fent kitermelt szo
nagy hejehujjával ment el idegen országba, a morú kommunista epizóddal ^fejeződött be. S eb
zsebe tömve volt pénzzel, a szeme örömmel, az ben a kemény őrt állásban H o l é c z y János
ajka nótával, és hogyan tért vissza rongyosan, fürtéi megfehéredtek. Ezért hasonlította őt Szepiszkosan, lesoványodva, egy fillér, egy falat berényi Zoltán Pompéji alabárdos katonájához,
kenyér nélkül. Mindezeket az embereket Jézus akit a nagyégés után is, alabárdját kezében szó-

Holéczy János csomádi lelkész 30 és 45 éves
jubileuma.
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rongatva, vigyázz állásban találtak a! hamu alatt,
őrtálló helyén.
Az ünnepélyt megnyitó istentiszteletet Blatniczky Pál főesperes tartotta, végeztével Holéczy Jánost megáldotta, neki az Úrvacsoráját
kiszolgáltatta. Ezután a templomban diszközgyülés tartatott, egyetlen tárgysorozattal: Holéczy
János üdvözlése, érdemei méltatása és jegyző
könyvbe iktatása. A közgyűlésen Blatniczky Pál
főesperes és iglói dr. Szontágh Antal ny. min.
tanácsos Pest felsőegyházmegyei II. felügyelő,
társelnökökként elnököltek. Közgyűlés után
Szontágh Antal egyhm. felügyelő elsőnek üdvö
zölte Holéczy János lelkészt a felügyelői kar
és Rudnay család nevében, utóbbiaknak, írás
ban is beküldött, szerencse kivánatait tolmá
csolva. Magas szárnyalásu erőteljes beszédében
híven és megragadóan tükrözte vissza a 67 éves
korú 45 éves pap hivatásával járó kálváriát,
melyet Holéczy János tántorithatatlanul járt
meg, s a melynek elismeréséül most csomádi
és messze vidékek 8—10 községéből összesereglett hívei, barátai és tisztelői a hála és elisme
rés zászlaját jöttek előtte meghajtani. Utána
Szeberényi Zoltán fóti lelkész Főt, volt csomádi
leány egy h áznak általa hozott üdvözletében kö
szöntötte a Jézus Krisztus szolgálatában hűsé
gesen őrtálló Pompéji katonát. Ezután dr.
Kutzián Geiza egyházi felügyelő Veresegyház,
Bottyán, Hartya leány egyházak üdvözletét, ra
gaszkodását, szeretetét kötötte csokorba és kérte
Isten áldását Holéczy János további működésére
s átadta neki emlékül Veresegyház filia küldte
Úrvacsora osztó hatalmas aranykelyhét'és ostya
tálat. Majd Varga Géza levita tanító Mogyo
ród, volt csomádi leányegyház üdvözletével kö
szöntötte az ünnepeltet. Holéczy János előző
lelkészkedése Hontudvarnokra és Százdra esik.
Kossuth Lajos temetésekor, mint Hontvármegye
törvényhatósági bizottságának tagja, a várme
gye gyászbeszédét ő mondotta. A pestmegyei
felsőesperesség számvevőszékének évek óta el
nöke és egyházmegyei törvényszéki biró, Ho
léczy kiváló zeneszerző. Leveles ládája telve
operett, indulók, keringők, de különösen ma
gyar dal jnelódiákkal, melyek közül kilopta az
élet az általa megzenésített »Fehér hajú, fehér
arcú öregasszony, Simogatja csókolgatja sá
padt arcom«, széles Nagymagyarországon is
mert dalt, de a többit hét lakat alatt őrzi éle
tében az öreg ur. Az ünnepélyes közgyűlés a
Himnusz eiléneklésével ért véget s virágözöneikkel indultak az ünneplők a parókiára az
ünnepelt és családjának szóló gratulációk leadása
végett. Holéczyék közismert szerénysiége miatt
— nehogy az ünneplést lefújhassák — az ün
nepély a megelőző napig titokban maradt előt
tük. Pazar ebéd alatt a 30 főnyi társaság egyik
tagja a másik után éltette az ünnepeltet és
különösen angyali szivü, szerény, de nagymiveltségü hitvesét Kemény Idát egy papné min
den erényével ékeskedő, magyar nagyasszony
mintaképét, kinek minden gondolata férje —
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leánya — skét gyönyörű unokájában hal meg.
A vig társaságot késő estig: marasztotta Holéczy
János zongorajátéka s a Nagyasszony szives bő
kezűsége. Kint is az egész falu ünnepelt, viga
dott még akkor is, mikor vidéki kocsijaink ki
robogtak onnan. Kedves emlék marad ünne
peknek, ünneplőknek 1927. szeptember 27-ike.
Dr. Kutzián Geiza.

