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Vizkereszt.
Jertek járjunk az Úrnak vilá
gosságában fÉs. 2, 2 -5 .

Ha egybevetjük a vizkereszti szentleckében
foglalt prófécia szárnyaló reménységét azokkal
az állapotokkal, amelyek Judában és Izraelben
uralkodtak Ésaiás próféta felléptekor, s ame
lyeknek olyan megkapó rajzát adja könyvének
elején, akkor be kel! látnunk, hogy csak az
Istenbe vetett rendíthetetlen hit és a Léleknek
ihletése adhatta ajkára e szavakat, amelyekben
nem egy sekély optimizmus, vagy tépő gond
jait délibábos ábrándokba temető sirvá-vigad ás,
hanem egy a világtörténelem kohójában meg
próbált, megtisztult és megedzett léleknek ne
mes aranya cseng.
Ésaiás egy világvallásnak és egy világpo
litikának ormáról tekinti át maroknyi népének
helyzetét, sorsát, jövendőjét és azt, amit a mai
emberiség szellemi kiválóságai mint kívánatos
célt tűznek a széttépett emberiség elé, olyan
szabatosan, szemléltetően, plasztikusan állítja elibénk, hogy amig egyrészt csodálattal tekintünk
egy vergődő néptörzs fiának emelkedett gon
dolkodására s a történelem mélységeibe hatoló
elmeélére, másrészt meglepetéssel vesszük észre,
hogy mennyire modern, mennyire hozzánk is
beszél.
A keresztyén egyházak felekezetközi kon
ferenciái azt célozzák, amit a prófécia igy fe
jez ki: »Eljönnek sok népek mondván: Jertek,
menjünk fel az Ur hegyére, hogy megtanítson
utaira s járjunk az ő ösvényein«. A nemzetközi
döntőbíróságnak a népszövetségnek kitűzött fel
adata pedig annak az időnek elhozatala, amikor
»nép népre kardot nem emel, és hadakozást
többé nem tanul«. Ennek az egybevetésnek meg
van a keserű niellékize is. A prófécia még ma
is, Krisztus megszületése után közel kétezer
esztendővel, csak prófécia! S korunk efajta tö
rekvéseit nem nézhetjük bizonyos gyanakvás

nélkül. Mert először is a keresztyén egyházak
konferenciáitól távol tartja magát a római katholikus egyház, a népszövetségtől távol tartják
magukat az Egyesült Államok. Másodszor lehe
tetlen fejcsóválás nélkül nézni azt, hogy éppen
azok a keresztyén felekezetek, amelyek állítólag
a keresztyén egységnek leglelkesebb hivei, s
nyilvánvalóan leghangosabb szóvivői, a konti
nentális protestáns egyházak szorongatott hely
zetét és elszegényedését felhasználják arra, hogy
ezen egyházak erejét a maguk javára folytatott
propagandával szétforgácsolják és gyengítsék,
s hogy azok a nagy nemzetek, amelyek a népszövetségben főszerepeket játszanak, alaposab
ban fegyverkeznek, mint bármikor, ü gy, hogy
nem kívántatik különös éleslátás annak felisme
réséhez, hogy ezekhez a korunkbeli vallási és
pilitikai törekvésekhez fűződik jókora adag kép
mutatás és tetszetős szavakon, eszméken való
léha nyargalászás. Sem a felekezetközi, sem a
politikai helyzet, sem a felckezeteknek, sem a
nemzeteknek cselekedetei nem jogosítanak fel
arra, hogy' a kézben is, meg a hangban is
Ézsaura ismerjünk.
Azt hiszem, mindez letagadhatatlan.
A németországi lutheránusok, theológusok
és hivők nagy része az esaiási próféciának be
nem teljesedését sefi a hit, sem az erkölcs te
rén nem tekinti problémának. Ragaszkodik
Krisztus Urunk ama tanításához, hogy az ő or
szága nem ebből a világból való. A másik tá
bor pedig azt vallja, hogy az Isten országát
e földön kell megvalósítani, illetve annak itt
a földön kell megvalósulnia, hiszen az egész
keresztyénség azért imádkozik, hogy az az or
szág eljöjjön és Istennek akarata a földön is
meglegyen. Ebből az utolsó pár mondatból a
figyelmes olvasó beláthatja, hogy vizkereszti
leckénk a keresztyén hitnek igen lényeges tár
gyaival állít bennünket szembe. És pedig ben
nünket a próféciáknak a Krisztusban való be
teljesedésénél vagy be nem teljesedésénél köze
lebbről érint az Isten országának természete-
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Viszont azonban az utóbbi nem választható el
az előbbitől.
S ha ezen a csapáson tovább haladunk, ak
kor észrevesszük, hogy a keresztyénségben ép
pen az Isten országára vonatkozó felfogás és
hit terén felmerült eltérések, s ezen eltérések
szükségszerű előtérbe nyomulása következtében
a hitnek és életnek uj tipusai alakulnak ki, ame
lyek uj egyházalakulásokra ugyan előre látha
tólag nem fognak vezetni, de már most is észrevehetőleg s végeredményben még szembeötlőbben alkalmasak arra, hogy a Krisztus anyaszentegyházának bástyáit bontogassák.
Mert
minden olyan célkitűzés, amely a keresztyénség energiáját, hitében rejlő dinamikus erejét
a középpont felé vezető úttól és működési vo
naltól eltereli, gyengíti a Krisztus egyházát. A
próféta is hangsúlyozza, hogy a tanítás Süni
ből jön, és az Urnák beszéde Jeruzsálemből.
Nem a nacionalizmusnak, nem a lokalpatriotizfnusnak szava ez, hanem prófétai utalás Krisz
tus egyházára és az uj Jeruzsálemre. Azért nem
áll ez a prófécia ellentétben Krisztus azon sza
vaival, hogy eljön az idő, amikor nem ezen
vagy azon a hegyen, nem ebben vagy abban
a városban, hanem lélekben és igazságban imád
ják az emberek az Istent. Mérvadó e tekintetben
Pál apostol irásmagyarázata, amely szerint pél
dául az a kőszikla, amelyből Mózes vizet fa
kasztott, a Krisztus, a tenger, amelyen a zsidó
nép általment, a keresztség stb. Hogy a pró
féta itt nem a korabeli Siont és a korabeli Je
ruzsálemet értette, az éppen az általa adott korrajzból világosan kitűnik. Nála nem Sión, nem
Jeruzsálem a lényeges, hanem az Istennek di
csősége. Sión és Jeruzsálem van ott, ahol az
evangéliom tisztán és igazán hirdettetik, s ahol
a szentségek Krisztus rendelése szerint szolgál
tatnak ki. Ez az egyháznak a feladata, mun
kája és rendeltetése. Minden egyéb csak peri
féria. S mihelyt a perifériákhoz tartozó dolgok
középponti szerepet akarnak játszani, az egy
ház abba a veszedelembe sodródik, hogy egyet
len, örök fundamentomáról lecsúszik.
Egy olyan világ, amely nem ismeri a fegy
veres hadakozást és amelyben a keresztyénség
nek egységes szervezete van, nem okvetlenül
jobb világ, mint a mostani. A felmerült vitás
kérdéseknek akár csak ultima ratio-ként fegy
verrel való elintézését lehet kárhoztatni, a keresztyénségnek széttagoltságán lehet sajnálkozni,
de a keresztyén erkölcs alapján nem lehet kár
hoztatni azt, aki törvényes felsőségének enge
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delmeskedve, honszerelemből életét kockáztatja,
vérét ontja, magát feláldozza, mert a keresz
tyén ethika ismer a földi életnél nagyobb ér
tékeket, amelyeket a keresztyén embernek végső
lehelletéig védelmezni kötelessége. A keresztyénségben nem a szervezet a lényeges, hanem a
hit s a szervezet érdekében kompromisszumo
kat kötni a hit dolgaiban a lelkiismeret ellen
való cselekedet.
A próféciával látszólag azonos modern tö
rekvéseiknek egy alaphibája van, és pedig az,
hogy hiányzik belőlük »az Urnák világossága«.
Ismételten halljuk velük kapcsolatban emlegetni
»a világháború szomorú tapasztalatait«. Az in
dítékot ezekre a törekvésekre jórészt a világ
háború adta meg, jobban mondva a világhábo
rúnak utilitarista értékelése.
Nem az a döntő, hogy Isten mit akar,
hanem az, hogy a földi embernek mi esik job
ban, mi kényelmesebb, hasznosabb, mi fizetődik ki. Kétségtelen, hogy Krisztus egységet
akar az ő egyházában; kétségtelen, hogy Isten
a földön békességet akar. Ámde ha az Urnák
világosságában járunk, akkor rájövünk, hogy az
az egység egy tanításnak a hallgátásában s egy
utón való járásban nyilvánul a prófécia sze
rint; ettől pedig messze vannak még azok is,
akik a római katholicizmus egységes szerveze
tének a tagjai; a szervezetbeli egység sürgetői
azon a vonalon, mozognak, ahol a leggyen
gébb ellenállással találkoznak. A békét illetőleg
pedig vájjon az Ur világosságában járók meg
találják-e a béke biztosítékait és állapotát ott,
ahol nincs fegyver? Nem a fegyver szüli a há
borút, hanem a háborús indulat szerez magá
nak fegyvereket.
Istentől tanított és az Ur világosságában
járó lelkek kellenek. Ezek a lelkek nem fognak
visszariadni attól, hogy háborúságot szenved^
jenek az igazságért, de nem fogják Krisztus
nevében öklüket emelni arra, aki más felekezetnek a tagja. A keresztyénség a lelki sötétség el
len küzd a léleknek fegyvereivel s távol áll at
tól, hogy azok mellé álljon, akik minden áron
mindennel kibékülnek. De távol áll azoktól is,
akik gyenge lelkiségüket kardcsörtetéssel vé
lik megerősíthetni. Van ár, amelyet a keresz
tyén ember sem az egységért, sem a békéért
nem fizethet meg, mert a Szentlélek és a lelkiismeret ellen nem cselekedhetik. A legsilányabb
emberfajta az, amelyik Istennek békéjét egy ka
lap alá vonja a borral, búzával, egészséggel, s
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legfőbb kérése az, hogy őt az Isten mindezek
nek birtokában az emberi életkor legvégső ha
táráig éltesse; az ilyenek mindenre kaphatók
s ezek az Isten békéjének megrontói. Légy hű
mindhalálig: ez a béke és ez az egység1.