Epilógus, mely egyszersmind prologus.
(Folytatás.)
IV.
Az előző pont végén mondottak
logikai
szükségszerűséggel rávezetnek a pénzügyek kér
désére, amely annyi szivbéli keserűségre és han
gos panasszóra is ad okot. Nem akarok a rész
letekbe menni és annak taglalásába bocsát
kozni, mennyiben jogos a keserűség, indokolt
a panasz. Elég ha egyszerűen lekonstatálom azt
a kétségbevonhatatlan, mert akár a'z egyetemes
egyház, akár az egyes kerületek költségvetései,
de még inkább zárszámadásai által igazolt tényt,
hogy e téren minden fokozaton igazán a leg
nagyobb rigorozitással kell az eddigi gazdálko
dási rendszert revidiálnunk. Oly költséges ad
minisztrációval és oly luxuriózus reprezentátációval dolgozunk, mintha fejünket nem azon
kellene törnünk, honnét vegyük a szükséges, de
hiányzó pénzt, hanem azon, hogyan és mire
költsük el a meglevőt. Igazán megható az a
naivitás, amellyel az egyes közigazgatási közületek költségvetéseiket összeállítják. A mutat
kozó deficitektől egyiknek sem fáj a feje, mert
hát az egyházmegyék a kerülettől, a kerület az
egyetemes egyháztól, ez pedig az államtól várja
hiányának fedezését és ha aztán mindenütt, vé
ges-végig csalódás a közös sors, akkor az al
sóbb fokozat a felsőbb zsugori voltát panaszolja,
a felsőbb fokozat pedig az alsóbb telhetetlenségét nehezményezi s mindenik mindegyiket költ
ségvetési őszinteségi hiánnyal vádolja és ... nem
is alaptalanul. Csodálatosan mindenhol a kimu
tatott hiány dacára a költségvetés szükségleti
tételeit nemcsak fedezték, hanem még akárhány
szor tetemes összegekkel túl is lépték. így aztán
nem kell csodálkozni rajta, ha az egyházmegyék
a kerületeket, ezek meg az egyetemes egyházat
azzal vádolják, hogy mindent maguknak tarta
nak vissza!
Hogy itt valahol valami nincs úgy, mint
lennie kellene;’ az kétségtelen. De ép oly két
ségtelen az is, hogy nagyobb csínnal, takaré
kossággal kellene a pénzzel bánnunk rideg kö
vetkezetességgel alkalmazva az alapelvet, egy
fillérrel sem szabad többet elkölteni, mint a
mennyi van és azt is csak akkor, amikor már
megvan! Igaz, hogy eihez erős ellentálló képes
ség kell, de ha meg van, bő jutalmát látjuk
egyrészt a biztos, nyugodt háztartási menetben,
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másrészt az elért megtakarítások üdvös célokra
fordíttatásában. Mert az tán még sincs e^ész
rendjén, hogy nem is maga az adminisztráció,
hanem egyik ága: pl. a reprezentácionális
költségek az egyetemnél, avagy a pénztárkeze
lés legnagyobb egyházkerületünkben egymagá
ban többszörösen nagyobb összeget emésszen
föl, mint a nem saját iskolánkban teljesített hit
oktatás, amelyért az egyeseknek csak oly cse
kélységet tudunk juttatni, hogy saját egyházme
gyémben azzal az aggodalommal küldöm meg
különösen a hitoktatást végző nem felekezeti
tanítóknak, hogy azzal az egyszerű, de meg
szégyenítően sokat mondó megjegyzéssel kapom
vissza: »Nem fogadom el!« Aggodalmam in
doka: hogy volt már ebben reszem.
Tudnék ugyan mit javasolni, hogy a pénz
kezelését és a kapcsolatos könyvelést mikíép te
hetnék úgy a kerületeknél, mint az egyetemen
olcsóbbá, de miután ez idő szerint, mindenhol
megvannak a véglegesen alkalmazott szemé
lyek és adott viszonyok, feleslegesnek tartom
az akadémikus fejtegetéseket.
V.
Sokkal reálisabb dolog azonban az, amivel
be is fejezem szavaimat. Régen kisért már. Fo
lyó |évi egyetemes lelkészegyesületi közgyű
lésünkön külön írásba foglalt indítványt is nyúj
tottam be e tárgyban az elnökhöz. Tárgyalás
alá azonban nem került, mert a nagyfontosságu nyugdijkérdés megbeszélése kellett a ren
delkezésünkre állott rövid néhány óra. Ep ezért
az »Evangélikus Lapja« hasábjain állok vele elő.
így legalább legközelebbi összejövetelünk al
kalmával a lelkész testvérek, már nem mint nó
vummal állnak vele szemben és nem első hal
lásra kell mindjárt állást foglalniok. Olyasmire
óhajtom lapunk olvasó táborának, de kiváltkép
lelkész testvéreimnek figyelmét felhívni, ami ná
lunk még, — sajna — nincs me^, de másutt,
pl. a református atyafiaknál már régibb idő óta,
sőt többszörösen is megvan az u. n. Calvineum
intézetek alakjában. Mi ezen intézetek lényege,
célja, annak bővebb fejtegetését ép oly feles
legesnek tartom, mint annak ec§etelését, mily
gazdag áldás háramlik belőlük úgy a közre,
mint egyesekre, kiváltkép az árvakra és a lel
kész -és tanító gyermekekre. Felvetem a kér
dést, miért nincs nékünk evangélikusoknak ilyen
intézményünk? És ha már nincs, miért ne le
hetne nékünk is egy ilyent életre kelteni, meg
teremteni? Hallom a feleletet: Nincs rá pén
zünk ... kevesen és szegények vagyunk' mi
ilyesmihez! Komolyan mondja, gondolja valaki
ezt? Sajnálom, de nem tudom, nem akarom ezt
elhinni. Nem ebben rejlik egy ilyen intézmény
eddigi hiányának, ezutáni megvalósítása vélt
lehetetlenségének oka!
Nincs ilyen intézményünk, mivel nincs iniciativa bennünk, mivel nincs önbizalom és főkép
Istenbe vetett bizodalom bennünk, mivel hiány
zik belőlünk az alkotási vágy, a tett reképesség,
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mivel mindent mástól, kiváltkép a hivatalos egy
háztól várunk, mivel félünk a szükséges agi
táció fáradalmaitól és tán még inkább a kapcso
latos csekély áldozatoktól! Nincs ilyen intézmé
nyünk, mivel még nem akadt körünkben ennek
oly lelkes apostola, mint a Calvineumoknak
Baltazárban, avagy a Sopronban építendő
»Theologusok Otthoná«-nak Deák professzor
ban. Ha akadt volna, bizonyára már állna va
lamelyik középiskolánk székhelyén egy — mond
juk »Lutheraneumunk«. De ami késik, nem mú
lik; ha még nincs, hát lehet, mert semmikép
sem áll helyt az ellenvetés; kevesen és szegé
nyek vagyunk, bármennyire is nyomorított meg
bennünket Trianonok gyűlölete, nagy ostoba
sága. Merem állítani, hogy elegen vagyunk
hozzá, bármily kevesen is vagyunk, hogy ké
pesek vagyunk reá, bármily szegények is va
gyunk.
Elegen vagyunk, ha nem a versengő, féltékenykedö kerületi partikulárizmus szerint ta
gozódunk, hanem egy testnek, egy vérnek, egy
csontnak érezzük és tudjuk magunkat. Ezért
van, hogy nem kerületem lelkész egyesületé
nek, hanem a MELE közgyűlésén óhajtottam
az üggyel előhozakodni és kívánom a további
tárgyalást is lefolytatni. Mert fájó szívvel figye
lem és látom már régóta, hogy mily sok szép
tervnek, jobb sorsra érdemes intézménynek csak
azért jutott osztályrészül a vegetá ás, tengödés
szomom sorsa, mert, ha ma az egyik kerület
életre hivta, holnap a másik már reá licitált
egv hasonló irányú intézménnyel. Testvéreim!
gondoljuk meg és lássuk már egyszer be, hogy
a versengésnek eme luxusáról le kell monda
nunk, ha igazában nem akarunk sem kevesen,
sem szegények lenni. Mert valójában csak ez a
széthuzódás, hogy ne mondjam: széthúzás az
az igazi szegénység, mely minden nekilendülést
rögtön lefog, minden eszmét a kritika bunkó
jával legott agyoncsap. Viribus unitis. Egy aka
rattal legyünk együtt, miként pünkösd napján
a tanítványok és lesz hamarosan Lutheraneumunk, miként lett akkor látható egyház ama
háromezerben, akik Péter lelkes igehirdetésére
megkeres ztelkedének.
Hallom az ellenvetést: Jó, jó, könnyű be
szélni, de nehéz a pénzt előteremteni. Honnét
vegyük ezt? Hát hiszen ez az. Hála Istennek,
könnyű beszélni és aki beszélni tud annak sza
vát is értik és higyjék el a kedves lelkész test
vérek, sokkal könnyebb nékünk híveinknek zse
bét, kezét áldozatra kinyitni, mint volt az apos
toloknak a sziveket az Ur részére meghódítani.
Ezt modus in rebus. íme itt a tervem, javasla
tom! Meg kell próbálni, beválik-e. Tartsunk
a belmissziói programmba bekapcsoltan éven
ként minden anya és leánygyülekezetünkben
lehetőleg vendégszónokkal csak egy olyan, val
lásos estélyt, melynek offertorium át erre acélra
fordítjuk, majd meglátjuk, mi lesz az ered
mény, különösen ha kellő előmunkálatokkal
megteremtjük a megfelelő hangulatot.
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Van circa 280 anya és nem tudom hány
nagyobb leány gyülekezetünk1; minimálisan vehe
tünk 400 egyházközséget. Nem számitok töb
bet, mint átlagosan 8 P-t, eredmény: 3200 P.
Vagyunk vagy 280-an lelkészek, egyre csak 4
P-t számítva kapunk: 1120 P-t. Van, ha jól em
lékszem 21 egyházmegyénk; várok tőlük és
gyámintézeteiktől együttesen a 40 P-t, ami 840
P-t tesz. A kerületek és gyámintézeteik is talál
nak bizonyára fedezetet egyenként 50—50, öszszesen 100 P adományra; ez is 400 PLre megy.
Ha több nem is, de 100 P-t az egyetemes egy
ház is és mondjunk 80-at az egyetemes gyámintézet is valahogy tud majd erre a célra elő
teremteni. Rendelkezésünkre állna tehát: 5740
P évi jövedelem.
Az egyetemes egyház pénztárából erre célra
fordítanám a lelkészsegélyezési alapnak legalább is azt a részét, amelyet az ezen intézet
ben elhelyezett házonkivül középiskolai fiakát
taníttató szülőknek juttat. És hogy ez az öszszeg minél nagyobb legyen csak nagyon kivé
teles és indokolt esetben segélyezném az egye
bütt tanuló lelkészfiakat. így összehozhatnánk
circa 6000—6500 P évi jövedelmet, amivel még
is csak lehetne valamit kezdeni, csinálni. Nem
kell mindjárt milliárdos palotát építeni! Elhe
lyezkedhetnénk kezdetben bérházban is. És mi
nél kisebb városban működő középiskola he
lyén létesiteinők az intézetet, annál olcsóbb volna
kezdetben a házbér, később a metán! építkezési
költség és mindenkor az intézet fenntartási
költsége és a szedendő tartásdijak összege, de
annál több és nagyobb kedvezményt tudnánk
is nyújtani.
lm egy eszmém, amelyen már annyit el
tűnődtem, sőt rágódtam és amely kikivánkozott
a nagy nyilvánosság elé. Ajánlom megszivlelésre, megvitatásra, de főkép megvalósitásra.
W agner Ádám
ráckozári lelkész.

Jeg y zetek .
A Budapesten felállított Kossuth-szoborról
akarok egyetmást elmondani. Nem azért, mert
felállították, hanem mert ilyen szoborművet ál
lítottak Kossuthnak, s mert Ravasz László ref.
püspök irt róla a Prot. Szemle decemberi szá
mába s a Pesti Hírlapban valakit ez a szoborcsoport Leonardo de Vinci Utolsó Vacsorájára
emlékeztetett. Ravasz püspök mint esztétikus és
történelembölcselő szól a kérdéshez, de mind
egyik szempontból inkább a szónak és írásnak
művészét kapjuk rövid cikkében. Szerinte a
szobron, amely én rám már akkor deprimálólag
hatott, amikor a felállításán dolgoztak, a lelep
lezett mű pedig teljesen levert, a sűrített ma
gyar történelem van kiábrázolva, amely nem
egyéb, mint az örök magyar tragikum. A püspök
filozófiája ezt szűri le mint a magyar történe

1927.

lemnek esszenciáját. Nyilvánvaló, hogy ez nem
filozófia, hanem esztétika. És pedig az eszté
tikai Ítéletnek olyan sötét színekbe öltözkö
dése, amely a magyar élet kapuhomlokzatán
végérvényesen felírja Dante szavát; ezen a ka
pun belül kihalt a remény, Lasciate ogni speranza! Hogy azután az örök magyar tragikum
szószólója miként beszélhet mégis a legvére
sebb magvetés után eljövendő, mondhatatlan
aratásnak ígéretéről és zálogáról, azt nem tu
dom. Annyit tudok, hogy az örök magyar tra
gikumot hirdető esztetizáló történtelemfilozófia
hatásában épp oly bénító és leverő, mint Horvay alkotása és ebben a tekintetben egymásra
találtak1. Tény azonban az is, hogy sem a tör
ténelmi Kossuth, sem az a Kossuth, akit a ma
gyar nép szivében hordozott, a magyar nemzet
történetéből nem azt a tanulságot vonta le,
hogy a magyar sors a tragikum; inkább azt,
hogy a magyar sors az emberi jogokért, a po
litikai és lelkiismereti szabadságért harcolni s
ebben a harcban megdicsőülni: Ember küzdj és
bízva bízzál! Fajunkat ezer éven át nem az a
meggyőződés éltette és tartotta fenn, hogy egy
tragédiának kérlelhetetlen végzete, átka nehe
zedik rá. Legjobbjainknak ihlete az volt, hogy
az Isten szabadnak teremtette s ezért a szabad
ságért a magyarnak is, mint minden más nem
zetnek harcolnia kell és dolgoznia, mert más
különben elvétetik tőle. A magyarság legkivá
lóbb jai azáltal emelkedtek történelmi ormokra,
hogy félretéve egy speciálisan magyar sors
nak fantazmagóriáját, kapcsolatokat teremtetlek
az európai eszmevilággal, s így vitték előre
nemzetüket, megtermékenyitve a magyarság lel
két. Ezt látjuk Szent Istvántól kezdve egészen
Kossuth Lajosig és Széchenyi Istvánig. És ha
Horvay műve a magyar történetem velejét az
örök magyar tragikumban láttatja meg velünk,
akkor eltakarja előlünk Kossuthot, akiinek neve
a szoborra van Írva. Az a Kossuth, aki a legr
kilátástalanabb körülmények közt sem szűnt meg
nemzetéért remélni és dolgozni, nem ábrázol
ható ki egy olyan szoborcsoporttal, amelyről
az esztétikus azt állapítja meg, hogy az örök
magyar tragikumot jelképezi. Örök tragikum
hitem szerint nincs; de ha lenne is, Kossuth an
nak nem szimbóluma. Kossuthot kiirthatják a
magyar nép leikéből — messze előrehaladtunk
ezen az utón — de Kossuthot nem szabad repezentánsává tenni annak az ideológiának, a
mely a magyar történelmet egy tragédia ötödik
felvonásával akarja befejezni, amikor is a dráma
alakjai egymást vagy . önmagukat leszúrva
jobbra-balra potyognak. Azt gondolom, Horvay
szobrának megértéséhez nem szükséges eszté
tikai és filozófiai régiókban kanyarogni, ele
gendő, ha tudjuk, hogy a szobor a Habsburgr
uralom alatt fogadtatott el kivitelre, amikor bi
zonyára nem történelem filozófiai és esztétikai
szempontok voltak az egyedül mérvadók. Azt
írja a püspök, hogy becsületére válik Horvaynak, hogy nem ő igazodott a közfelfogáshoz, ha
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nem azzal az igénnyel lép a jelen és jövendő
elé, hogy a közfelfogás igazodjék ő hozzá; ez
a művész szuvarenitása, vele született joga. A
művész jogát távolról sem szeretném ketségbevonni. Azonban úgy tudom itt pályázat volt ki
írva. S a bírálóbizottság találta éppen Horvay
művét a legmegfelelőbbnek. Tehát itt elsősor
ban a Habsburg-uralom alatt összeült bíráló bi
zottság lép azzal az igénnyel a jelen és jövendő
elé, hogy a közfelfogás igazodjék hozzá. Vagyis
egy olyan politikai irányzat, amelynek Kossuth
nem volt hive, amelynek Kossuth hívei sem
voltak hívei. Tiszteletreméltó a művész szuvere
nitása és joga; igényekkel is léphet a közfelfo
gás elé. Hanem a közfelfogásnak is meg kell
adni azt a jogot, hogy a műalkotást ne akcep
tálja, s ne igazodjék a művészhez, sem a bíráló
bizottsághoz. Szembeötlő a szoborművön, hogy
a minisztérium tagjai enyhén szólva nem nagy
bizalommal viseltetnek Kossuth magvetői tény
kedése iránt; s ha megkerüljük a szobrot, hátul
megtudjuk azt is, hogy miért. A szelidarcu mag
vető szelet vet, s a nép vihart arat. A szobor
ezt a közmondást illusztrálja. A helyes követ
keztetés pedig: ha ügy gondolkodtatok volna
valamennyien, mint a miniszter urak, akkor a
magyar tragikum a XIX. század közepén nem
bővült volna egy újabb felvonással; tegyétek te
hát máskor bizalommal le sorsotokat a miniszté
rium felelős kezébe. Horvay szobra tehát — Ro
din ide vagy oda — egy tanulságos fabula
éretlen politikai gondolkodásnak kioktatására.
Leonardo da Vinci Utolsó vacsorájától pedig
annyira van ez a szobor, mint a szakszofon a
fülemilétöl. A Pesti Hírlap cikkezőjében valószí
nűleg a szobor főalakjánaJí beállítása keltett val
lásos képzeteket, amint feltételezhető, hogy Hor
vay is ezzel akart monumentális és gondolat
gazdagságot gyanittató hatást elérni. Leonardo
da Vinci festményén a tanítványok szintén Jé
zustól jobbra és balra helyezkednek el az asz
talnál. Ámde Leonardo magasztos képe egysé
ges. A tanítványok négy csoportját Jézusnak
ugyanazon egy mondása hozta abba a testtar
tásba, abba az érzelmi viharzásba, amelyben lát
hatók. Egy szikra gyújtott tüzet valamennyinek
a szivében. A középpont nemcsak geometriailag,
hanem minden tekintetben Jézus, nélküle egyik
csoport sem érthető, aki nem néz reá, az is
feléje fordul, vagy reá mutat. Horvay csoportozata pedig széjjelesik, a mellékalakok Kossuthtól idegenkednek; ami összefűzi,őket, talán az a
gondolat: jobb volna, ha nem állítottak volna
ide. Ha tényleg Leonardo művészete ihlette Horvayt a szobormű megalkotásánál, akkor szobra
szatíra. A szatírának is van jogosultsága a mű
vészetben, de akkor művészünk még kevésbé
léphet a jelen és jövendő elé azzal az igénnyel,
hogy a közfelfogás igazodjék őhozzá. A szo
bornak mint nemzeti monumentumnak felállí
tás az én véleményem és érzésem szerint sze
rencsétlen volt.
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így karácsony ünnepe táján, mikor a menny
béli angyal békességet hirdetve száll a földre,
nem időszerűtlen a békéről beszélni. A Nemzet
közi Jóbarátság Világszövetségének
amerikai
ága mostanában tartotta gyűlését St. Louisban.
A háboruellenes propagandáról tanácskoztak. Ál
talános lelkesedéssel fogadták el azt a javasla
tot, hogy háború esetén Amerika semmi módon
ne támogassa, se közvetve, se közvetlenül a
támadó háborús felet. Naiv határozat, tudva
levő, hogy mindig az a megtámadott fél, ame
lyiket támogatni akarunk, a támadó pedig az,
amelyiknek vesztét kívánjuk. Épületes látvány
elnézni az európai nemzetek egymáshoz való
viszonyát, de meg érdekesebbnek ígérkezik, az,
amikor maid háború esetén az amerikaiak meg
állapítják, ki volt a támadó. Kit terhel a hábo
rúért a felelősség? Erre a kérdésre manapság
mindenki egyéni Ízlése szerint ád választ. Úgy
látszik azonban, hogy amerikai támogatásra a
következő alkalommal sem számíthat mindkét
fél. Az amerikaiak csak egyiket fogják segíteni.
Ebben van bizonyos rácioT Vannak ugyan játé
kosok, akik nem tartják helyesnek, ha az ember
mindent egy kártyára tesz fel, de hát a véle
mények eltérők. A világháború Amerikának ki
tűnő üzlet volt. Nem csoda, ha már azon törik
a fejüket, kit kell a következő alkalommal tá
mogatni.

HÍREK.
Hol eh O ttó, a volt pozsonyi ev. lyceum,
azután az áll. reálgimnázium vaUástanára nyu
galomba vonult.
■Nyíregyháza gyásza. Bogár Lajos Nyíregy
háza r. t. város ny. főjegyzője, a reálgimná
zium h. felügyelője 76 éves korában váratlanul
elhunyt.
Debrecen. A december 4-én tartott val
lásos estélyen Gregersen Lujza az Orsz. Prot.
Nőszövetség főtitkára tartott előadást. A nő hi
vatása az egyházi és gyülekezeti életben címen.
Warga Gy., Lókody L. és Érben Irén Schultz
Andantéját adták elő, Elefánty Sándor Bach:
In dulci jubilo és Rudnick: Pastorale játszotta
orgonán vitéz Kolozsváryné Voith Ilonka éne
kelt, Galánffy Zsuzsa szavalt. — Az egyetemi
és főiskolai Luther Szövetség dec. 8-án ünnepi
diszülést tartott; az ülést Geduly Henrik püspök
nyitotta meg, Dr. br. Kass Albert és Dr. Ráso
Lajos előadást tartottak, a zárszót Holik Samu
elnök mondta. — Ugyancsak 8-án prezsbiteri
konferencia volt, amelyet szintén Geduly Hen
rik püspök nyitott meg; előadásokat ugyancsak
Dr. br. Kass Albert és Dr. Ráso Lajos tar
tottak.
Halálozás. Béler Gusztávné sz. Kompaner.
^milia életének 66. évében Nyíregyházán el
hunyt. A megboldogultban Fábry Tivadar tá
bori lelkész anyósát gyászolja.
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Templomszentelés. A gádorosi evang.
egyházközség mintegy 10.000 P.
költségen
megújította templomát és tornyát. A felszente
lést dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök
megbízása alapján f. hó 4-én Kovács Andor
békési esperes végezte.
A Társadalomtudományi Társ. egyke-ankétján december 5-én Lovrich József egyetemi
tanár leszögezte, hogy abból a tiz milláárdból,
amelyet a magyar állam anya- és csecsemővédeíiem címén évente kiad, az anyákra egyetlen
fillér sem jut. Tauffer Vilmos nyug. egyetemi
tanár pedig megállapította, hogy at állam nem
teszi meg kötelességét az anyákkal és csecse
mőkkel szemben. Az újszülöttek 27.8 százaléka
első évének betöltése előtt meghal, 36.3 száza
léka pedig nem éri meg ötödik esztendejét.
Örömmel olvastam, hogy Tunyogi-Szücs Kál
mán igazs. min. államtitkár szerint az örökösö
dési törvénynek uj alapokra való helyezése nem
oldaná meg az egyke problémáját.
Salgótarján. Nagyértékü szép ajándékot
ajánlott fel a betegágyak felett is őrködő min
denható Istennek Wagner Rezsőné bányaigazgaf|5 neje Salgótarjánban, amikor az evangé
likus templom oltárára és szószékére értékes
és gyönyörű szép oltár és szószékteritőt ado
mányozott. Legyen áldás az adományon, és azo
kon a lelkeken, amelyek életkeresztjének tövi
seiből ez a templomi emlékdisz megszületett.
A pesti evang. Leánykollégium alsó ta
gozata Jeszenszky Ilona tanár vezetésével 3. és
4-én sikerült műsoros estét rendezett Bőhm Károlynak a fasori gimnáziumban állítandó em
léktáblája javára. Ének- és zeneszámok, szava
latok mellett Tompa jeienetezett virágregéi gyö
nyörködtették a megjelent nagyszámú közön
séget.
A nyíregyházi ev. leányegylet f. hó 4-én
vallásos estélyt tartott; adventi beszédet mon
dott Paulik J. lelkész; Lesko A., továbbá Krecsák J. és Krecsák L. énekelték, a m. kir.
12. gy. e. vonós zenekara Händel Largoját és
Grieg: Solveigs Lied-jét adta elő.
Az Egyetemi Luther-Szövetség, amely
a budapesti egyetemek és főiskolák evang. vallásu hallgatóit egyesíti magában, a folyó évben
újjáalakult, és a Deák-tér 4. I. em. rendezett be
tágas helyiséget. A Szövetség elnöke Piri Lajos.
Orosháza 1777-ben épült, 1861-ben javí
tott tornyát uj fedőlemezzel látta el. A szent
munka befejezése után nov. 27-én tartott hálaadó
istentiszteletet a gyülekezettel Kovács Andor es
peres-lelkész, Isten nevében megáldva az uj
mezbe öltözött gyönyörű tornyot.
Evangélikus lelkész urak figyelm ébe!
Urvacsorai ostya a »Luther Társaság« könyvés papirkereskedésében kapható. 100 darab ára
—.77 fillér, 100 darab la ára 1.— P. Karácsonyi,
ifjúsági iratokról kérjen árjegyzéket!
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A MELE 1928. évi tavaszi közgyűlése.
Az orosházai gyülekezet képviselőtestülete egy
hangú határozattal kimondta, hogy a Magyaror
szági Evang. Lelkészek Egyesületét s az egye
sület tavaszi közgyűlését szívesen látja és öröm
mel várja.
A soproni ág. h. ev. leányegyesület f. évii
december hó 8-án kulturestet rendezett a követ
kező műsorral: 1. Mendelsohn: Konzert Op.
64.; hegedűn előadta: Csenged Tibor, zongorán
kísérte: Marton Lenke. 2. »A beszéd«. Előadás:;
tartotta: Magassy Sándor vallástanár. 3. Krá-,
lik Jenő: a) Mélységből; b) Mese volt csak;
énekelte Friedrich Lili, zongorán kisérte a
szerző; 4. a) Tompa: Isten akarata; b) Rémé-;
nyik: Kegyelem; szavalta Pós Gizi.
Libetbánya ünnepe. November 25-én ün
nepélyes keretek közt áldozott a libetbányai ev.
egyház 400 évvel azelőtt vértanúi halált halt
lelkésze és tanítója emlékének. Gregorit és Ni-;
kolait a felbőszült tömeg elüldözte, Beszterce
bánya és Dobronym közt pedig azon a törvény
alapján, hogy a lutheránusok megégeteindők,
máglyán megégette 1527-ben. Az egyházközség
templomában márványtáblával örökítette meg
a két vértanú emlékét, amelynek ünnepélyes le
leplezésénél megjelentek néhányan az egyetemes
közgyűlés tagjai közül is. A templomnál Slávik
György dr. felügyelő üdvözölte a vendégeket.
A szószéki beszédet dr. Jánoska György püspök
tartotta. Az oltári beszédet Zoch Samu püspök
mondotta, amikor is az emléktábláról lehullott
a lepel dr. Slávik György riy. főesperes törté
neti reminisoenciákat elevenített fel a két vértanú koráról és latin s német anyakönyvi be- |
jegyzésekből ismertette a két vértanú gyászos
halálát.
Iskolában istentisztelet. Szabolcsvármegye közigazgatási bizottságiának december
havi ülésén a kir. tanfelügyelő jelentésével kap
csolatban azt a javaslatot tette, hogy olyan is
kolákban, amelyek igen távol esnek! a templo
moktól, az iskolai helyiségben tartsanak isten
tiszteletet és pedig több felekezet esetén úgy,
hogy az istentiszteletek sorrendjét testvériesen
állapítsák meg. A bizottság elfogadta. Megjegy
zendő, hogy az 1921. évi XXX. t.-c. 1. §. 2.,
s az 1922, évi 130.700.—VIII. a. sz. a. kelt ren
delet 3. §-a értelmében: A kötelező oktatás
tartama alatt minden tanköteles saját vallása
ünnepnapi és vasárnapi istentiszteletén vesz
>észt. A tankötelest más vallásu istentiszteletén
való részvételre kötelezni nem lehet. (1868:
Lili. 19. §.)
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Karácsony.
„Jézus Krisztus valóságos Is
ten, az Atyától öröktől fogva szü
letett, de valóságos ember is, a
szűz Máriától született, nekem