Istenfélő nagy katonák.
Irta: Nagymegyeri vitéz Raics Károly altábor
nagy, a m. kir. honvédség protestáns egyházszervezetének fógondnoka.
Háborúban a haderő működése a legtöbb
emberben valami magávalragadó tiszteletet éb
reszt. Azt szinte természetesnek tartja, hogy az
a nagy erő ott érvényesüljön, hova tehetetlen
ségénél (?) fogva hömpölyögni kényszerül. Aki
azonban tisztában van avval, hogy az erők mozgásbahozatalát és azok irányát nagy lelki küz
delmeken alapuló, messze kiható mérlegelések
és elhatározások előzik meg, az az erők hábo
rús mérkőzésében a tudás, a képesség és a
jellem tulajdonságokon kívül még egy’ felsőbbrendű hatalom titkos bele avatkozását, sót támo
gatását is észreveszi. Ezt leginkább maga a
hadvezér érzi, mert ó tudja legjobban, hogy az
elméleti elhatározás és végrehajtás között még
igen hosszú, különböző esélyekkel teli, fárad
ságos ut van, melynek akadályait csak ama felsóbbrendü erő támogatta emberi lélek tudja
egyedül legyőzni. Micsoda ez más, mint az egy
igaz Istenbe vetett hit és az ebből származó,
félelmetes erőre kapó erkölcsi energiák hatása?
Ezt az erőt nemzeti hadseregünkben a mutat
kozó legnagyobb nehézségek, sót — sajnos —
a még mindég divó elfogultság ellenére nagyranevelni, azt, különösen a hadsereg szellemét
képviselő tisztikarban élctrekelteni és szilárdan
fenntartani: mindenkor a hadvezetóség bölcses
ségére vallott. Mai viszonyaink között, a közel
múlt keserves tanulságai alapján kétszeres szük
ségünk van erre.
A haditörténelem a múlt idők majdnem min
den nagy katonájáról feljegyzett olyan nyilat
kozatot, melyből nemcsak annak istenfélelmére
lehet következtetni, hanem olyan törekvéseire
is, melyekre a hadsereg szellemét és a győzel
met alapította. Montecuccoli, Laudon, Radetzky,
Benedek valamennyien alázatos, istenfélő kato
nák voltak, bár a szabadgondolkodás kisértő
szelleme már akkor is a hadsereg szellemére
káros irányban munkálkodott. Ez különösen
Laudon következő nyilatkozatából világiik ki:
»---- Istenfélelem nélkül nincs vitézség, A sza
badgondolkodók alapjában ritkán járnak el be
csületesen; ellenség előtt és egyéb halálos ve
szedelemben ők többnyire a leggyávábbak«.
Még az életvidám »Marschall Vorwärts«
Blücher is, — aki pedig közértelemben jám
bornak alig volt nevezhető — úgy nyilatkozott
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egyszer, mikor nagy' érdemeiért előtte dicsér
ték: »Mi az, amiért Ti dicsértek? Az csak az
én vakmerőségein, Gncisenau előrelátása és a
nagy Isten irgalmasságának a munkája«.
Suworow tanította: »Istenfélelem a katonabölcseség kezdete«. Követője Dragomiroff pe
dig hirdette: »A katona legyen egészséges, vi
téz és határozott, igaz és alázatos. Imádkozza
tok az Istenhez. Tőle jön a győzelem! Az Is
ten vezet titeket, ő a ti tábornokotok!«
Cromwell az »Isten katonájá«-nak legtöké
letesebb typusa, akitől a következő pompás ka
tonai nyilatkozat származik: »Mi Istenben bí
zunk és lőporunkat szárazon tartjuk .
Svédország nagy hadvezére Gusztáv Adolf
a vasárnapi istentiszteletekre és a hadseregben
naponta reggel és este megtartandó ájtatossági
gyakorlatokra nagy sulyi helyezett, ö mondta
azt, hogy jaki imáját befejezte, az napi mun
kájának felével készen van«.
Nagy Frigyes szabad gondolkodásáról el
terjedt vélemények nem állják meg helyüket.
Hiszen a hét éves háború kitörése előtt paran
csára minden szószékről a porosz fegy verek
győzelméért imádkozni kellett. A prágai csata
után (1757.) Hessen órgrófjának Írja: »A jósá
gos Isten megáldotta fegyvereimet!« A válsá
gos 1760. évben mondja: »Isten csak azokat seti, akik önmagukon segítenek«. Mint a német
énius képviselője a »valódi erények« és a
»rendithctlen kötelességtudás nagy elveit, mély
vallásosságának bizonyítéka képpen hangoztatta.
Sokkal nehezebbnek látszik azonban Napo
leon istenfélő voltáról nyilatkozni, mert róla ez
irányban tett feljegyzések nemcsak különbözők,
de ellentétesek is. Mindez az ó hatalmának és
szerencséjének fénykorával és letűnésével hoz
ható kapcsolatba. O is gyarló ember volt, akit
féktelen hatalma elkábitott és igyr bátran állít
hatjuk, hogy Istenéhez abban a mértékben kö
zeledett, amint szerencsecsillaga tőle eltávozott,
majd egészen lehanyatlott.
Napoleon inkább csak azért hitt az Isten
ben, — kinek fogalmát egyébként természetes
nek tartotta — mert a legkiválóbb szellemek,
mint Newton, Leibnitz szintén hittek benne. A
vallást ő inkább csak a vigasz forrásának te
kintette, különösen életének végén. Hitt a sí
ron túli életben. Aspernnél súlyos sebével hal
dokló Lannes tábornagytól igy búcsúzott: »A
viszontlátásra!« A Bautrennél ha’á’osan megse
besült Duroc tábornokot a következőkép vigasz
talta: »Van más világ, ott várjon engem, mert
ott viszonlátjuk egymást«.
Napoleon önmagát kivételes embernek tar
totta, ki, mint fajának Géniusa, úgy vélte, hogy
reá a vallás parancsai nem vonatkozhatnak
ugyanolyan érvénnyel, mint a többi át'ag em
berre. Úgy látszik azonban, hogy ez a hatály
beli különbség ott, valahol a szt. Ilona szigetén
betegségének hatása alatt és a halál közeled
tével lassankint kiegyenlítődött. Napoleon mint
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alázatos keresztény mély alázattal hajtotta meg
fejét Krisztus előtt és a következő szép kije
lentéssel halt meg csendesen: »Ki vagyok békülve az egész emberiséggel«.
Végeredményben azt merem állítani, hogy
Napoleon vallásta és erkölcse a korszellem, a
képesség, a túlfűtött önbizalom, a szerencse és
a hatalom összhatásából eredt. Az ő vallása és
istenhite1keresztyén értelemben abban az arány
ban tisztult, amint az emberi hatalom alkotásá
nak gyarlósága és maradandósága felőli véle
ménye a csalódások és szerencsétlenségek ha
tása alatt lassanként átalakult. Ő tőle származott
ama mondás, hogy háborúban minden eredmény
3 /4
részben erkölcsi tényezőkből áll és csak 1 /4
rész esik minden egyébre, kétségtelenül helyes
ugyan, azonban ahoz, hogy az eredmény tar
tós is legyen, ama erkölcsi tényezőknek a ke
resztyén vallás örök érvényű hitelveire kell tá
maszkodnak, fentebb említett tényezők szeren
csés összetalálkozásának hiányában talán az ő
teljesítményei sem, vagy csak alig múlták volna
felül az átlagot.
Moltke már modern értelemben volt hivő
keresztyén, aki azt állította, hogy minden val
lásnak az erkölcs az alapja, melyet a keresz
tyén vallás tanít a legtisztábban és a legkime
ntőbben. Erre vonatkozó felfogását 90 éves ko
rában, — tehát egy hosszú, munkás élet tapasz
talásainak értékesítésé vei — irta meg »Trost
gedanken« cim alatt az ő »Élettörténetében«
(Zur Lebensgeschichte).
A nagy háború kiváló katonáinak és vezé
reinek vallás-erkölcsi jellemzésétől eltekintve, a
kik pedig szinte kivétel nélkül mély vallásos érzésüek voltak, a felsorolt vélemények, azt hi
szem eléggé meggyőztek mindenkit a felől,
hogy egy egységes, becsületes, hazafias és ke
resztyén szellem és gondolkodás kialakulásának
egyedüli szilárd alapja a mi erős hitünk és tiszta
erkölcsünk. Egy hadsereg legerősebb fegyve
rét, annak a szellemét csak ezen az alapon lehet
kiművelni, amit pedig a tiszt jó példája nélkfll
el sem képzelhetünk. Mert változhatnak ugyan
a hadvezetés módja és eszközei, a legfőbb harc
eszköz, az ember azonban mindég ugyanaz ma
rad. Ennek lelkét, bár átmenetileg megingathat
ják a tehnika újabb pusztító alkotásai, végered
ményben azonban mégis csak a lélek fog felül
kerekedni, még pedig annál előbb és annál ha
tásosabban, mennél szilárdabb támaszt talál a
halált is legyőző erős hitében.
Ezt a szilárd hitet pedig elsősorban a had
vezérnek kell példája nyomán a hadsereg lei
kébe átültetni és táplálni.
— Boldog uj évet kíván tisztelt olva
sóinak az „Evangélikusok Lapja“ szerkesz
tősége és kiadóhivatala.
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Jegyzetek.
Egy németországi napilapban egy róm.
kath. pap a németországi katholicizmus belső
összeomlásáról a következőket Írja: »Nem tudja
Ön, hogy a centrumpárt sajtóorgánumának, a
Kölnische Volkszeitungnak, amely még manap
ság is »katholikus világlapnak« nevezi magát,
ma már mindössze 16.000 előfizetője van? És
hogy ez a »világlap« ma már házalni kénytelen
és a lapterjesztőknek minden uj előfizetőért há
rom birodalmi márkát fizet! Tudja Ön, hogy
Marx ur sokat magasztalt »katholikus iskolaorganizációja« csak úgy tudott még fennma
radni, hogy állás nélküli fiatal tanitókból szintén
a toborzóknak egész seregét alkalmazta, mesés,
egészen aránytalan fixfizetésekkel? Tudja Ön,
hogy a birodalmigyülés összesen 68 centrum
párti képviselőjének 77 igazgatósági állása van?
Tudja Ön, hogy a »Katholikus németországi
Népszövetség« (vezérigazgató: Marx birodalmi
kancellár) már 1925-ben tagjainak egynegyed
részét elvesztette, és a taglétszám 1926-ban anynyira -megcsappant, hogy a dortmundi kathoíikus napon tartott hivatalos gyűlésén már nem
ismerték a számot megmondani, — hogy ugyan
ennek a »Népszövetségnek« már 1925 ben több
mint negyed millió márka deficitje volt és hogy
ez a népszövetség a dortmundi katholikus na
pon nyiltan bevallani volt kénytelen, hogy iratterjesztése, vagyis tulajdonképeni életere közel
van a végelgyengüléshez. Tudja Ön, hogy az
1925. évi legutóbbi poroszországi választásokon
a katholikus választóknak csak 21 százalékát
tudta a centrum párt a maga zászlójának meg
nyerni, és hogy ma már vannak egészen egy
séges, igen jó katholikus községek, amelyek1 a
centrumpártnak alig adják szavazataik 5 szá
zalékát?«
*

—

A Lipcsei Misszió anyagi helyzete válsá
gossá lett. November közepén adóssága 80.200
márkára növekedett és a bank, amely a Misszió
pénzeit kezelte, kijelentette, hogy további öszszegeket nem előlegezhet. A Missziónak 1927.
évi költségvetése szerint még 130.000 márkára
van szüksége. Vizkereszt ünnepe ebben az esz
tendőben ne múljon anélkül, hogy minden gyü
lekezetünk ne adna a külmisszió céljaira. A
szorult helyzetre való tekintettel, az adományok
és offertóriumok eljuttatandók volnának a Miszsziói Egyesület pénztárosának, Broschkó Q.
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Adolf főesperesnek kezéhez (Budapest, IV.,
Deák-tér 4.) Gondoljunk azoknak a hittérítők
nek és családjaiknak, a missziók betegeinek,
ápoltjainak helyzetére, akik nem kaphatják meg
az anyagi támogatást, a mindennapi kenyeret!
Isten gazdagon megáldotta a hittérítők munká
ját, vetnek és aratnak is Isten kegyelméből. Ál
dozzunk a misszióra!
^

_______ —

—

■

•

A Lipcsei Misszió nehézségeivel kapcsolat
ban figyelmünk ráterelódik egyházunk rokon
intézményeire és egyesii létéi re. Az egyház ere
jét, teljesítő képességét igen nieggyöngitik
azok a különböző társadalmi szervezetek, ame
lyek névleg a felekezeti különbségeken felül
emelkedve (!) de a valóságban többnyire rom.
kath. szellemben és a római egyház érdekeit
szolgálva végzik emberbaráti és jótékony mun
kájukat. Ezeknek tettel és pénzzel való támo
gatása nemcsakhogy a mi intézményeink rová
sára történik, hanem miként mondottam, egye
nesen gyengítik egyházunk pozícióját. Árváink,
betegeink, szegényeink róm. kath. apácák gon
dozása alá kerülnek, s el lehet gondolni, hogy
mi annak a következménye. S érdekes, jelenség,
egyúttal szomorú jelenség is, hogy' ainig az egy
háznak felhívásai alig-alig keltenek visszhangot,
addig minden ilyen nem egyházi egyesület talál
egyházunk tagjai között is férfiakat és nőket,
akik lelkesedéssel és áldozatkészséggel szolgál
ják annak érdekeit, persze később azután rájön
nek arra, hogy lassanként kiszorulnak az ilyen
egyesületekből, azoknak vezetéséből, csak azért,
mert evangélikusok, közben azonban az egye
sület megerősödött, a mi intézményeink pedig
tovább tengődnek és halódnak. Szemrehányáso
kat teszünk sokszor egynémely egyesületünk
nek azért, hogy nem fejt ki nagyobb propagan
dát, ámde mit csináljon az a szerencsétlen egye
sület, ha még a propagandára sincs pénze?
Nyissák ki egyháztagjaink a szemüket és lás
sák meg, hogy u. n. társadalmi intézményeink
között nem akad olyan, amelyre ne gyakorolna
igen nagy befolyást a római egyház, de nem
akad egy sem olyan, amelyre befolyást gyako
rolhatna az evangélikus egyház. Mert róm. kath.
pap nélkül társadalmi intézmény aligha van, el
lenben az evangélikus pap azonnal szemet szúr
és kiszorul úgy a társadalom megmozdulásaiból,
mint ahogyan kiszorult a képviselőházból, egy
némely esetben a »világiak« elvi álláspontja és
felfogása miatt.
*

C

J.