Uram.“
Apostoli Hitvallás magyarázata.

»Kérlek, mutasd meg nékem a te dicső
ségedet«, igy szólt Mózes az Úrhoz. És Isten
igy válaszolt: »Megteszem, hogy az én teljes
szépségem a te orcád előtt menjen el.« (2.
Mózes, 33, 18. 19.) Istennek tökéletes szépsége
az a Krisztus, aki mielőtt Ábrahám lett volna,
már volt, aki által mindenek teremtettek, aki
az Atyától öröktől fogva született. Mózesnek
megmutatta Isten azt, akiben az ő teljessége
lakozott. Igen, Istennek szépsége a Krisztus!
»Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyör
ködöm«. Pál apostol a mai oltári leckében öröm
mel kiált fel: »Megjelent az Isten üdvözítő ke
gyelme minden embernek«. Ez az üdvözítő ke
gyelem nem egyéb, mint az a szépség és jó
ság, amit Isten Mózesnek megmutatott, a ná
záreti Jézusban pedig az egész világgal meg
láttatott. Hogy azután még egyszer meglássak
ö t és sírjanak a föld minden nemzetségei.
Hogy Krisztus öröktől fogva volt és nem
teremtetett, azt az egyház a preexisztenciáró!
szóló tanban fejezi ki, s a Hitvallás lutheri ma
gyarázatában erre utal az öröktől fogva szüle
tett« kifejezés. Hogy a Krisztus megtestesült a
názáreti Jézusban és mint ember közöttünk la
kozott, azt az egyház az inkarnációról szóló dog
mában fektette le, s a Hitvallás magyarázatá
ban ezt fejezi ki a valóságos ember, a szűz Má
riától született«. Végül, hogy Istennek ezen ön
kijelentése miértünk, a mi javunkra és üdvös
ségünkre történt, mint az Isten szeretetének
munkája és ténye, s hogy nékünk ezt meg kell
ragadnunk és életünkbe kell felvennünk, azt ér
teti meg velünk a Hitvallás magyarázatában a
»nekem uram« kifejezés és az utána következő
mondatok, amelyek egyúttal Jézus Krisztus to
vábbi földi és mennyei életét is felölelik.
Figyelemre méltó, hogy Luther magyará
zata Jézus Krisztus földi életéből három mo
mentumot ragad ki: születését, halálát és feltá
madását. Három ünnep rendeltetett az egyház

52. szarni.
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ban, ezen három momentumnak: Karácsony,
Nagypéntek és Hús vét. Ezen ünnepek közül az
egyházban legrégibb a husvét, legújabb a ka
rácsony. A husvétnak, eredete visszanyulik a
zsidó páskába, a karácsonyé pedig a rómaiak
pogány ünneplésébe. Jézus Krisztus ebben a
tekintetben is lerontotta a válaszfalakat és egye
sítette a föld nemzetségeit, hogy ne
legyen
senki idegen és /seller, hanem mindenki Isten
nek háza népe és örökös. Bizonyára nem vélet
len, hogy a/ egyházban az ünnepek keletkezé
sének ilyen a sorrendje. A húsvéti ünnepi kör
(amelyhez Nagypéntek is tartozik) alakult ki
először, mert a keresztvénség Jézus keresztfahalálának és dicső feltámadásának erejében látta
meg és ragadta meg az üdvösséget, amelyek
egyúttal Isten szeretetének is legfőbb bizony
ságai és Isten lényegének legfőbb kinyilatkoz
tatása. Jézus Krisztus megváltó érdeme főként
halálában és feltámadásában van. Azonban, mi
nél inkább megtapasztalta a keresztyénség Krisz
tusnak isteni erejét, annál inkább felismerte
földi élete minden vonatkozásának jelentőségét
is és iparkodott azt istentiszteleti életében ki
fejezésre juttatni, amit a tanban már egyébként
is hangsúlyozott. Ez azt mutatja, hogy az egy
ház tana es liturgiája egyaránt az egyház hitét
és hitéletét juttatja kifejezésre, abból nő ki s
a kettő egymástól el nem választható. Az egy
ház, amely urának vallja Krisztust, ezt életé
nek minden területén kifejezésre juttatja. Egy
úttal a karácsonyi ünnep kialakulása mutatja azt
is, hogy az egyház mind mélyebben hatolt bele
az evangéliom mélységeibe. A karácson} jelenti
az evangéliomnak azt a mély tanítását, bog}
ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek,
nem mehetünk be a mennyeknek országába. Az
Ige testté lett, és pedig már a jászolban fekvő
csecsemőben testté lett, s már ott benne lakozott
Istennek dicsősége és teljessége. Máriát boldog
nak mondják a föld minden nemzetségei, mert
méhében hordozta azt a testet, amelybe Isten
nek örök Igéje öltözött. A Mária-kultusz nem
egyéb, mint ennek az iránynak továbbfejlesz
tése sokszor a szertelenségig. Ámde a Máriakultusz kifejlődése is csak azt mutatja, hogy a
keresztyénseg mennyire Jézus Krisztus szemé
lyétől függ, s hogy személye miként kénysze
ríti a hívőket az imádatnak és hódolatnak be
mutatására. A bethlehemi pásztoroknak és a
napkeleti bölcs királyoknak, száma megsokaso
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dott és milliók térdepelnek a gyermek Jézus
bölcsője előtt.
A preexisztencia dogmája, vagyis hogy
Krisztus öröktől fogva van, és az inkarnáció
dogmája, vagyis hogy Krisztusnak örök isten
sége testté lett, szigorúan megküiönböztetendő
egymástól. A preexisztencia a názáreti Jézus
nak dicsőségét, az inkarnáció a Krisztusnak alá
zatosságát és szeretetét juttatja kifejezésre. A
christológiai viták mutatják, hogy ez a két
dogma milyen élénken foglalkoztatta és foglal
koztatja ma is a theológusokat, de másfelől bi
zonyítja azt is, hogy a keresztyénség hitének
mennyire fontos és lényeges vonásai jutnak
bennük kifejezésre. Ha nem vonhatjuk kétségbe,
amint hogy tényleg nem vonható kétségbe,
hogy a keresztyén vallásnak lényeges alkotó
eleme a Krisztus imádat, amely nélkül nem ne
vezhető keresztyénségnek, akkor ezzel adva van,
hogy a hívők serege imádatának tárgyát, üd
vének eszközíőjét a dicsőség legmagasabb fo
kára helyezi úgy hitében és meggyőződésében,
mint pedig istentiszteletében, és az egyház mint
tanító egyház, tagjainak hitét, tapasztalatát ta
nokban formulázni köteles. Egyfelől a tévely
gések elkerülése, másfelől a katechuménok ok
tatása céljából is. És én nem tudom, hogy azt,
amit a preexisztencia dogmája és az inkarnáció
dogmája kifejeznek, pedig ezeknek tartalma a
keresztyén hit integráns része, másképen és
jobban kifejezésre lehetne-e juttatni. Jézusnak
Szendétektől való fogantatása és a szűz Má
riától való születése úgy látszik, mintha elfogad
hatatlanok lennének az úgynevezett természettudományi gondolkodás számára. Azonban ez
csak látszat. Akik ezen az alapon vetik el ezt
a két tanítást, azoktól meg kellene kérdezni,
először is, hogy életüket csakugyan a természettudományok alapján rendezik-e be
egyedül,
vagy pedig cselekvésüket, gondolkodásukat, ér
zelmeiket más szempontok is irányítják, fejlesz
tik és szabályozzák; azt hiszem, hogy az illetők
egészen különös tapasztalatokra jönnének, ha
életüket mélyebben vizsgálnák. Másodszor meg
kellene tőlük kérdezni, hogy mit gondolnak,
milyen alakot öltene az emberiség élete, ha tel
jesen, minden vonatkozásban úgy rendezkedné
nek be az emberek, amint azt a természettudo
mányi gondolkozásnak az a válfaja tenné »ter
mészetessé«, amely a keresztyénséggel ellenkekezik, hogy vájjon kívánatos, célszerű, hasznos
és üdvös lenne e ez a berendezkedés. Mi lenne
a családból például, ha az emberek teljesen
biológiai álláspontra helyezkednek és mi lenne
abból a társadalmi kultúrából, amelynek leg
szebb virágai és legédesebb gyümölcsei a családi!
életből szivják táplálékukat? És vájjon akik1 a
természettudományok szempontjából akadnak
bek ezekbe a dogmákba, tényleg annyira benne
élnek-e ebben a gondolkodásban, tényleg jára
tosak és tájékozottak-e ebben a tudományban,
és áttekintéssel birnak-e a tudományos gondol
kodás minden területén, ismerik-e a nagy tu-
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dományos összefüggéseket, a tudományok böl
cs eletét? Én a magam részéről eddig úgy ta
pasztaltam, hogy azok, akik biológiai alapon
akadtak bele ezekbe a dogmákba, igen szimp
lex, a lelki kultúrának meglehetős alacsony
szintjén élő vagy pedig még éretlen emberek
voltak, akik igen messze vannak még attól, hogy
a keresztyénség nagy tanítóival és szentjeivel
szemben megállhassák helyüket. Ezek a dog
mák a keresztyén hitnek a Jézus Krisztusra
alkalmazott é rtékitéletei, és amig a »tudományos
gondolkodás« ugyanazon értékeket nem tudja
számunkra integránsán kifejezni, maradunk a
régi dogmák mellett, mert ezek őrzik és köz
vetítik azokat az értékeket, amelyeket elisme
rünk, nagyrabecsülünk, s amelyek életünket gaz
dagítják és boldogítják.

Karácsonyi angyal
Szállj ismét a földre karácsonyi angyal,
Hirdesd az örömöt földöntúli ajkkal,
Dicsőség a menny s föld örök Istenének,
Aki nagy örömöt szerzett minden népnek,
Megszületett Jézus, ne várjunk senki mást,
Csupán őt imádjuk, az ígért Messiást,
Aki ő t követi, az el nem kárhozik,
Boldog, aki Benne meg nem botránkozik.
Karácsonyi angyal, szállj le a kunyhókba,
Rongyban didergőnek légy a takarója,
Éhezők számára add szegjen kenyeret,
A Jézus parancsát betöltő szeretet,
Enyhítsd a bút, gondot, vigasztald az árvát,
Jézus is hordozta a szegénység jármát,
Felölthette volna ég s föld összes fényét,
Önként választotta, jászol szegénységét.
Karácsonyi angyal, bűnbánókhoz szállja ma,
Kik visszavágyódnak az atyai házba,
Tanítsd őket bízni az Ur kegyelmében,
Ha egy bűnös megtér, öröm van az égben,
A bűnös világot Isten ügy szerette,
Hogy egyszülött Fiát áldozta érette,
Nem árthat már nékünk bűn, kisértő, halál,
Mennyország kapuja előttünk nyitva áll.
Karácsonyi angyal, szállj az önzők közé,
Kik a föld porához tapadnak örökké,
Kik vígan táncolnak aranyborjú körül,
Karácsonyi hírnek szivük most sem örül,
Kik dühvei támadják az Isten országát,
Ostromolják a hit, szeretet oltárát,
Nyisd meg szemeiket: hadd lássák a csodát,
Földre szállt Jézusban lelkűk megtartóját.
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Karácsonyi angyal, szállj a magyar néphez,
Letört magyarságnak véres keresztjéhez,
Hogyha nem biztathatsz: im betölt az idő,
Küszöbön a magyar boldogabb jövendő,
Ha még sokáig tart a sötét éjszaka, —
Ragyogjon felettünk reménység csillaga,
Bármily hosszú az éj, jön utána hajnal,
Növeld reményünket karácsonyi angyal!
Szentantalfai Nagy Lajos.

Iz első karácsony éjszakáján.
— Ma éjjelre is el kell menned, Ruben?
A juhászember gyengéd, meleg tekintettel
pillantott feleségére. Ennek arcára gyengeség,
szépség és vágyakozás volt Írva. A juhász szi
vébe az a félelem markolt bele, amely meglát
szott az asszony szemében. Egy pillanatra ez
a félelem megingatta. Ezen az egy éjjelen ta
lán csakugyan elmulaszthatná kötelességét és
itthon maradhatna. Felesége talán annyira reá
lesz utalva, mint eddig soha s talán ezután se
soha.
De miközben ezen töprenkedett, az asszony
arcára eltökéltség és akaraterő ült s igy szólt:
— Eredj férjem és teljesítsd kötelességedet,
s az Ur legyen veled.
— Ámen, szólt a juhász. S azután, kezét
felemelve, hozzátette: — És Jehova őrködjék
közöttem és közötted, amig távol vagyunk egy
mástól.
Kiment az éjszakába. Ez az éjszaka is olyan
szép volt, mint a többi. Ugy anaz a kötelesség
vár rá, mint máskor. Vigyázni a hegyoldalban
a nyájra. És mégis, valami különös éjszaka volt
ez! Soha nem óhajtott úgy Mirjam
mellett
lenni, mint éppen ma; de ha otthon marad, nem
lesz senki a nyájjal. Timotheus, fiatal rokona,
beteg volt, más meg senki sincs. Nem, el kell
mennie. De az Ur bizonyára őrködik. Elment
tehát a nyájhoz.
*

Szomorú volt a szive azon az éjszakán ott
a nyáj mellett. Nemcsak a maga egyéni gondja
bántotta. Szerette nemzetét, s fájt neki a rabiga, melyet népe hord. Mikor jön hát a Király,
a Messiás, a Szabaditó, aki széttöri a bilincse
ket, igazságot tesz, megszabadítja népét? Kell,
hamarosan kell, hogy teljesüljön a régi Ígéret!
És mégis, minden látszat szerint olyan messze
van, mint azelőtt.
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Ha! mi az, ami arra késztette, hogy hirte
len talpra ugorjon? Látomás az ott — az az
angyal, amint ott áll s körülötte az a csodá
latos ragyogás? Nem, mégis valóság, mert a
többi pásztorok is ijedten riadtak fel. Micsoda
szörnyűség megy itt végbe?
De az angyal első szavai ezek voltak:
- Ne féljetek, mert imé hirdetek néktek
nagy örömet, mely az egész népnek öröme lé
szen. Mert született néktek ma a Megtartó, ki
az Ur Krisztus. Ez pedig néktek a jele: talál
tok egv kis gyermeket bepólyálva feküdni a
jászolban.
Mire a pásztorok felérték eszükkel ezek
nek a szavaknak értelmét, már mennyei seregek
sokasága volt az angyallal, akik az Istent di
csérték és ezt mondták:
— Dicsőség a magasságban Istennek, és
e földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
Béke a földön! Jóakarat az emberekhez!
Oh, mennyire sóvárgott ez után! Igen, ez ö ,
a Szabadító! Senki más nem adhat békességet.
Ez a Szabaditó. Isten mondja ezt angyal által.
Elindult hát, mintha csak álomban, de fé
lelem nélkül, a többiekkel együtt. Magukra
hagyták juhaikat; azokkal most semmit sem
törődtek. Nem emberi szózat volt ez. Az angyali
üzenet
isteni üzenet — azt mondta: Találtok
egy kis gyermeket. Sietséggel mentek és megtalálák Máriát és Józsefet és a kis gyermeket,
ki a jászolban fekszik vala.
*
Néhány óra múltán a juhász haza felé in
dult. Milyen könnyűnek érezte magát! Bizo
nyára csodálatosat álmodott. Mégis, tudta, hogy
nem álom volt. Eljött a Messiás. Megjelent a
Szabaditó. Látta és imádta.
De mi lehet Mirjammal? Mi minden tör
ténhetett időközben vele? Azonban még ez a
gondolat sem szomorította vagy aggasztotta.
Különös, de az utóbbi pár óra bámulatos ese
ményei majdnem elfelejtették vele a feleségét.
De az Ur őrködött. E felől egészen bizonyos
volt.
Az ajtóban nővérével találkozott. Ez felelt
a kérdésére, mielőtt kimondta volna.
— Minden rendben van.
Belépett és térdre borult az ágy előtt, a
melyben Mirjam és kis fia feküdtek.
— Sokáig odamaradtam ugy-e, kedvesem ?
— Nem, nem. Csak rövid ideje mentél el.
Olyan különöset álmodtam. Azt álmodtam, hogy
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eljött a Király — a Messiás. De mi történt te
veled, Ruben? Látomást láttál?
— Nem, Mirjam. De igazat álmodtál. A
Messiás eljött. Láttam. Egy jászolban született
ma éjjel, amikor a mi elsőszülöttünk.
— Beszélj el mindent, Ruben.
A juhász, átölelve feleségét és fiát, el
mondta neki a nagy eseményt, s hogy ő, a sze
gény juhász az első között volt, akik értesültek
az Ur születéséről.
Az asszony elragadtatva hallgatta. Azután:
— Ruben, képzeld, ha velem maradtál
volna!
— Oh, mit szalasztottam volna el — mit
szalasztottunk volná el mindaketten! Igazán, há
lát adok az Istennek, hogy elküldtél hazulról.
És igy alázatos, de mégis felmagasztosult
lélekkel ünnepelték meg az Első Karácsonyt.
Tongue M.