A szentszéktől az uj prímással együtt kap
tunk egy másik karácsonyi ajándékot is, tudni
illik a csehekkel létrejött pápai modus vivendit.
E megállapodás szerint a püspöki egyházmegyék
határai egyeznek az államhatárokkal. Vagyis az
elszakított területen nem lehet olyan egyház
megye, amely átnyúlik Csonkamagyarországra
s nálunk sem lehet olyan püspökség, amelynek
egyházmegyéje kiterjed Csehszlovákiára. A
püspökök kinevezési jogát a pápa magának
tartja fenn, de a csehszlovák kormánynak el
lenőrzési és vétójoga van, s a kinevezendő
püspökök tartoznak letenni a hűségesküt a cseh
szlovák alkotmányra. Tehát ez az ügy is elin
tézést nyert. A pápa valószínűleg ezzel a modus
vivendi vei is a magyar nemzetet akarta kitün
tetni. A lap, amelyből erről az ajándékról ér
tesülök (Magyarország), megjegyzi, hogy érde
kes része az egyezménynek, hogy a cseh kor
mányt a püspökök kinevezése körül vétójog il
leti meg, holott nálunk a legutóbbi primási ki
nevezésnél vétójogról szó sem volt és nem is
lehetett.

. L egenda.
A nagytemplom — Karácsony este lévén —
megtelt muzsikával. Vén volt ez a nagytemplom,
mert még akkoriban épült, amikor az emberek
ráértek Istennek dolgozni. Magas boltivek fe
szítették ki a tetőt; a tetőnek ködlö kékje az éj
szakai mennyboltozathoz volt hasonló. A fát
évszázadokkal előbb olyan emberek erős keze
vágta, akik értették a mesterségüket. Mindegyik
pádon más meg más volt a faragás. Esztendők
nek szerető munkája, hosszú, türelmes dolog
formált ki egy-egy báránykát, vagv egy-egv buzakalászt. Száz meg száz furcsa és kedves ké
peket faragtak ki négyszáz év óta elfelejtett
mesteremberek — de a müvük megmaradt. Ma
gukkal vitték a titkot, hogy' miként öntötték»
színezték, olvasztották az ablakok izzó, tüzes
üvegét; és Máriának, a Szüzanyának kék ru
hája évszázadok óta takarta a kis Jézus lábát.
És ebbe a szép, ódon templomba még most
is eljártak az emberek, hogy megünnepeljék Jé
zusnak, az Élet és Halál Órának születését, s
hogy ünnepeljék Máriát, a Szeretetnek, Fájda
lomnak és örömnek Anyját. Az oltáron egyre
csak égtek a gyertyák, megvilágítva azt az ar
cot, amelyen elömlött Máriának nagy szépsége.
Ott ült az oltárnál, faragott kép, majdnem mint
az élet. Hanem a képfaragó a kis Ur Jézust
nem az Anya karján ülő csecsemőnek formálta;
körülbelül hét éves kisfiú volt. Szorosan Any
jához simult; ruhácskája makulátlan fehéren
érintette Máriának tiszta kék ruháját. De ezt
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senki sem láthatta, mert egyelőre egy nagy ara
nyos függöny volt vonva az Anya és a Gyer
mek elé.
A népek egyre jöttek. Letérdepeltek az ol
tár előtt és szivükben hűséget fogadtak az Ég
Királynőjének és a Világ Fejedelmének. Sok szá
zak jöttek; némelyek szikrázó ékszerekkel gaz
dagon — hercegek, grófok, dámák; mások
igen szegényesen — iparosok, gyermekek, ut
cai koldusok. Mind ott voltak a templomban.
Karácsony este volt.
Hirtelen újólag felharsant a zene, a han
gok vad szépsége és a karácsonyi énekek lágy
dallama. A nagy függöny lassan hátralibbent és
— csak az Anya volt ott.
A nép az elcsodálkozás zúgását hallatta.
Néhányan felsikoltottak. Mások arcra borultak,
A Gyermek eltűnt! Ott ült az Anya, titokzato
san; rejtett mosolyával; de karja, ahova a Gyer
mek támaszkodott, üres volt.
Nagy zűrzavar és rendetlenség támadt ha
marosan. Az éneket abbahagyták, megfeledkez
tek róla. A nép összecsődült az oltár elé. Riadt
tanácstalanság vett erőt mindenkin. Ekkor egy
szerre csak néhány ember, a templom végén,
lökdösődni és mutogatni kezdett. Mások is oda
néztek, végül mindenki hátrafordult és nézett
Csend lett a templomban.
Mert a nagytemplomnak egy homályos zu
gában, ahol a szegények szoktak térdepelni és
imádkozni, ott volt a Gyermek. Kezét egy sze
gényesein öltözött ember kézébe tette. Ennek
az embernek a köpenyege alatt kalapács lógott
s a mellén egy kicsiny törött fakereszt. Néhá
nyan felkiáltottak, de azután áhitatos némaság
lön. És a hallgató csendben a Gyermek szava
felcsendült s édesen, tisztán hatolt keresztül a
homályon:
»Ime! Ennyi éven keresztül csak Anyámat
tisztelték, szent és áldott a neve« — és szeme
rámosolygott az oltárra — »De ez itt József, az
Atya. Ki beszélt az ő hűséges szeretetéről és
gondoskodásáról? Senkisem énekelte meg szü
netlen fáradozását. Égő szinü üveg nem fénye
sítette ki elnyűtt, poros ruháját. Pedig ő akadt
rá az istállóra, ő vetett szalmán ágyat, ö nyug
tatta meg a riadt állatokat. Ö ment gyalogszer
rel a szamár mellett, amelyen Anyám ült ve
lem. Lábát felvagdalta az éles kő; fájt a szive
•szeretteiért. Dolgozott és eltűrte az emberek
gorombaságait, ő csinálta a kereket a kocsiba,
amely ráfreccsentette a sarat. Odaadta munká
jának gyümölcsét, hogy eltarthassa a családot.
Megfizette a súlyos adókat. Arca verejtékével
keresett nekem kenyeret. És ma éjjel eljött ide
imádkozni ismeretlenül. Senkinek a szive nem
nyílt ki előtte. Senki rá nem ismert. De én fel
ismertem. Én és az én mennyei Atyám szeret
jük és tiszteljük. És kell, hogy ez a megzava
rodott világ is megismerje. Dicsőség legyen az
Atyának mindörökké! Kérlek énekeljetek a Földi
és Mennyiéi Áldott Háromságnak — az Atyának,
az Anyának1 és a Fiúnak«.
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Nagy csendesség ülte meg a templomot.
S mielőtt a nép felocsúdott volna ámulatából és
félelméből, a szegény ember a kalapáccsal és
a kereszttel eltávozott. Mentében mintha fény
vette volna körül s mennyei kórus . énekelte:
»Dicsőség a magasságios mennyekben Istennek,
a földön békesség és az emberekhez jóakarat«.
Azután a nép az oltár felé fordult. Ott
volt az Anya, derűsen mosolyogva; s a Gyer
mek hozzásimult, fehér rukácskája hozzáért a
tiszta, királyi kék ruhához. És felülről a bolt
ívek közül, valahonnan a tető felől, amely olyan
volt mint az éjszakai égboltozat, diadalmas zene
hullott alá: »Dicsőség legyen az Atyának most
és mindörökké«.
És az egész nép letérdepelt s szivében min
denki titkos fogadalmat tett.
P.

A napkeleti csillag.
A csillagászat haladásával naprendszerünk,
amelyet néha-néha egy-egy üstökös tisztel meg
látogatásával, mindinkább apró játékszernek,
porszemnek tűnik fel a világmindenségben. A
csillagászat, amely lemázsálja a csillagokát és
leméri mesébe illő távolságaikat* olyan számok
kal dolgozik, amelyekről az ember nem tud ma
gának tiszta fogalmat alkotni. Nem csupán a
távolság és a nagyság teszik; hanem ott kint,
minden távolságokon túl észlelhetünk a miénk
hez pontosan hasonló mozgást, és a fénytörés
felhasználásával megállapíthatók a legtávolabbi
napban ugyanazok a kövek és ércek, amelyek^
bői a mi földünk épült. Újra megtanuljuk, hogy
a világmindenség egy. Azonban nem annyira
ez az uj világegyetem döbbenti meg az em
bert, amelyből a puszta szem sohasem lát töb
bet, mint egy-két fénypontot, mint inkább az a
szembeszökői ellentét az ismeretes parányiság és
a rengeteg ismeretlen között, amely utóbbi csak
most kezd feltárulni előttünk. Az a különbség,
amelyet az Orion mutat, ha először puszta szem
mel nézzük az éjszakai égbolton, s azután egy
hatalmas modern, mondjuk Lick-féle teleszkó
pon, megrendíti az embert; a lángoló és izzó
nagy öv áhítatot kelt. Aki látja, annak a Te
remtő bői esés égé be és hatalmába vetett hite
megerősül.
Esetleg még tanulhatunk valamit azoktól
a napkeleti bölcsektől, akiket az egiek tanulmá
nyozása vezetett el egy nagy, titkos remény
séghez, amely nem esett messze az igazságtól,
bármily tudománytalanul jutottak is el hozzá.
A logikus gondolkodás paripáján száguldozó ^vi
tézeinket szeretnénk csititani, hogy hagyják meg •
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nekünk a karácsonyi evangéliomot, hagyják meg:
a csillagot. Persze nehezére esik ezeknek a lo
gikus elméknek, de vannak a logikánál nagyobb
dolgok is. A tiszta sziriai ég alatt azok a böl
csek megpil'antották a titkot és egy ismeret en
csillagnak a feltűnése valahogyan ráterelte gon
dolataikat Valakire, aki nagyobb, mint vala
mennyi csillag együttvéve. Az egek fürkészése
még mélyebb kutatásra ösztönözte őket, sm ost
ime találkoznak velők, amint útnak erednek,
hogy megtalálják Azt, akit az írás fényes és
hajnali csillagnak nevez. Nagy, vakmerőséggel
határos bátorság szól belőlük: »Láttuk az öcsil
lagát napkeleten; és azért jövénk, hogy tisztes
séget tegyünk néki«. Ki mondja, hogy nem volt
igazuk ?
S igy van ez mindig, valahányszor nyitott
szemmel olvassuk a természet nyitott könyvét.
Aki helyesen olvassa a csillagok futását, vagy
az erezett kőzetekbe s az ember élő testébe irt
jelentéseket, az elindul a hitnek felfedező út
jaira; s megmagyarázhatatlan utakon elvezérel
tetik az imádat birodalmába, ahol tisztességet
tesz az Istenségnek, aki a világ trónusán van.
A tudomány és hit közti szakadékot könnyen
túlozzuk; s a tapasztalat azt mutatja, hogy az
állítólagos szakadékkal olyanok csapnak legna
gyobb lármát, akik legkevésbbé ismerik a tu
domány tényeit. Egy Galilei, egy Newton, egy
Darwin igen meggyőző vezetők a hithez: már
munkájuk természeténél fogva s azért is, mert
a fegyelmezett erőnek és a célszerűségnek ha
tártalan birodalmába vezetnek el. Az ilyen em
berek a maguk területén királyok, ahogyan ál
lítólag ezek a régi kaldeus csillagjósok is ki
rályok vohak; s ha azt mondjuk róluk, hogy
uralkodásuk éppen úgy nyugodott a fantázián,
mint az észen (és ez az utóbbi sem vonható
kétségbe), hát vájjon micsoda más, csodálato
sabb erőn nyugszik egyáltalán az emberek
uralma? A tudománynak is van költészete, a
mint van költészete az irodalomnak és a hit
nek. Álmaink gyakran többet érnek, történetben,
hogy a lélek azon az utón jut el Krisztushoz,
amelyet csillag világit be előtte.
A. T. S. J.