Jeg y zetek .
Karácsonyi elmélkedésemben az epistolai
leckével (Tit. 2 , 11—14.) kapcsolatba hoztam a
2. Móz. 33, 18. 19. található igét. Nem önké
nyesen. És érdemesnek tartom ezzel az össze
függéssel itt is foglalkozni. Az ószövetségi hely
magyar fordítása nem szabatos. A magyar for
dításból úgy tűnik ki, mintha Isten teljesítette
volna Mózes kérelmét: Mutasd meg nékem a
te dicsőségedet; az Ur azt feleli rá: Megteszem,
hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen
el. Szinte érthetetlen, hogy a fordító vagy for
dítók hogyan tudtak mindakétszer »dicsőséggel
írni, holott az eredeti héber szöveg két szót
használ: Mózes kérésében a klasszikus kifeje
zés áll, t. i. kábód, az Ur válaszában pedig egy
egészen más szó, t. i. tub. A kábódot, Istennek
teljes dicsőségét, Istennek orcáját, ember nem
láthatja meg (Ján. 5, 37; 6 , 46; Róm. 1 , 20;
stb.) A »tub« szó tehát nem azt a dicsőséget
jelenti, amelyet a »kábód« kifejez. Ezt más he
lyen tudja a magyar fordító is. Például Hoseás
10, 11-ben szépnek fordítja, Zakariás 9. 17-ben
pedig jóságnak. A szó egyik származékát (tóba)
a Zsoltárok könyvének egyik szép helyén igy
forditja: »Megkoronázod az esztendőt jóvolt<xldal« (65. Zsolt. 12.). Annál érthetetlenebb, hogy
éppen itt a két fogalmat ugyanazon szóval adja
vissza, holott itt kifejezetten különbséget kel
lene tenni. De menjünk tovább. Pál apostol
Tit. 2 , 1 1 . azt írja: Megjelent az Isten üdvö
zítő kegyelme minden embernek. A kegyelem
a görög szövegben charisz. Lejebb, a 3. rész 4.
versében pedig: Mikor a mi megtartó Istenünk
nek jóvolta és az emberekhez való szeretete
megjelent. »Jóvolta« a görögben chrésztotész.
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Már most Pál apostol Róm. 3, 12-ben idéz az 53.
zsoltárból: Nincs aki jót cselekedjék. A görög
szövegben »jót cselekedjék« pojón chrésztotéta,
és ime a héber zsoltárban (53. Zsolt. 2.) ószé
tób áll. Ebből nyilvánvaló, hogy a farizeusi iskolázottságu Pál apostol lelkében a chrészto
tész szó használatakor a tób, tub szó élt és az
az által kifejezett fogalom. Közelfekvő, hogy
amidőn azt írja, hogy Isten kegyelme, vagyis
jósága, jóvolta, megjelent minden embernek,
akkor gondolt Mózes kérésére és azon kérés
teljesítésére: amit Isten akkor megmutatott egy
embernek, azt most megmutatja minden ember
nek. Annál is inkább, mert Pál apostol a 2 .
Móz. 33, 18. 19.-ben foglalt igét nagyon jól
ismerte. Mert a rómabeliekhez irt levélben egyik
zseniális érvelésében felhasználta a 19. verset
(Róm. 9, 15.) A karácsonyi epistolának szépségét
és erejét ez az összefüggés kimélyiti, s uj ragyo
gásban állítja elénk. Meg kell jegyeznem, hogy
a magyar fordítás nem egészen téves. A héber
szóhasználatban a jóság, szépség, fényesség, di
csőség fogalmai átmennek egymásba. De ezen
a helyen különbséget kellett volna tenni fő
ként azoknak a fordítóknak, akik filológiai szőrszálhasogatás kedvéért egy szép zsoltárhelyet
a »seok szó alkalmazásával eléktelenitettek. Más
részt ebből a fejtegetésből is kitünhetik, hogy
a Szentirásnak mélységét és szépségét a fordítás
alapján nem lehet mindenkor felismerni. A fiz
iológia sacra mindig nélkülözhetetlen. De még
tovább is van. Következtetéseket kell levonnunk
a mondottak alapján Jézus földi dicsőségére is.
Az Isten láthatatlan. Jézus megmutatta nékünk
az Atyát, de nem abban a teljes isteni dicsőség
ben, amelyben emberi szemek előtt mindenkor
láthatatlan marad, hanem abban a dicsőségben,
amelyben emberi testben láthatóvá lehet. Ami
kor Bengel az Atya egyszülöttjének dicsőségét
magyarázza (Ján. 1. 14.) a dokszan szóhoz csak
annyit jegyez meg röviden: deitatem, vagyis a
dicsőség alatt istenséget ért. Természetesen az
istenséget, amint az emberi, tehát szolgai for
mában egyáltalában megjelenhetik. Világosan ki
fejezi ezt a Zsidókhoz irt levél, amikor a Fiú
nak dicsőségét magasztalva azt írja (13. 3.),
hogy a Fiú az Isten dicsőségének visszatükröző
dése és az ő valóságának képmása. Visszatükrö
ződésről (igy Czeglédy is, Masznyik: tükör) az
eredetiben nincs szó, hanem kisugárzásról, ami
egészen más. Jézus nem az az objektum, amely
ről Isten dicsősége visszatükröződik, hanem az
a szubjektum, amely Isten dicsőségét sugározza
a világba. Igen jól mondja Bengel az apó ige
kötőről, hogy annak nem kicsinyítő, hanem in
tenzív jelentése van, és nagyszerű az apoküeoval való egybevetés. (Küeo: viselős lenni;
apoküeó: szülni, tehát: augazma ragyogjás, apaugazma intenzív kisugárzás). A másik kifejezés:
Isten valóságának képmása. Ez a képmás jelenti
a görögben az ércbe, vagy más anyagba vé
sett képet (pénzeken stb.); a valóság pedig a
görögben hüposztazisz, a mindörökké megma
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üzletrészt. Az egyik szövetkezetnél a tőke 50
milliárd, az eladási forgalom 101 milliárd, a
veszteség kilenc milliárd, az igazgatási és sze
mélyzeti költségek és a dologi kiadások több,
mint négy milliárd, az áruosztály rezsije ezen
felül még ötmilliárd, az ellenőrzési költség 885
millió. Egy másik szövetkezet végkielégítés cimén egyik igazgatójának egymilíiárd és kétszáz
milliót, egy másik igazgatójának nyolcszáz mil
liót adott és ezek még most is igazgatnak és
kapják fizetésüket és tandemjeiket. Hát én azt
úgyis igen jól tudtam, hogy a reformáció em
lékünnepén hazánkban csak az »ántánt< (az ántánt ma az, ami gyerekkoromban a bécsi kamarilla és a Habsburg volt) parancsára tartot
A miniszterelnök a primási kinevezésről tunk takarékossági napot, és jól esett szemeim
nem nyilatkozott, közben a kultuszminiszter elő mel látnom a napot, mert takarékosságot se
ször titokban, azután nyíltan Rómában járt Gas- hol nem láttam, csak szegénységet és tékozlást,
parri bíborosnál (ugylátszik a pápai nuncius és de hogy ennyire vagy unk, azt nem hittem. Ami
a vatikáni magyar követség fontos ügyekben a dologban lelepleztetek és ami a leleplezésben
nem elegendők, de hát akkor miért vannakJ) botrányos, azzal nem foglalkozom. Eggyel több.
és a tárgyalások eredményét nem tudatják ve Ellenben érdekel az ügyben a szövetkezeti esz
lünk, igy tehát ebben a tekintetben semmi újabb mének siralmas elbukása. Mert a leleplezések
mondanivalóm nincsen. Hihetőleg a kormány ben ez a legfájdalmasabb, és erre kell felfigyel
megkapta a szépségflastromot a Vatikántól, nünk, ha a fák ellenére is meg akarjuk látni az
amely majd rajta is szárad. Ellenben itt vannak erdőt. Ahol a szövetkezet tőkéjének csak egy
a szövetkezetek! A szövetkezeti eszmének én is százalékát teszi ki a tagok jegyzése, ott nyilván
szerény közkatonája voltam és vagyok, tehát nem szövetkezettel állunk szemben, és a társa
az ügy meglehetős közelről érdekel. És ha báró dalomnak az a gazdasági ereje, amelyet a szö
Szterényi megállapítja hogy a jelenlegi pénz vetkezetek reprezentálnak, egyszerűen nem lé
ügyminiszter nem felelős azokért, amiket Er tezik. A szövetkezetek Potemkin falvai. A szö
délyi Aladár december 15 én kezdett el lelep vetkezetek által végzett és közvetített ipar és
lezni, (én már igazán szeretném tudni, hogy kereskedelem tulajdonképen az államszocializ
egy felelős miniszter miért felelős a nyugdijba- musnak, vagy kollektivizmusnak vagy nem tu
menés erejéig, mert úgy látom, hogy mindennek, dom minek a megvalósítása. A társadalomnak
még a hadikölcsönök valorizációjának az ere minden anyagi erejét felszippantja az állam, s
dete is a fehér szarvas futásáig megy vissza) azután részint közvetlenül, saját üzemeiben, ré
akkor én még ehhez szeretném hozzáfűzni azt, szint szövetkezeti álarcban átveszi az ipari ter
hogy a botrányokért, amiket lelepleznek, a le- melést és a kereskedelmet. A gondolat talán
leplezők sem felelősek. A rend és csend jóbarátai nem rossz. Vannak lelkes hívei szerte a vilá
t. i. rendesen azokra haragusznak meg, akik a gon. Úgy hallom ama német zsidó Marx is
társadalomban itt-ott mégis csak jelentkező úgy ilyesmiről firkált Angliában. Mégis úgy érzem,
nevezett éber lelkiismeret indítására kötelezve hogy valami nem stimmel. Főleg az, hogy nagy
érzik magukat arra, hogy egy és más dologra a ráfizetés. Azt hiszem olcsóbb lenne azoknak
reámutassanak. Most például arra, hogy van az igazgató uraknak megadni a fizetést és men
nak szövetkezetek, amelyeknél a pénzügymi tesíteni őket a munkától. Mondjuk kezdjék az
nisztérium 42 milliárddal (nem pengő) a kér. életüket mindjárt egy megfelelő nyugdíjjal vagy
minisztérium 3 milliárddal, a tagok pedig csu végkielégítéssel. Vastagbetüs sorokban, olva
pán 45 millióval vannak érdekelve, 305.000 rész som, hogy a pénzügyminiszter szigorú ellen
vényből csak ötezer nem az államé, s ebben az őrzést igér. Még csak ez hiányzott! Az a sze
ötezerben is érdekelve vannak más szövetke rencsétlen szövetkezet már elköltött a ßzigoru
zetek. Egy másik szövetkezet az államtól előbb ellenőrzésre 885 milliót, mennyibe fog kerülni
80 milliárdot, azután 40 miUiárdot kapott mint a még szigorúbb ellenőrzés, az ellenőrök, fő