A megigazulás és a jócselekedetek.
Amit eddig a megigazulásról folyvást ta
nítottam, attól hajszálnyira sem térhetek el, tudnillik, hogy, miként Péter mondja (Ap. Csel.
15, 9.) a hit által ujul és tisztul meg szivünk
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s Isten Krisztusért, a mi közbenjárónkért ítél
bennünket igazaknak és szenteknek. S mégha
a bűn nem semmisült és halt is meg teljesen
testünkben, az Isten azt mégsem akarja ne
künk beszámítani és felróni. Ezt a hitet, megúju
lást és bünbocsánatot követik a jócselekedetek.
S ami ezekben beszennyezett és tökéletlen, az
nem számítódik bűnnek és fogyatkozásnak, s
ez is a Krisztusért, s ilyenformán az egész em
ber, úgy személyét mint cselekedeteit illetőleg,
igaz és szent s annak neveztetik merő kegyelem
ből és irgalomból, amely reánk a Krisztusban
kiöntetett, kiáradt és megnövekedett. Ezért nem
dicsekedhetünk az érdemekkel és cselekedetek
kel, amikor a kegyelemtől és irgalomtól elte
kintve mérlegeljük őket, hanem miként megiratott 1, Kor. 1, 31: Aki dicsekedik, az Urban
dicsekedjék, vagyis azzal, hogy kegyes Istene
van. Igy azután minden ékesen van Hozzáteszsziik még, hogy ahol jócselekedetek nem szár
maznak, ott a hit hamis és nem őszinte.
Smalkaldi Cikkek, III. 13.

N y ila tk o z a t
»Az Est« c. fővárosi lap nov. 16-iki szá
mában Sátoraljaújhelyről egy riport jelent meg
ezzel a címmel: »Ellepték a sasok egy pusztuó
megye haldokló székhelyét«, azzal a célzattal,
hogy meghurcolja a sátoraljaújhelyi keresztyén
társadalom egyes vezető egyéniségeit. A riport
végén rólam is megkockáztatott egy súlyosan
rágalmazó kijelentést. Mi vei kétségtelenül so
kan olvasták a szenzációkat kergető újság idé
zett cikkét, kötelességemnek tartom lapunk ol
vasó közönségének tudomására adni, hogy én
a cikk megjelenése után azonnal megindítottam
a rágalmazó lap ellen a sajtópert a budapesti
büntető bíróság előtt.
Sátoraljaújhely, 1927. dec. 10.
Dr. Dómján Elek esperes.

H Í R E K .
Kapi Béla püspök Balassagyarm aton. A
balassagyarmati evang. egyháznak és a kebelé
ben működő nőegyletnek ünnepnapjai voltak
dec. 17-én és 18-án. Ekkor látta vendégül az
egyház Kapi Béla dunántúli püspököt, aki a
nőegyletnek az árvák karácsonyi felruházására
rendezett estélyen beszédet mondott. Az estély
a vármegyeházának dísztermében folyt le, a
nagy termet zsúfolásig megtöltő közönség előtt,
melynek soraiban ott láttuk dr. Sztranyavszky
Sándor államtitkárt, Pályi Pál főispánt, dr. Ba-
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ross József alispánt, Rákóczy István ny. főis
pán, esp. felügyelőt, az összes hivatalok főnö
keit, egyházak és egyletek képviselőit stb. Kapi
Béla püspök magasan szárnyaló s mindenkit el
ragadó beszédet mondott, mely felejthetetlen
marad a vallásfelekezeti különbség nélkül egybegyült közönségre. Dr. Placskó Lajos és neje,
valamint Becht József zenetanár által előadott
művészi ének és zeneszámok hozzájárultak az
est fényes sikeréhez. Másnap, advent IV. vasár
napján a balassagyarmati evang. templomban
Kapi Béla püspök1a zsúfolásig megtelt templom
közönsége előtt Úrvacsorát osztott, melyhez a
hivek közül közel 500-an járultak. A szószéki
beszédet Abaffy Gyula egyet. miss, lelkész mon
dotta, aki vasárnap délután az ifj. egyletben
vetítéses előadást is tartott. A magvetés, amit
a püspök és a többi hittestvérek végeztek a ba
lassagyarmati egyházban, áldott volt, vajha meg
teremné az Ur kegyelméből a maga gazdag
gyümölcseit az evang, hitközségben és az ál
dozatos szeretet cselekedeteiben.
Egyházmegyei felügyelőválasztás. A bu
dapesti egyházmegye felüjgyelőjévé dir. Mikler
Károly egyetemi magántanár, az eperjesi jogakadémia nyug. dékánja választatott meg. Beik
tatása január havában lesz. Az uj felügyelő ki
váló ' egyházjogász, s legutóbb az egyetemes
nyugdíjintézet jogi részének elkészítésével gya
rapította bokros érdemeit egyházunk
körül.
Evangélikus Egyházjoga standard-munka. Meg
választásához szívből gratulálunk.
Karácsonyfa-ünnep Vecsésen. A vecsési
evangélikus misszió egyház vasárnap 18-án tar
totta jótékony karácsonyfa-ünnepét. Horvay Sán
dor gyülekezeti felügyelő vezetése alatt, buzgó
hivek gyűjtéséből, majdnem száz darab értékes
ajándékot osztottak szét a gyülekezet szegényei
között, legtöbbnyire ruhaneműt, főleg cipőt. Az
ünnepet Hamvas József imádsága és beszéde
vezette be. Sallay Ilonka nagy szorgalommal ta
nította be a jól sikerült ünnepi játékot és szava
latokat.
4
Az anglikán egyház imakönyve. Az an
gol képviselőház december közepén elutasította
azt a revideált imakönyvet (Revised Prayer
Book), amelyet az anglikán püspöki kar már
elfogadott és a parlamentnek is elfogadásra
ajánlott. Ez az imakönyv, amely az 1662-ben
hozott Act of Uniformity-nek függelékét al
kotja, egyúttal agenda is, amely megátlapitja
a különböző egyházi szertartások szövegét, le
folyását, formáját s alakilag is sok részletre ki
terjed. A revideált imakönyv az anglo-kathoükusokkal kötött kompromisszum eredményeként
jött létre, s egyes szertartásoknál alternatív for
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m uláikat és szövegeket tartalmaz. Legkénye
sebb része a revíziónak az Úrvacsora szertar
tása, amelyben a transsubstantiatio ugyan nincs
kimondva, de a revízió ellenzői joggal láthat
tak benne a róm. kath. miséhez való közeledést,
tehát a protestantizmustól való távolodást. Ilyen
például az, hogy meg van engedve az ostya
rezerválása, vagyis annak egy külön kis tabernakulumban elhelyezése. (Egyházunk tana sze
rint az Úrvacsora látható jegyei, az ostya és
a bor, csak a szakramentális uzus ai’laltt, tehát
a szentség kiszolgáltatása alkalmával Krisztus
nak valóságos teste és vére, tehát nem rezer
válhatok.) A képviselőházi szavazáson 610 kép
viselő közül 441 vett részt; a revideált ima-*
könyv mellett szavaztak 207-en, ellene 240-en.
A következmények beláthatatlanok. A helyze
tet bonyolítja az a körülmény, hogy néhány gyü
lekezetben a püspöki kar jóváhagyása alapján
a revideált imakönyvet már be is vezették. Hiresztelték, hogy a canterbury érsek, aki a re
videált imakönyvben életének egyik fő munkaeredményét látta, lemond1, de a hirt azonnal
megcáfolták. A protestantizmus győzött.
A pápaság a világháborúban. Ferrero V.
azt írja az Illustrationban, hogy a római pápa
az orosz összeomlás előtt azért nem állott ha
tározottan az entente mellé, mert félt a görög
keleti orthodox egyház megerősödésétől. Egy
főpap e tárgyban azt mondta Ferreironak, hogy
az oroszok győzelme nagyobb kárt tett volna
a róm. katholicizmusnak, mint a reformáció.
A misszionáriusok. Egy amerikai lapnak
(The Ladies’ Home Journal) szerkesztője cikk
sorozatban tette közzé a Keletázsiai missziók
körül helyszínen végzett tanulmányozásának
eredményeit. Azt Írja, hogy előitéletekkel és
szkepticizmussal indult el útjára, de meggyőző
dött arról, hogy a misszionáriusok a Keletén
élő Nyugati embernek egyetlen csoportja, a
mely becsületére válik a Nyugatnak. Amilyen
jóleső elismerés ez a hittérítőkre nézve, anynyira lesújtó a többiekre.
Románia. Das Evangelische Deutschland
Írja, hogy a romániai orthodox egyházban lelki
ébredés indult meg. Az uj mozgalom az ország
közéletében is mutatkozik. A napisajtóban nagy
szerepe van a vallásos kérdések megvitatásának.
Kiadták a Biblia uj fordítását és a Biblia ta
nulmányozása fellendült.’ A romániai orthodox
egyházak a lap szerint utánozzák a protestáns
egyházak módszereit.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Az Ur házának békessége.
„Könyörögjetek Jeruzsálem bé
kességéért !“

122. Z so ltá r, fi.
Ezt a zsoltárt azok a/ izraelita zarándokok
énekelték, akik sokszor hosszú és veszedelmes
zarándoklás után érkeztek el a szent város ka
pujához, hogy a templomban bemutassák áldo
zatukat Istennek. A sok viszontagságon keresz
tülment város azzal a kéréssel fordul látogatói
hoz, hogy imádkozzanak békességéért. Akik azt
a várost szeretik, akiknek a templom gyönyörű
séget szerez, nem kívánhatnak jobbat néki, mint
békességet.
Békességet a várfalak között, vagvis
lenségtől való szabadulást; és békességet
lotákban, vagyis a családtagoknak és a
lakosainak egymás közti békességét A
és a belső békét.

az el
a pa
város
külső

A békesség olyan, mint a forrás. A szomjuhozót megitatja, a fáradtat felüditi, az elbágyadtnak erőt ad, a csüggedónek reményt, az
utasnak bátorságot, a munkásnak uj kedvet.
Ahol békesség van, ott nyugalmat és otthont
talál a lélek, fészket rak a boldogság, megeny
hül a bánat és balzsam csepeg a sajgó sebekre.
A biztonság érzete, a sziveknek sz e r é tb e n öszszeölelkezése, a meghittség és a kölcsönös bi
zalom, az összetartozás tudata olyan légkört te
remtenek, amilyent csak a legbensőbb lelki össz
hang tud létrehozni és a világ zűrzavaros for
gatagában, piaci lármájában, kíméletlen tüleke
désében megőrizni.
Ezt a békességet nem a fegyverek, nem a
várfalak, nem a hadseregek biztosítják, hanem
az Urnák háza, az Istennek temploma. És mind
az, amit a templom jelent, amiért a templom
van. Az áldott béke Istennek békéje, mert eb
ben van együtt az erő és az élet; ez az a béke,
amelynek lényege a szeretetben munkás hit. Az
Istennek békessége nem az egymással ellentétes,