radó és azonos lényeg. T ehát a doxa és a
hüposztazisz itt is a tub és a kábód. Krisztus
az Isten valóságának, lényegének, örök és változhatatlan dicsőségének képmása, lenyomata
egy más anyagban, a testben, az emberben. A
doxát a világon elhomályosíthatja, sötétségbe
burkolhatja a bűn (tub értendő itt doxa alatt),
ellenben a hüposztazisz változhatatlan. Jézus
ban az Isten doxáját meggyalázták, a k isu g ár
zást elfojtották (halálakor sötétség támadt), de
a hüposztaziszhoz nem nyúlhattak, a keresztfán
a valóságos ember és valóságos Isten függött;
Jézust megölték, de a hüposztazisz sértetlenül
megmaradt és ez az ő feltámadásának titka és
ereje; ez egyúttal az isten ember legmélyebb
misztériuma.
'•*
•
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ellenőrök, írnokok, gépirnokok, számfejtők fi
zetése, napidija, utidija, végkielégítései, része
sedése! Ámde nincs megállás. A parodisztikus
szövetkezeti pagodát tovább kietll építeni, hogy
minél több ember legyen elhelyezhető különböző
igényjogosultsággjal, de annál kevesebb munká
val járó állásokban. Arra nem gondol senki,
hogy azokat az embereket, akik nem tudnak
munkaeredményt produkálni, az állami üzemekmekből is végkielégítés és nyugdíj nélkül ki kell
tenni. Nem gondol rá senki, mert úgynevezett
mentalitásunk nem a munka megbecsülésére van
berendezve.

HÍREK.

Az evangéliom.
Az evangéliom nem csupán egyféleképpen
oktat és támogat a bűn ellenében; mert a ke
gyelmes és jóságos Isten túláradóan gazdag és
adakozó. Először a szóbeli ige utján, amely áb
tál hirdetted a bűnbocsánatot az egész világon.
S ez az evangéiiomnak tulajdonképpeni rendel
tetése. Másodszor a keresztség utján. Harmad
szor az imádandó oltári szentség utján. Negyed
szer a kulcsok hatalma utján, s egyszersmind
az atyafiaknak kölcsönös érintkezése és vigiasztalgatása útján is Máté 18, 20.: Ahol ketten
vagy hárman egybegyülnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük.
Smalkaldi Cikkeik: 4. rész, 4. cikk.
Személyi hírek. Hoffmann Ernő volt győri
hitoktatót december 4-én iktatta be a pusztavámi gyülekezet lelkészi hivatalába Balogh Ist
ván esperes. — Kapi Béla püspök Szabó Jó
zsef győri segédlelkészt győri hitoktatónak,
Ittzés Mihályt pedig győri segedlelkesznek ki
nevezte.— Farkas Elemér büki lelkész, a soproni
alsó egyházmegye esperese dec. 1 1 -én ünnepelte
40 éves lelkészi jubileumát. — Kapi Béla püspök
december 17-én Balassagyarmaton tartott világ
nézeti előadást. — A kormányzó Gombócz Zol
tán dr-t a berlini Collegium Hunganicum igaz
gatójává nevezte ki. — Takács Elek esperes Bakonytamásiban egyházlátogatást tartott és egy
úttal megáldotta a gyülekezet renovált templo
mát. — Kapi Béla püspök Szombathelyen lel
készekké avatta Havasi Dezső, Ittzés Mihály
és Orbán Lajos lelkészjelölteket. — Nendtvich
Andort, a pécsi gyülekezet felügyelőjét, Pécs
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város polgármesterét a pécsi Erzsébet tudom,
egyetem egyhangúlag megválasztotta az államtudomány tiszteletbeli doktorának; avatása de
cember 1 1 -én volt.
Egyházi ügyész-választás. A pesti német
egyházközség Dr. Gündisch Guidó prezsbitert
választotta meg ügyészévé, aki a f. hó 1 1 -én
tartott közgyűlésen tette le a hivatali esküt.
Halálozás* A gyóni ev. egyházat súlyos
csapás érte, Kárpáti János fáradhatatlan tanító
jának elhunytával, aki negyedszázados munkás
ságával kitörölhetetlen emléket hagyott maga
után. Koporsója felett hét árvája zokog, kik
rövid két év alatt anyjukat és apjukat vesz^^ték el. — Pihenjen békében.
A gyulai ev. templom felavatása. A Bé
késvármegye székhelyén Gyulán élő 1000 ev.
lélek hosszú évek fáradsága után elérkezett a
templom avatás örömünnepéhez. Dr. Raffay
Sándor püspök titkára kíséretében december hó
17-én este érkezett a városba s az állomáson
dr. Kovacsics Dezső főispán, dr. Dairnel Sán
dor alispán, Tanczik Lajos rendőrfőtanácsos, to
vábbá az evangélikus egyház, a református egy
ház és a tanfelügyelőség s a város megjelent
kiküldöttei üdvözölték. Másnap délelőtt fél 10
órakor nagy tömeg sorfala között vonult a
püspök az uj templom elé, amely a város által
ajándékozott telken épüli fel, ahol Sülé József
egyházi gondnok átadta a templom kulcsot és
a püspök biblia igék kíséretében kinyitotta s a
tömeg bevonult. A szorongásig megtelt tem
plomban közének után a nagynevű püspök szent
igéket olvasott fel, majd pedig magasztos avató
beszédet tartott. A szószéki beszédet Tátrai Ká
roly helyi lelkész mondotta. Dr. Szeberényi Zs.
Lajos esperes prezsbitereket esketett és végső
áldást mondott. Istentisztelet után a templom
ban ünnepélyes közgyűlés volt, a püspök elnök
letével. Ezen a közgyűlésen dr. Vangyel Endre
főszolgabíró, egyházi felügyelő üdvözölte szép
szavak kíséretében a főpásztort, aki egészségé
nek kockáztatásával jött el erre a magasztos
ünnepségre. A református egyház nevében dr.
Pallmann Péter lelkész mondott üdvözletét, majd
pedig felolvastattak a különböző hatóságoknak,
testületeknek Írásbeli üdvözlései. A püspök min
den egyes üdvözlésre külön válaszolt s az egy
ház történetének felolvasásával véget ért az
ünnepi közgyűlés. Déli 1 órakor 164 terítékes
közebéd volt, az uj ipartestületi székházában, a
melyen szebbnél-szebb felköszöntők hangzottak
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el. Dr. Raffay püspök a kormányzóra mondott
felköszöntőt, majd dr. Saller Vilmos esperességi felügyelő üdvözölte a főpásztort az egy
házmegye nevében. Dr. báró Apor Vilmos r.
katholikus plébános a felekezeti békéről mon
dott nagyhatású beszédet, amely megnyerte
mindenkinek a tetszését. Utána dr. Palmann Pé
ter ref. lelkipásztor a két testvéregyház össze
tartásáról szólott, majd a vármegye nevében dr.
Márlcy Barna főjegyző emelkedett szólásra, mig
a város nevében Heilinger Károly helyettespolgármester szólott. Az állami tisztviselők üd
vözletét Spóner Károly pénzügyigazgató tolmá
csolta, amely üdvözlésekre a püspök ur ismé
telten válaszolt magasztos szavak kíséretében.
A helybeli izraelita egyház nevében dr. Adler
Ignác főrabbi mondott hazafias beszédet, majd
az összes vendégekre Tátray Károly evang. lel
kész ürítette poharát és az utolsó felköszöntót
Háger András tartotta a kétegyházai ev. fiók
egyház nevében. A templom avatási ünnepség
maradandó emléket hagyott Gyuláváros közön
ségének lelkében.
A budapesti leánykollégium december 20.
és 21-én Schubert-estet rendezett Böhm Károlynak a fasori gimnáziumban elhelyezendő emlék
táblája javára. Bevezetőt dr. Böhm Dezső igaz
gató mondott. A műsoron szerepelt a 23. zsol
tár, Rondó és Három a Kis lány, továbbá Szigethy Lajosnak Schubertról irt verse.
Kossuth Lajos Eperjesen. Dr. Bruckner
Győző, a miskolci evang. jogakadémia dékánja
a Miskolci Jogászélet legújabb számában ismer
teti Kossuth eperjesi jogászéveit. Kossuth három
éven át volt a kollégium hallgatója, 1816—1819.
Fejlődésére legnagyobb hatással Carlovszky
Zsigmond és Morvay József professzorok vol
tak. Osztályzata kivétel nélkül mindig eminens,
erkölcsi magaviseleté pedig kifogástalan volt.
»Kossuth mint jogász, mint szónok, mint poli
tikus és később mint törvényhozó egyaránt
Eperjesen, közelebbről az eperjesi ősi evangé
likus Kollégiumban nyerte az elsQ, maradandó
irányításokat és életének nagyszerű eredményei
az itt lerakott szilárd fundamentumokon épültek
fel«.
Jubileumi ünnepség O rosházán. Az oros
házi nőegylet és leányegylet f. hó 12-én ünne
pelte fennállásának 10 eves örömünnepét. Dél
előtt 10 órakor istentisztelet volt, amelyen Ko
vács Andor esperes mondott hálaadó imát. 11
órakor vette kezdetét a jubileumi díszközgyű
lés, amelyen megjelent dr. Kovacsics Dezső Bé
kés vármegye főispánja is s kíséretében ott vol
tak Kiss László főszolgabíró, Torkos Kálmán
szolgabiró és Serbán szolgabiró. Kiküldötteik,
küldöttségek nagyszámban jelentek meg, ezzel
is jelét adva annak az elismerésnek, és meg
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becsülésnek, amellyel evang. egyházunk ez egye
sületei iránt viseltetnek. A főispán napirend
előtt, szép beszéd kíséretében, előadva, hogy
özv. Torkos Kálmánné nőegyleti elnök, Kovács
Andorné alelnök és Domanitzky Irén leányegy
leti elnök miniszteri kitüntetésben részesültek,
átadta nevezetteknek a miniszteri elismerő le
iratot. A titkárok: Kovács Andor a nőegyleti,
Kálmán Rezső a leányegylet 10 éves működé
sét ismertették. Megörökítették jegyzőkönyvben
a jubiláló örömünnepet. A küldöttségek üdvö
zölték a jubiláló egyesületeket. Kovács Andor
esperes tolmácsolta a betegsége miatt el nem
jöhetett püspök ur üdvözletét. Este 8 kor műso
ros estély zárta be az ünnepséget. Az estély
kiemelkedő pontja Gregersen Lujza magyar
protestáns Nőszövetségi főtitkár nagyszabású
előadása volt. A prot. nő hivatásáról beszélt a
gyülekezeti életben. Beszéde komoly, emelke
dett, lelkes volt. Az egylet nyugodtan tekint
het vissza eddig befutott útjára. Isten vezé
relje, segítse a jövendőben is még fényesebb
sikerekhez!
A protestáns egyházak lélekszáma. El
tekintve attól, hogy az efajta adatok mindig bi
zonyos margóval fogadhatók csak el, a követ
kezőkben adjuk a nagyobb prot. egyházak lélekszámát: lutheránusok 59.270.742; prezsbiteriánusok (ide számíttattak a magyarországi re
formátusok is) 24,329.491; methodisták pedig
17.512.324; baptisták 13.093.976; anglikánusok
(az amerikai püspöki egyházzal) 12,693.681.
A M agyarhoni Ág. Hitv. Evang. Miszszióegyesület pénztárába 1927. évi november
havába a következő összegek folytak be: Tag
dijak: Teutsch Lujza, Budapest 3, Tinschmidt
Sándor majosi lelkész 3, Adományok: Sauer
Klára Budapest 5, Haniffel Sándor sárszentmiklósi lelkész 2, Az Ur áldó kegyelme legyen
velünk. Budapest, 1927. XII. 14. Broschko G.
A. pénztáros, IV. Deáktér 4. I.
V.
Sipos Ida: Az örök nap. Sylvester
kiadás, 1927. Mohácsi vészből menekült Ke
mény Pál viszi elesett bajtársa levelét Erdélyországba. Otthon az ármány el akarja tőle sza
kítani mátkáját, de Kemény Pál, aki a plébá
nia könyvtárában megtalálta néhai való öreg
Torday Mózes Biblia-forditását és a faluban
reformációi mozgalmat indított, egy felgyújtott
zárda üszkei közül uj élet elé indul. A kis re
gény jól van megírva, bár a stílusa itt-ott túl
zottan régieskedő.
Takács Elek: A prezsbiterek hivatása
és kötelességei. 52. old. Ismételten volt már
alkalmunk megemlékezni a Czipott Géza szent
gotthárdi lelkész szerkesztésében és kiadásában
megjelenő »Harangszó Könyvtár« köteteiről. En
nek az elismerésre méltó és támogatásra érde
mes gyűjteménynek kilencedik kiadványaként je
lent meg Takács Eleknek, a veszprémi egyház
megye esperesének tollából a prezsbiterek szá
mára irt könyvecske, amelynek hiányát mind-
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eddig elevenen érezték mindazok, akik a gyü
lekezetek beléletének intenzivebbé tételét első
rendű fontosságúnak tartják közegyházunk hit
életének és munkafokozásának szempontjából.
Takács Elek könyve három részre oszlik: I. A
prezsbiteri tisztség a Biblia és az Egyházi Al
kotmány szerint. II. A prezsbiterek választása.
III. A prezsbiterek hivatása és kötelességei. A
legterjedelmesebb a harmadik rész, amely ki
merítően tárgyalja az autonómiából folyó kö
vetelményeket, a gyülekezet anyagi ügyeit, sze
retet munkáját, az egyházfegyelmet, az iskola
ügyet, s végül szól a prezsbiter családi és tár
sadalmi életéről. Kívánatos, hogy a könyvecske
minél több prezsbiternek kezébe kerüljön, amit
legegyszerűbben úgy érhetünk el, ha a gyüle
kezetek több' példányban beszerzik s a prezsbi
terek közt árusítják, esetleg újonnan megvá
lasztott prezsbitereknek adják. A prezsbiterium
gyűlésein is felhasználható a könyvecske olyan
formán, hogy egyik vagy másik részét a gyű
lés elején ismertetjük. A kiadvány ára nincs
feltüntetve. Megrendelhető 3 kiadónál.
A budapesti ev. gimnázium Dal- és Zeneegyesülete december 17-én szépen sikerült hang
versenyt rendezett Oppel Imre tanár vezetésé
vel. Ő mint tanárelnök tanította be és vezette a
jól fegyelmezett ének- és zenekart. Hegedű, zon
goraszámokkal és egy vonósnégyessel szere
peltek ügyesen az iskola növendékei, úgyhogy
a nagyszámú közönségnek nagy gyönyörűsége
volt a szép estben. Az elért anyagi siker B ő h m
Károlynak, az iskola egykori igazgatójának, ké
sőbb kolozsvári egyetemi tanárnak, a nagy fi
lozófusnak az intézetben felállítandó emléktáb
lája javára fordittatik, melynek létesítése dr.
Szigethy Lajosnak, a kezdeményezőnek 300 P,
az egyháznak és volt tanítványoknak egyenként
ugyanakkora adományaival, továbbá a leány
iskola hangversenyének jövedelmével biztosítva
van, s a tavasszal meg is fog ünnepélyes kere
tek közt történni.
Tanítók gyűlése. A budapesti egyházme
gyei tanítói kör f. hó 6 -án Mikolik Kálmán el
nök elnöklésével ülést tartott. Mikolik elnök be<jelentette, hogy nyugalomba vonulására és ko
rára való tekintettel állásáról lemond. A gyűlés
a lemondást őszinte sajnálattal tudomásul vette,
helyébe Lahmann György igazgató-tanítót vá
lasztotta meg elnökévé. Mikolik Kálmánt érdem
in es szolgálatának elismeréséül tiszteletbeli el
nöknek választották. Helyettes elnök lett Stark
Béla budai igazgató-tanitó, jegyző Dex Ferenc,
deák-téri tanító és pénztáros Weil Endre budai
tanító. Az egyházmegye nevében Broschko G.
A. esperes üdvözölte az uj tisztikart és műkö
désükre Isten gazdag áldását kérte.
Svéd kapcsolataink. Abban az üdvözlő
iratban, amelyet a miskolci jogakadémia tanári
kara az uppsalai egyetem tanácsához az egye
tem alapításának 450-ik évfordulója alkalmával
intézett, értékes adatok találhatók az ősi eper
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jesi kollégiumnak, s ezen a réven egyházunknak
a svéd evangélikusokkal való kapcsolatairól. A
svédek már kezdetben hathatós anyagi és er
kölcsi támogatásban részesítették a felsőma
gyarországi evangélikus rendek által 1665-ben
alapított kollégiumot. Az 1707-ben tartott ró
zsahegyi evangélikus zsinat a kollégium érdeké
ben amelyet az akkori ellenreformáció is ki akart
irtani, XII. Károly svéd királyhoz fordult; a
király 15.000 svéd koronával támogatta a fő
iskolát, s a. bécsi udvarnál is felemelte szavát.
Az 1887. évi nagy tűzvész után ismét a svédek
áldozatkészsége segítette rá a főiskolát, hogy
anyagilag talpraállhasson. Söderblom Náthán,
jelenlegi uppsalai érsek is a legnagyobb jóaka
rattal viseltetik a kollégium iránt, amely a cse
hek elől Eperjesről Miskolcra menekült, s ame
lyet ezen a menhelyen akar megfojtani a mo
dern, selyemzsinórral dolgozó, ellenreformáció.
A magyarhoni ev. egyetemes egyház és
Miskolc thjf. város közönségének állásfog
lalása a miskolci (eperjesi) ev. jogakadémia
létkérdésében. 2 1 . oldal. Az egyetemes egy
ház által kiadott füzetben megtalálhatók az 1927.
évi egyetemes közgyűlésen a jogakadémia ügyé
ben elhangzott beszédek és Miskolc thjf. város
felirata a m . kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszterhez. — Az egyetemes gyűlés felterjesz
tést intézett a kultuszminiszterhez s a minisz
terelnök utján a kormányhoz. A felterjesztések
sorsáról a füzet nem ad felvilágosítást. A füzet
egész terjedelmében megjelent a miskolci ev.
jogakadémia hiv. lapjában, a Mikolci Jogászélet 1 0 —1 2 . számában is.
„Énekeljetek Istennek!“ címmel keresz
tyén családok, bibliai összejövetelek használatára
megjelent a »Fébé!« Evangélikus Diakonissza
Nőegylet énekeskönyvének első kötete. Az énekgyűjteményben ismert egyházi énekköltészetünk
gyöngyein kívül 28 olyan evangéliumi ének van,
mely magyar nyelven eleddig ismeretlen volt,
köztük több egészen uj Gerhardt és Gerok-féle
ének. Az énekeskönyv a szöveg mellett közli a
dallam kottáját. A hat ivén, 96 oldallal, díszes
kiállításban megjelent énekeskönyv ára 1.50 P
s megrendelhető a »Fébé« Ev. Diakonissza
Anyaház Iratt erjesztés ében Klofildáget, Pestme
gye címen. Budapesti beszerzés: VII., Damjanich-utca 28/b sz. alatt, a fasori gimnázium In
te rnátusának épületében.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
L a p u n k olvasóinak és barátainak
Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket
és boldog újévet kívánok !
________ Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS._________

A kőszegi evang. leánynevelő intézet rit
mikus torna iós tánc tanításra képesített internátusi nevelőnőt keres. Az állást elnyerni szán
dékozók részletes fölvilágositásért forduljanak
az intézet igazgatóságához.
_____
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