Megieltnik hetenként eív szer, vasárnap.
Ellflzelési i r : Egész évre IP . 4é DIU lilé m 3 P.
20 lill., R tfT idim IP . 80 nil. Eit szia ti mi
Hirdetési árak megegyezés szerint.

széthúzó erők kiegyensúlyozottságán, nem is a
szembenálló erő eltiprásán, hanem az erőknek
egy cél irányában való működésén alapul. Erre
a békességre csak azok jutnak el, akik az Istent
mindenek felett szeretik.
Akik az Istent még a békességnél is job
ban szeretik.
Mert ne felejtsük el, hogy az Istent min
denek felett kell félnünk és szeretnünk. »Boldo
gok, akik háborúságot szenvednek az igazsá
gért«.
Az Isten iránti szeretet ád a hívók békéjé
nek egészen különleges jelleget, amely meg
különbözteti attól a békétől, amelyet a világi
okosság és élelmesség javaik Attól a békességé
től, amely megalkuváson, elvföladáson, hittaga
dáson, örök értékek semmibevevésén, lelki ja
vak iránti közönyön alapul és áll fenn. Lám ezek
az izraelita zarándokok nem azért a békessé
gért imádkoztak, amely talán megmarad, ha Je
ruzsálem nem marad meg szent városnak, nem
marad meg egy világszerte elszórt nép szellemi
és vallási középpontjának, lelki erők forrásának,
az istenimádás oltárának. Ha várfalai közül el
szállt volna az eszmények szolgálata, ha a zsidó
zarándokok nem vittek volna onnan magukkal
a világba, a pogányság és hitetlensig közé meg
újult nemzeti öntudatot és megerősödött re
ményt; ha átalakult volna palotáknak és kuny
hóknak tömkelegévé, kereskedelmi központtá,
néhány százezer ember lakóhelyévé és szállá
sává: akkor talán békében hagyta volna a vi
lág, ámde palotáinak csendessége a V«lál, a
lelki halál csendje lett volna. így ellenben ez a
város is egy tanúbizonyság az emberi léleknek
Isten után való olthatatlan vágyakozása mellett
és még holta után is beszél. Még a kövei, még
a romjai is élnek, és Jeruzsálem az emberiség
leghatalmasabb szellemi mozgalmának, a keresztyénségnek is szent városa lett, mert Jézus
is Jeruzsálem felé fordította orcáját, amikor el
indult, hogy az ember lelkének örök váltságot
szerezzen.
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Jeruzsálem, a szent város, egy jel volt, a
melynek sokan ellenemondottak, amelyet évszá
zadokon keresztül ádázul ostromolt Kelet és
Nyugat s amely végre is elbukott, úgyhogy be
lőle kő kövön nem maradt. Ámde nem anélkül,
hogy Arimathiai József kertjének sziklájából, a
városon kívül felállított keresztfának gerendái
ból és a feltámadott Krisztusnak örvendező ta
nítványok hitéből ne épült volna fel egy uj
Jeruzsálem és egy uj Templom, amelynek épí
tő mestere a Krisztus. Ez az uj Szent Város a
Krisztus Egyháza. Ez is jel, amelynek sokan
ellenemondanak. »E világon nyomoruságtok lé
szen!« De ezen a városon a poklok kapui sem
vehetnek diadalmat, a Krisztus Egyháza örökre
fennmarad.
Könyörögjetek Krisztus Egyházának békes
ségéért!

Jeg y zetek .
Ihmels Károlyt, a Lipcsei Misszió igazga
tóját, felesége is elkísérte arra az útjára, mely
nek során végiglátogatja a missziói munkatere
ket. Ihmelsné az Alig. Ev.-Luth. Kirchenzeitung-ba a keletafrikai munkamezőről 'többek kö
zött ezeket Írja: »Valahányszor egyik állomá
sunkról a másikra utaztunk, keresztül kellett
vágnunk a pusztán, a hegyi állomásaink lábánál
elterülő rónaságon. S ez a nagy, eddig néptelen,
fűvel vagy bozóttal benőtt táj kezd éledni. Itt
is, ott is kunyhókra, tanyákra, telepekre akad
tunk. Vannak itt kereskedők, akik abbahagyták
vándorlásukat, vannak fekete munkások az ül
tetvényekről, akik nem újították meg szerződé
süket, hanem, főleg a folyók mentén, letelepül
tek. Vannak akik elszakadtak a hegyeik közt lakó
törzsüktől, mert szülőföldjük már szűk lett s
most lejöttek a síkságra, hogy ott találjanak lak
helyet és szántóföldet. Itt élnek a mazai-k is,
akik messze délre elkalandoznak nyájaikkal le
gelőt keresve. így népesül be a róna, igy éled
a sivatag, S amint az már megesik olyanoknál,
akik megszokott életmódjukból kizökkentek, s
uj életet kell kezdeniük, ezek az emberek feléb
red t^. Lelki életükben is valami újat keresnek.
Mind általánosabbá válik az a nézet, hogy a
régi pogányság nem »dini«, nem vallás. Ellen
ben a keresztyénség dini és a — mohamedá
nizmus is dini. A róna igy szintere lesz egy ha
talmas küzdelemnek. Az izlám tetszik azoknak,
akik újat akarnak és olyan emberek szeretnének
lenni, akiknek van dini-jök. Nem kell sókat ta
nulni, ha valaki mohamedán akar lenni; az iz
lám parancsolatai elviselhetők. Meg lehet ma
radni a többnejüségnél, s ennek a vallásnak el
fogadásával az ember magasabb rendű lesz. Sőt,
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magasabb rangra jut, mint ezek a »keresztyén
kutyák«, akiknek a vallása ezenfelül még olyan
nagy lemondást követel. És még valamit pré
dikál az izlam, ami a mostani fejlődésnek ked
vez, ami vészjósló befolyását növeli: a fehér
faj gyűlöletét!«
*
Tudja-e az olvasó, hogy mi az a sibbólet?
Egy héber szó, amelyet a zsidók, aszerint, hogy
mely vidékről valók voltak, hol sibbólétnek, hol
pedig szibbóletnek ejtettek ki, s erről rájuk le
hetett ismerni. Azóta bizonyos jelszavakon és
harci kiáltásokan rajtaragadt a sibbólet elneve
zés. Egyik ilyen hírhedt magyar sibbólet a ke
resztyén szó, amelyet hol keresztyénnek, hol
kereszténynek Írnak és olvasnak azok, akik magjyarul Írni és olvasni tudnak. Nos ezeket a
sibbóleteket eggyel gyarapítja a dr. Sebestyén
Jenő által szerkesztett és kiadott Kálvinista
Szemle. Arra ugyan nem képes, hogy betükülönbséget tegyen protestáns és protestáns kö
zött, ámde segítségül hívja a nyomdatechnikát
és az írásjeleket, nevezetesen az idézőjeleket, és
igy mégis sikerül szemléltetnie, hogy hazánkban
vannak protestánsok és »protestánsok«. Az idé
zőjel nélküli protestánsok azok a kálvinisták,
akik Sebestyén Jenővel együtt azon a meggyő
ződésen vannak, hogy a kálvinista szellemben
»mindaz benne van, ami a protestantizmusban
lényeg és pozitívum, sőt aszó legtermékenyebb
értelmében van benne«. Idézőjeles protestánsok
azok, akik erről nincsenek meggyőződve, tehát
jómagam is. Amint láthatjuk, a Kálvinista
Szemle idézőjelek nélkül a kálvinizmusnak sa
játít ki mindent, ami lényeg és pozitívum a pro
testantizmusban, a beati possidentes gondatlan
ságával megfeledkezve arról, hogy a kálvinisták
az egyháztörténelem szerint még a protestáns
elnevezést is csak idézőjelek közt alkalmazhatnák
magukra, mert a kálvinisták 1529-ben, az evan
gélikus rendeknek a speyeri birodalmi gyűlésen
bejelentett tiltakozása, vagyis protestálása idején
még csak potencialiter léteztek. Annál különö
sebb, hogy egy ilyen szerencsés halfogás után,
amely szinte széjjel szakítja a kálvinista hálót,
és az evangélikus egyház vizeit faunájából és
flórájából kifosztja, a Kálvinista Szemle igy
folytatja: »Nincs szükségünk általános protes
táns jellegű ellen-napilap akcióra, ha t. i. ez az
akció, mint sejtjük, (és nem is lehet másként)
egyenesen a református egyház vizeit szemelte
ki halászati terület gyanánt«. Hát mit csinál
janak az idézőjeles protestánsok? Éhen halja
nak? Ha egyszer minden a kálvinistáknál van,
akkor ott kell az idézőjeleseknek is a morzsák
után kapkodni, ahol azok aláhullanak a gazda
gok, az idézőjel nélküli protestánsok asztaláról!
Örüljenek, hogy mindenük van, hogy bőven ter
mett a földjük, hogy megnagyobbithatják csű
reiket és napilapot alapithatnak. Ha tényleg van
nak »protestánsok«, akik odatolakodnák az ala
pításhoz, lássák be ezeknek a szegényeknek
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ügyefogyottságát és naivságát, amelynek kö
vetkeztében ebben a napilapban egy terített asz
talt látnak, holott az egy éhes száj lesz. Ezek
az odatolakodó protestánsok hasonlók a vízben
fuldoklóhoz: minden szalmaszálba kapaszkod
nak, vagy kapaszkodni akarnak. Engedjék meg
nekik. Hadd vigyék oda a pénzüket, az előfize
tési dijakat, hadd buzgólkodjanak. Kidobni ókét
később is jókor lesz, ha a lap már megizmoso
dik, ha pedig nem izmosodna meg. kevesebb
bánat jut egyre-egyre.

M agyar bűn.
Magyar bűnömet im elismerem,
Kisded nyájamnak buzgón hirdetem,
Magam is szentül vallom és hiszem,
Mind jó, amit a bölcs Isten teszen, —
Végzések ellen mégis lázadok,
Hitetlenekhez hasonló vagyok,
Hogy' elbukott hazám és nemzetem,
Nem nyugszom bele soha, sohasem.
Magyar bűnömet im elismerem,
A szeretetet buzgón hirdetem,
Követem a nagy Mester nyomdokát,
Ki a keresztfán is áld, megbocsát,
A gyűlölködés mégis elragad,
Gonosz ajkamon ily fohász fakad:
Kik elrabolták árva nemzetem,
Ne áldd meg őket Uram, Istenem!
Magyar bűnömet im elismerem,
Vándorok vagyunk, folyton hirdetem,
Rövid az ut, a sirgödör közel,
A zord halál karjával átölel,
Bár üdvre, boldogságra vár az ég,
Nem akarok innen elmenni még,
Szeretném látni, mig egünk derül,
Mig vágyunk és reményünk teljesül!
Magamba szállók és nem vétkezem,
Meghajlok uram bölcs végzéseden,
Eltipróinkat meg nem átkozom,
Üldözőinkért hőn imádkozom,
De ha a többi bús, kemény magyar,
Feledni, megbékülni nem akar,
■
Ne nézd bűnét, csak vérező sebét,
Ha harcot kezd, áldd meg majd fegyverét!
Szentantalfai Nagy Lajos.

Mi a h it?
A hitnek általam ismert legjobb meghatá
rozása, hogy a hit nekibátorodott ész. Mi több,
ez minden, amit Krisztus tőlünk kíván, s azért
kívánja, mert fel akar bennünket használni. Se
gítségünkre szorul. Szinte hihetetlen. Ámde
Krisztus azt mondja, hogy a mindenható Isten
segítségünkre szorul. Elméletileg vagy matema
tikailag érthetetlen, hogy az Isten emberi segít
ségre szorul. De Krisztus egész tanításának ez
az alapja. Nem azt a hitet kívánja, amely őt
megérti, hanem amely ót követi. A csalódások
kal és kiábrándulásokkal telt, az úgynevezett
haláltól beárnyékolt emberi élet tragédiáját ez,
és csak ez változtatja át a becsület ama legdicsóségesebb mezejévé, amely Isten gyermeké
hez méltó. Krisztus azt kívánja, hogy próbáljuk
ki. Valósággal kihív bennünket hogy kövessük.
Ezen az utón, azt mondja, elnyeritek azt a ju
talmat, amelyért minden ember teljesen indokok
tan odaadhat minden mást. Ez a drágagyöngy
— t. i. amikor előre felfogjuk az egésznek ér
telmét, úgyhogy' időnket jól tudjuk felhasználni;
s ezzel együtt a magas rendeltetésünkről való
abs/olut bizonyosság, úgyhogy áthaladva a ha
lál árnyékának völgyén, nem félünk a gonosztól.
Teljesen észszerű, mert már tudjuk, hogy semmi
sem vész kárba. Az erő és az anyag elpusztithatatlanok. Miért ne lenne az élet is az?
Krisztus nem azt kívánta közvetlen tanít
ványaitól, hogy értsék meg öt. Az áruló Judásnak, a kételkedő Tamásnak, azoknak, akik
elfutottak és elárulták, azt mondta: »Menjetek
és hirdessétek az evangéliotnot . Hiten alapuló
tettre hívta el őket, s bennünket is erre hiv.
Nem kínál biztosítási kötvényt; bővelkedő élet
nek a vizét kínálja fel; s biztosit arról, s mi
tudjuk, hogy ez igaz, hogy megismerjük az
élet jelentésének titkát. Egész életünkre gazda
gok lehetünk, mert ezt tudjuk. Az a hit, amely
ről ó beszél, az Istennek meglátása, amely ma
gas erkölcsi cél által nagyobb erkölcsi erőre és
szabadságra emel bennünket.
Grenfell W.

B ö n g é sz é s k ö zben.
Egy kath. tanár szerkesztette zsebnaptár a
többek közt a középiskolákról, felső kereskedel
mikről, tkpző intézetekről és polgári iskolák
számáról közöl adatokat. A statisztikai adatok
azonban, mint ezt az alábbiak mutatják, nem
elég lelkiismeretesen lettek gyűjtve. A kimutatás
szerint állami kezelésben 258, r. kath. 146, ev.
ref. 38, ág. h. ev. 14, izr. 16, községi 124, tár
sulati 14 és magán középiskola 50 van. Az ev.
ref. és az ág. h. ev. vallásuaknak nincs felső
kereskedelmiiök. Mig az ev. ref.-oknak 3 fiú
polgári iskolájok van, e kimutatás szerint, az
ág. h. ev.-oknak sem ez, sem tanitónőképezdéjük
nincsen. A kimutatott 660 különféle iskolából e
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zsebnaptár csak 14 ág. h. ev. középiskolát is
mer. Tanulság ebből az, hogy a mi naptáraink
necsak a felekezetnélküli dolgokra fektessék a
fősúlyt, hanem tisztán vallásos színezetet adja
nak s ekkor — mint ilyenek — nélkülözhetetle
nek, mert kutforrások lesznek.
Más!
A Patronage Egyesületek Országos Szövet
ségének könyveit lapozgatva, a következő kon
klúzióra jutottam:
Az 1912-ik évkönyv szerint nem volt: rabsegélyzőnk, nőket védő, fiatalkorú terhelteket
pártfogó, leánykereskedelem ellen küzdő, gyer
mekhalandóságot gátló, munkaközvetítő egye
sületünk — s mint a kath.-oknál — nem volt
szociális missziótársulatunk. Nem volt és talán
nincs szavunk, nem volt és nincs befolyásunk az
Országos Szövetségben. Az Országos Protestáns
Patronage Egyesület említve van; de hol, ho
gyan működött? Volt Kassán egy, csak egy
protestáns patronázs egyesület, de főbbet az év
könyvekben a legszorgosabb kutatás mellett sem
találtam.
íme: az aratásra váró gabona sok; de hol
vannak az aratók? Minden felekezet rendezi tanés szegényügyét; igy nálunk is kell; mert mik
Hók várják a szivmunkáját: az elhelyezkedést,
a létfentartás lehetőségét. Különösen a tanító
nők1 nem tudnak e csonka hazában elhelyez
kedni. A leventeoktatás miatt falun, tanyán ta
nítónő nem kap alkalmazást; már pedig az al
földi városba csak tanyán át lehet a városi is
kolába jutni. így nemsokára könnyebb lesz a
rejtelmes Lhassába jutnia a tanítónőnek, mint
városi iskolába; hacsak nem szakítanak az iskolafentartók a hagyományos szokással és a nő
nevelést nem adják a hivatásos nőképzőknek,
nőknek kezébe, kik1a nőket nem fiusitják el, ha
nem megfelelő piedesztálra emelik a szivképzés által. Pedig nemcsak az állami, de a min.
rendelet értelmében az áll. s. iskolákban is, a
férfitanerők számához arányitva, megfelelő
számú női tanerőt kell alkalmazni.
Stoll Ernő
nyíregyházi tanító.

n

Smalkaldi Cikkek.

»A Smalkaldi Cikkek keletkezésének törté
nete híven tükrözi vissza a reformáció világtör
ténelmi jelentőségű korszakának döntő fordu
latot jelentő mozzanatát. Tartalma a római egy
háztól való szakadásnak immár félreismerhetet
len bélyegét viseli magán, sőt határvonalat ké
pez a protestantizmus két árnyalatának körvo
nalozásában is«, írja dr. Mikler Károly Magyar
Evangélikus Egyházjogában. Most, az egyházegységesitő törekvések korszakában, s amikor
egyetemes egyházunk az Ágostai Hitvallás 400-ik
évfordulója alkalmából hitvallási irataink teljes
gyűjteményét, az úgynevezett Konkordia-Köny-
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vet (1580.) kiadni szándékozik, különösen fi
gyelmet érdemel-ez az 1537-ben keletkezett hitvallási irat, mert a Smalkaldi Cikkekhez Melanchton Fülöp által irt traktátus, az egyik a
pápa hatalmáról és primátusáról, a másik a
püspökök hatalmáról, és juriszdikciójáról érde
kelhet bennünket az episzkopátus és az apos
toli szukcesszió ügyének a protestáns egyházak
körében történt uj feléledése miatt, viszont a
római katholikus egyházhoz való viszonyunk
nak történelmi kialakulására is tanulságos fényt
vet.
Érdekes, hogy ez a hitvallási irat, amelyet
maga Luther Márton irt meg latin nyelven,
voltaképen a pápa által Mantuába összehivott
zsinatra készült. Keletkezésének megértéséhez
vissza kell mennünk Luther Márton hitjavitó
munkájának elejére. A pápa hívására Eck Já
nos 1520-ban Rómába ment, sott elkészült egy
a szász választóhoz intézett ultimátummal. Lu
ther ezzel szemben egy megtartandó zsinathoz
fellebbez. Ugyanazon év junius 1-én a pápa ki
állítja a bullát, amelyben Luthert egyházi átok
kal fenyegeti meg és ezt a bullát Eck szemé
lyesen vitte Németországba. Luther november
17-én újból a zsinathoz fellebbez, majd decem
ber 10-én elégeti az átokbullát és ezzel elsza
kad Rómától.
Ismerjük a vormsi birodalmi gyűlésen tör
ténteket. V. Károly császár 1521. május 26-án
aláírta a vormsi ediktumot, amely Lutherra,
mint a pápa által kiátkozott eretnekre1, a biro
dalmi átkot is kimondta. Az ediktum szerint
Luther követőit el kell fogni, javaik elkobzandók,
Luther tanait sem a sajtó utján, sem semmi
más formában nem szabad terjeszteni. A wormsi
ediktum, a császári örökös tartományoktól elte
kintve, végrehajtatlan maradt és a német fe
jedelmek1 ennek az egyházi ügynek elintézését
egyszerűen nemzeti és állami ügynek tették
meg.
Az 1522-ben Nürnbergiben összeült biro
dalmi gyűlés, amelyen az uj pápa, VI. Adorján
Chieregati n uncius által képviseltette magát, ki
mondotta, hogy a wormsi határozatokat lehetet
len végrehajtani és kívánta, hogy valamelyik
német városba hívjanak össze egyházi zsinatot.
A pápás párt évtizedeken keresztül sürgette és
követelte a wormsi ediktum végrehajtását, a
császár az 1530. évi augsburgi birodalmi gyű
lésen is újból követelte, de az evangélikus ren
dek és fejedelmek mindig meg tudták hiúsí
tani ellenfeleik szándékát. A pápa a zsinatot
nem volt hajlandó összehívni; a reformáció pe
dig egyre terjedt. Az 1526. évi speyeri biro
dalmi gyűlésre a császár, akinek konfliktusa tá
madt a pápával és több uralkodóval, öccsét,
Ferdinánd osztrák főherceget, olyan instruk
ciókkal látta el, amelyeknek alapján létrejött
egy császári szentesítéssel ellátott határozat ab
ban az értelemben, hogy egy összeülő zsinatig,
vagy nemzetgyűlésig a wormsi ediktumban
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érintett kérdéseket illetőleg mindenki cseleked
jék és viselkedjék úgy, ahogyan gondolja,
hogy megállhat Istene es császára előtt. Ez a
határozat állította fel azt az elvet, amely a cuius
regio eius religio szavakban van tömören öszszefoglalva, ami azt jelenti, hogy az ország val
lását az uralkodó vallása szabja meg. A speyeri
birodalmi gyűlésnek ez az egyhangú határozata
adta meg a reformáció egyházának szervezésé
hez a jogi alapot, ennek alapján keletkeztek
Németországban a tartományi egyházak. A ha
tározat csak provizórium akart lenni, addig, a
mig a zsinat határoz, de a német fejedelmek
és birodalmi városok siettek annak gyakorlati
konzekvenciáit levonni, amelyeket többe vissza
csinálni nem lehetett. Az első tartományi evan
gélikus egyházat Fülöp hesszeni órgróf hozta
létre.
De, miként az ilyen provizórikus, se hideg,
se meleg intézkedésekkel történni szokott, a
speyeri határozattal sem sikerült a tüzet elol
tani, hamarosan teljes erővel fellángolt az megint
az 1529. évi, ugyancsak Speyerben tartott biro
dalmi gyűlésen. Itt a katholikus többségnek si
került keresztülvinni azt a javaslatot, amely sze
rint az 1526. évi provizórium mégsemmisittetett, vagyis megint előállott az 1526. előtti hely
zet, amely szerint a wormsi ediktum határozatai
végrehajtandók. Ezeknek végrehajtása pedig
egyet jelentett azzal, hogy a reformáció tovább
terjedése lehetetlenné válik, s ott is, ahol már
gyökeret vert, kiirtatik. Visszatérés lett volna
ez a régi rendhez, tehát a róm. kath. püspökök
egyházi juriszdikejójához. Az evangélikus ren
dek a speyeri gyűlés határozata ellen 1529. áp
rilis 20-ról keltezett tiltakozást jelentettek be,
s innen ered a protestáns elnevezés. A tiltako
zást tizennégy város is aláírta.
A helyzet kiéleződött. Mindegyik fél szer
vezkedett és szövetségeseket keresett. Abban
azonban egyetértettek, még a speyeri 1529. évi
birodalmi gyűlésen is, hogy a vallási ügyek el
intézésére egyetemes egyházi zsinatot kell össze
hívni. De a zsinat összehívását VII. Kelemen
pápa sem szükségesnek, sem pedig tanácsos
nak nem tartotta.
Az 1530. évi augsburgi birodalmi gyűlésen
megjelent V. Károly császár, aki az 1521. évi
wormsi gyűlés óta nem vett részt személyesen
a gyűléseken. Az augsburgi birodalmi gyűlés
feladata volt a törökök elleni hadjárat megszer
vezése és az egyház békéjét és egységét meg
bontó vitás ügyek elintézése. A császár javas
latára a törökök elleni hadjárat dolgát elhalasz
tották, hogy a vallási «kérdéseket alaposabban
elintézhessék. Mindakét fél bízott abban, hogy
a helyzetet békés utón sikerül rendezni. Nem
sikerült. Sem az evangélikusok nem engedtek,
sem a császár. A birodalmi gyűlés ez evangéli
kusok hitvallását megcáfolnak jelentette ki és
1531. április 15-ig adott nékik időt arra, hogy
magukat a birodalmi gyűlésnek, a pápának és
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az Egyháznak alávessék. A császár kijelentette,
hogy el van határozva a wormsi ediktum vég
rehajtására. De megígérte azt is, hogy hama
rosan egyházi zsinat fog összeülni.
Az augsburgi gyűlés tehát nem sokat vál
toztatott a helyzeten. Kivéve, hogy az evan
gélikusoknak most már volt hitvallása, és öszszetartottak. A reformáció terjedt. A megígért
zsinatból semmi sem lett ugyan, de most már
az evangélikusok nem is sürgették, mert a pá
pával való békés megegyezés az augsburgi gyű
lés után mind lehetetlenebbnek látszott. A csá
szár is úgy látszik inkább arra használta fel a
zsinat tervét, hogy vele a pápát féken tartsa.
Végre is azonban a pápa 1537. május ha
vára összehívta a zsinatot, amelyet mint fen
tebb láttunk, Luttyr már 1520-ban kívánt, s a
melyet azóta a németek nem szűntek meg sür
getni, összehívta Mantuába, tehát nem német
városba. A szász választófejedelem kezdettől
fogva közömbös volt e zsinattal szemben, kü
lönösen azért, mert külföldön akarták tartani,
s mert a pápa azt kívánta, hogy a zsinatnak
határozatait az evangélikusok is kötelezőnek is
merjék el magukra nézve. Luther a pápa legá
tusát, aki azért jött, hogy a mantuai zsinat szá
mára Németországban kedvező hangulatot te
remtsen, kedélyesen fogadta. Végül is Luther,
Melanchton s a többi evangélikus theológusok
is úgy gondolkodtak, hogy’ a meghivást elfo
gadják.
1536. december első felében a szász vá
lasztó megbízta Luthert, hogy a mantuii zsinati
tárgyalások számára szedje cikkekbe, hogy med
dig hajlandók elmenni az evangélikusok az en
gedékenységben. Ezeket a cikkeket a protestáns
nemesek Smalkaldenben, 1537. februárjában tár
gyalták le, ott a protestáns rendek elfogadták
és a theológusok aláirták.
A mantuai zsinat nem jött össze, mert a
fejedelmek nem voltak hajlandók azon megje
lenni. De a smalkaldeni cikkek mégis megtet
ték az evangélikusoknak azt a szolgálatot, hogy
egynémely szőnyegen forgó kérdésben szaba
tosabban forinuíázta álláspontjukat, mint az
Ágostai hitvallás, amelyben Melanchton itt ott
túlengedékeny volt.
A smalkaldi cikkek után a wormsi ediktumnak háború nélkül való elintézése lehetet
lenné vált. S ezután már az evangélikusok sem
kívánják a zsinat összehívását. Ez volt tehát az
utolso lépés, amelyet az evangélikusok a római
egyházzal való megegyezésre hajlandók voltak
tenni.
A Smalkaldi Cikkek jelentősége és fontos
sága egyre fokozódó elismerésben részesült, a
mig végül a Konkordia Könyvben foglalt hit
vallási iratok között is helyet kapott.
S.

-------------------
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Az oltári sz en tség .

-—
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lenségek és események előtt, annak be kell lát
nia, hogy a magyar protestantizmus, különö
Az oltári szentségről azt tartjuk, hogy az sebben a kálvinizmus ellen burkoltan vagy nyíl
Úrvacsorában a kenyér és a bor Krisztusnak tan, közvetve vagy közvetlenül, de mindenesetre
valóságos teste és vére, s nemcsak a kegyes, tervszerűen megy a lejáratás, gyengítés politi
hanem a rossz keresztyének által is kiosztatik kájára. A tudomány terén az úgynevezett át
értékelés művelete hazug beállitásokkal le akarja
és vétetik.
S nem csupán egy szin alatt kell kiszol tépni a magyar protestantizmus homlokáról az
gáltatni. Mert nem támaszkodunk arra az ál- érdemkoszorut. Az áltudomány eme mester
bölcseségre, amely arra tanít, hogy az egy szin kedésének segítségére megy az állami hivatali
alatt is annyi van, mint a kettő alatt, ahogyan szerkezetének valami láthatatlan helyről irá
az álbölcs elkledők és a konstanci zsinat taníta nyozó, rendelkező szelleme, amely intézmények
nak. Mert mégha talán igaz lehetne is, hogy az és emberek céltudatos kiválogatásával és csoegy alatt annyi van, mint mindakettő alatt, mégis portositásával segít megváltoztatni a történelmi
az egy szin nem a Krisztus által szerzett, adott helyzetet.«
és rendelt teljes elrendelés és meghagyás. El
A pénzügyminiszter rendeletet adott ki a
sősorban pedig elitéljük és kárhoztatjuk az Ur pénzügyi hatóságoknak, hogy az egyházi adókat
nák1 nevében mindazokat, akik a kiét szint nem csak abban az esetben szabad láz együttes adócsak elmellőzik, hanem azt zsarnoki módon aka kezelésbe bevonni, ha az egyházi adó kivetési
dályozzák, kárhoztatják és káromolják mint kulcsa nem haladja meg a 10o/o-ot; ha áz adó
eretnekséget s igy magukat a mi Urunk és Is kulcs 10o/o-nál több, a miniszter magának tartja
tenünk a Krisztus fölé és vele szembehelyezik, fenn azt a jogot, hogy az adót az együttes ke
ellenszegülve1 és elébe lépve Krisztusnak.
zelésbe be szabad-e vonni vagy sem. Ez a ren
Az átlényegülésre vonatkozó szőrszálhaso- delet az egyházi adók közadók módjára való
gatással és álbölcselkedéssel mitsem törődünk, behajtásának kérdését nem érinti. Hanem azt
miszerint azt költik, hogy a kenyér és a bor jelenti, hogy 10o/o-on felüli kulcs mellett a pénz
elvesztik természeti lényegüket, s a kenyérnek ügyminiszter engedélye nélkül az egyházi adót
csak az alakja és a színe rüarad meg, nem a külön adószámlán kell előírni.
kenyér. Ugyanis a szentirással teljesen meg
Tanítók kívánalmai. A Tanitóegyesületek1
egyez, hogy a kenyér jelenvan és megmarad,
Orsz.
Szövetsége december 29-én tartotta nagy
miként maga Pál említi (1. Kor. 10, 16): »A ke
nyér, amelyet megszegünk«. És 1.(1. Kor. 11, 28): gyűlését Budapesten. A gyűlés felterjesztést in
téz a kultuszminiszterhez, amelyben kérik az
»Ügy egyék abból a kenyérből«.
automatikus etőlépés biztosítását, a kántortaniSmalkaldi Cikkek, III. 6. tói dijlevelek szétválasztását, a fizetéseknek és
nyugdijaknak a hivatalos drágasági index alap
ján történő valorizálását, a VII. fizetési osz
tályba való automatikus előlépést és a tanító
H Í R E K .
ság 2 százalékának a VI. fizetési osztályba való
bejuttatását. — A szövetség elnöke átnyújtotta
Lapunk ezen számához csekklapot m el Krug Lajosnak, az Orsz. Evang. Tanítóegyesü
lékelünk azon kérelemmel, szíveskedjenek let elnökének a tiszteletbeli tagságáról szóló ok
régi hű olvasóink előfizetésüket megújítani, levelet.
Adomány. Bolla Pál egyházfelügyelő az
hátralékosaink pedig tartozásukat letörleszambrózfalvai ág. hitv. ev. egyházközsége ré
teni.
A kiadóhivatal.
szére 40 P adományt adott át a gondnoki hi
Újévkor báró dr. Kaas Albert egyetemi vatalnak, Kárász Mihály tb. felügyelő pedig 20
tanárnak, az Orsz. Luther Szövetség elnökének P-t juttatott az orgona-alap javára. Az egyházvezetésével nagyobb küldöttség tisztelgett dr. község ezúton is hálás köszönetét fejezi ki min
Raffay Sándor püspöknél. Br. Kaas Albert be den áldozatrakész felügyelőinek jószivü adomá
szédében az egyház belső megerősödésének nyukért. Isten gazdag áldása legyen a nemes
szükségére mutatott rá, dr. Raffay Sándor lelkű adományozókon és adományaikon.
A Nemzetközi Missziói Konferencia —
püspök a lelkészképzés reformját emelte ki,
mint amely ennek a belső megerősödésnek fő az 1910. évi edinburghi konferencia folytatása
eszköze lehet; kiemelte, mennyire fontos, hogy — március 24-től április ,8-ig tartja üléseit Je
az egyház a szociális munkából kivegye meg ruzsálemben. Hét főtárgya: Az evangélium és
illető részét s hogy minden fórumán nemcsak a nemkeresztyén rendszerek; vallásos nevelés;
közigazgatási, hanem pásztori feladatokkal is a régebbi és az újabb egyházak viszonya; a faji
behatóan foglalkozzanak az egyházak. — Fi probléma; a keresztyénség s az ázsiai és keleti
gyelemre méltók Baltazár Dezső dr. ref. püspök indusztrializmus kifejlődése; a falusi gyülekeze
nek szavai, amelyeket az őt üdvözlő küldöttség tek problémái; a Nemzetközi Missziói Tanács
hez intézett: »Aki be nem hunyja szemét a je szervezete.
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A nyíregyházai ev. Leányegylet karácso
nyi ünnepélye. A Leányegylet évi munkálko
dásának koronája a karácsonyi ünnepélye, ame
lyen az idén több mint száz szegény, árya gyer
meket, munkaképte’en öreget részesítettek gaz
dag karácson)! ajándékokban. Az ünnepélyt Geduly Henrik püspök ur áhitatos imádsága nyi
totta meg, majd a gyermek-énekkar énekelt s
ezután a Leányegylet tagjai, élükön Imre Etelka
elnöknővel, Palitz Lulu alelnöknővel osztották
ki az ajándékokat. A gyermekek meleg ruhát,
cipót, cukrot kaptak, az öregek kalácsot és lisz
tet, több munkaképtelent rSzesitettek tűzifa és
pénz ajándékokban. Az Ur áldása Vegyen az adomájayozókon s adományaikon egyaránt.
Sopron. Farkas Győző debreceni lelkész
Sopronban prédikált, s az ifj. egyletben »Nyu
gateurópai utiemlékeim« címen előadást tartott
A gyülekezet és az ifj. egylet ez alkalommal offertóriumként 136.51 P-t adott a debreceni
templomépitési alapra.
Jugoszlávia. A hatóságok — ehérőleg más
délkelet-európai államokba^ sokszor előforduló
vallásüldözésektöl — toleranciával viseltetnek a
protestánsok iránt. Sarajevoban egy protestáns
gyülekezet német lelkésze a parancsértiszt ut
ján meghívta a protestáns katonákat reformá
ciói istentiszte'etre. A tiszt nemcsak kikézbcsitette a meghívókat, hanem adjutánsával együtt
maga is megjélent az ünnepélyen. (Das Evang.
Deutschland).
Szabó Gábor: Tábori beszédek. II. kötet.
V. Raics Károly főgondnok elismerő és ajánló
sorai vezetik be a szerző 80 oldalas könyvét,
amely tizenegy beszédet foglal magában. Szép
nyelven megirt, gondolatokban gazdag, egyházi
és alkalmi beszédek ezek, amelyekben hazafiság
és vallásosság ölelkeznek. ízelítőül: »Az erőnek
forrásai vannak, az erőgyűjtésnek módjai. Az
egyik forrás az Isten, aki hazát és megbízatást
adott a nemzetnek, aki a határok kiszabásánál
ma is magának tartja fenn az utolsó szót. A
másik az Istentől kapott magyar föld, a mi
Édesanyánk« (Március 15.). Széchenyiről igy
szól:p>Nem, mint rossz kocsis, lármás nagy hang
gal, ostorpattogással akarja megindítani a ká
tyúba feneklett nemzet szekerét, hanem mint
jó gazda, odaáll a szekér mellé és ereje meg
feszítésével emel rajta, hogy segítse a rendes
életútra, a gyors elöhaladásra«. Vagy: »A főid
ad lehetőséget az égbejutásra, az ég ad erőt
a föld meghódítására. Mind a kettő az ember
tulajdona. Boldogtalan, aki az egyiket elvesz
tette. Egyik a másik nélkül csak fél élet. A kettő
együtt az Isten országa, a Krisztus országa:<.
(Áldozócsütörtök). A beszédeket Írójuk a hon
védségnek mondta s bennük egyházi beszédeink
uj típusa je'entkezik, elismerést érdemlő alakban
és tartalommal. Különösen ajánlható azoknak,
akik a felnőtt és érettebb ifjúság lelki gondo
zásával foglalkoznak. A könyv kapható a Luther-Társaság könyvkereskedésében. Ára 1.50 P.
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Salgótarjánban az Evang. Nő- és Leány
egylet december 17— 19-én nagyszabású kará
csonyi vásárt rendezett Pántyik Árpádné, Zelenka Panny és a lelkészné vezetésevei, amely
különféle jótékony célokra 1500 pengős bevé
telt eredményezett, annak ellenére, hogy ez év
ben az itteni katholikus asszonyok is neki lát
tak egy szépen sikerült ugyancsak karácsonyi
vásár rendezésével a jótékonykodás munkájá
nak. A karácsonyesti istentisztelet végeztével
e két egyesület az egyház összes támogatásra
szoruló özvegyét és árváját különféle karácso
nyi segélyben részesítette és kivülök jónéhány
más vallásu családot is támogatott, kiknek a
száma mindössze a nyolcvan felé jár.
Az adventista szekta 200.000 lelket szám
lál. Ez a kétszázezer lélek körülbelül 4,500.000
dollárt fordított külmissziói célokra, vagyis kb.
25,000.000 pengőt.
Karácsony-est Ambrózfalván. Szépen si
került karácson)! estélyt rendezett a helyi lel
kész Ambrózfalván dec. 23-án a helybeli áll.
népiskola legnagyobb tantermében, amelyet tel
jesen megtö.tött a megjelentek nagy száma. Egy
iskolás gyermek imádsága után a férfi dalegylet
vitéz Szalai Jenő alelnök karnagy vezetése mel
lett alkalomszerű énekszáma következett. Majd
egy ismétlő iskolába járó leányka szavalt. Az
után a lelkész által betanított fiatalság adta elő
»Királykisasszony aranvtopánkája« című, vallá
sos tárgyú színművet, amelynek szerzője Csite
Károly. Végül a lelkész fejtegette szívhez szó
lóan karácsony örömünnepének nagy jelentősé
gét és jótékony áldását. Közkívánatra, ami leg
jobban bizonyította a sikert, dec. 26 án ismé
telten megtartatott ezen vallásos összejövetel.
Ezen alkalomból begyült offert, végösszege 42
P. A szegényebbek tűzifa, liszt és kenyéradományban részesültek, minden iskolás növendék
pedig cukorka ajándékban részesült, a helyi 2
testvérszövetkezet utján.
Antialkoholizm us. Január 8 án van nyol
cadik évfordulója annak, hogy az Egyesült Ál
lamokban alkoholtitalom van. Hayler G., az
Antialkoholista Világszövetség tb. elnöke ebből
az alkalomból rámutat arra, hogy nyolc évi al
koholtitalom után olyan nagy a nemzeti jólét,
hogy mindazok, akiknek évi jövedelme 1600
dolláron alul van, mentesek a jövedelmi adó
alól. A bankok tele vannak pénzzel, amelynek
jó része a munkások betétje, s ugyancsak a mun
kásoknak javára sok pénz van befektetve há
zakba, bútorokba, automobilokba stb. A közép
iskolai és egyetemi tanulmányok elvégzésére
fenomenális lehetőségek nyíltak meg. Az alkal
mazottak tízezrei vasúti, acélgyári, vasgyári és
más vállalatok részvényesei. Éz a szociális re
form, mondja tovább Hayler, beigazolta hívei
nek várakozását, s nagy áldássá lett otthon, a
Hgyárban, a műhelyben, a hivatalban és az üz
letben. — Követeljük a vasárnapi és ünnepnapi
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szesztilalmat! A szesz a szegényember átka. A
szesz a faj megrontó ja! A szesz a börtönök
szállítója!
Kommunista-iratok a Bibliában. A Brit
és Külföldi Biblia társulat a leghatározottabban
megcáfolja azt a lapokban terjesztett hirt, mintha
hazánkban a kommunisták a Biblia táblájába
kötve kommunista röpiratokat terjesztettek
volna. A Társulatot természetesen semmi vád
nem érhetné, meg ha a hir igaz tett volna is,
de mégis örülünk, hogy a Biblia tábláját nem
használták fel ilyen törvényellenes propagan
dára. De vájjon nem olyanok koholták-e ezt a
hirta, akik rossz szemmel nézik a Biblia ter
jesztését? A Biblia a legkelendőbb magyar
könyv.
Beiratkozások a theol. fakultáson. A Pé
csett elhelyezett m. kir. Erzsébet tudományegyetemen a rendes beiratkozások 1928. január
7-től 18-ig eszközöltetnek. Az egyetemnek Sop
ronban működő evangélikus hittudományi kara
hallgatóinak beírása a kar székhelyén fog megH
ejtetni. A felvételi, illetőleg beiratkozási enge
dély iránti folyamodvány 1927. évi december
hó 1-től 1928. évi január hó 7-ig nyújtandó be.
A folyamodványhoz csatolandók: 1. Születési
anyakönyvi kivonat. 2. Érettségi bizonyítvány.
3. Erkölcsi bizonyitvány folyamodónak előéle
téről, különösen a proletárdiktatúra alatt. 4.
Közhatósági bizonyítvány a szülők foglalkozá
sáról, vagyoni helyzetéről. 5. Azon középiskola
igazgatójának bizonyítványa a felvételért folya
modó magatartásáról, amelyben a VIII. osz
tályt végezte. A hittudományi karon ezenkívül
6. orvosi bizonyitvány és 7. rövid önéletrajz.
A folyamodványokat mind a négy kar 1928. ja
nuár 24-ig bírálja el. A felvételi engedélyt nyert
folyamodók mind a négy karon 1928. január
26-tól 28-ig tartoznak beiktatásuk céljából a dé
kánnál jelentkezni és a beiratkozást az egye
temi quaesturában elvégezni. Az elsőizben beiratkozókra nézve utólagos felvételnek csak ak
kor van helye, ha önhibájukon kívül megkésve
érkeznek, vagy más főiskolán nem nyertek fel
vételt, mert a létszám betelt. A beiratkozás ren
des határideje azokra nézve, akik már hallga
tói voltak egyetemünknek, mind a négy karon
1928. január 7-től 18-ig terjed. Akik valamely
akadály' miatt a szabályszerű határidőn belül
nem jelentkeznek beiratkozásra, február 10-ig
az illetékes kar dékánjához, február 18-ig be
zárólag pedig az egyetem Rectorához intézett
folyamodványban utólagos beiratkozási enge
délyt kérhetnek. A hittudományi karon február
10-től 18-ig utólagos beiratkozásra szóló enge
délyt is átutalt rectori hatáskörben a kar dé
kánja adja meg. Az utólagos beiratkozás végső
határideje 1928. február 18-án túl semmi esetre
sem terjedhet. Tandijmentességi kérvények
1928. január 18-ig bezárólag nyújthatók be az
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illető kar dékáni hivatalába. A tandijmentességi
kérvényeket az illető tanártestületek 1928. ja
nuár 24-ig intézik el. A tandijmentességért fo
lyamodók január 26-tól 28-ig iratkozhatnak be
a quaesturában.
A második Lutheránus Világkonvent iDá
niában, Kopenhágában lesz. A koravént 1929.
junius 21-én kezdődik és 8—10 napig tart. A
konvent egyik ülését a lundi ősi székesegyház
ban, Svédországban fogja megtartani. A Prog
ramm még nem készült el véglegesen, de an
nak összeállításánál a Végrehajtó Bizottság te
kintettel volt a Kiskáténak és az Ágostai Hit
vallásnak 400 éves jubileumára. Dániában már
tétettek lépések a Világkonvent előkészítésére.
Dr. Jorgensen kezdeményezésére helyi előké
szítő bizottság alakult, amelynek elnöke Osten
feld püspök, tagjai közt van a dán kultuszmi
niszter is. A dánok az 1929. évi második Lu
theránus Világkonventet nagy örömmel és sze
retettel várják körükbe. A Konventnek rendel
kezésére bocsátják Kopenhága nagy belmissziói
intézményének, a Bethestának épületeit, ame
lyekben egy 120Ó—1500 embert befogadó au
ditórium és bizottsági ülésekre alkalmas helyi
ségek vannak. A helyi bizottság kiadja a Kon
vent Kézikönyvét, amelyben benne lesznek két
nyelven a gyűlés alkalmával tartandó előadá
sok; lesz egy útbaigazító iroda is, amely kü
lönböző felvilágosításokat és tájékoztatásokat ad.
A Világkonvent a konzervatív lutheranizmus
alapján áll és a pozitív keresztyénségért dolgo
zik. így véli legjobban szolgálhatni Isten or
szágának ügyét. Nem akar beleavatkozni az
egyházak autonómiájába, mert anélkül is lehet
valamennyinek szolgálatokat tenni. .Emlékezzünk
meg imáinkban az 1929, évi Konventrői
SZERKESZTŐI ÜZENET.
G. J. Tiszteletpéldányt sajnos nem küldL
hetek. Ehelyett— a kiadóhivatal háljál mögött
— ajánlom, tégy úgy, mint sokan; járasd, de
ne fizess. Ez is annyi, mint egy tiszteletpélr
dány. Szeretettel köszöntlek, cikkedet köszönöm,
már nem fért el — J. J. Tk. Tessék bekül
deni a hirdetést, ingyen közöljük. Elég a címe
és hogy mire vállalkozik. Boldog újévet! —
S. R. Ne tessék azt gondolni, hogy a mi egy
házunkban nem történik semmi. Dehogynem!
Csak titokban tartjuk. Kérdezze meg Farkas
Sándort. Szinte eldugják előle a híreket. A lát
szat csal. Tehát fel a fejjel! — Többeknek. Az
újévi jókivánatokat köszönöm és hasonlóval viszonzom!
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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fl vallás vigasztalásai.
„És megépítik a régi romokat, az
ősi pusztaságokat helyreállítják és
a puszta városokat megújítják és a
régi nemzetségek pusztaságait.“
Ésaiás, 61, 1 -6 .

Ennek az ótestámentetni leckének az elejét
olvasta fe! Jézus a názáreti zsinagógában (Luk.
4, 17—20.) és önmagára vonatkoztatta abenne
foglalt ígéreteket, mint akiben mindezek betel
jesedtek. Szép jövendő kap.ú nyílnak meg Is
ten népe előtt. A szegények örülnek, a foglyok
megszabadulnak, a csüggedt lelkek dicsőségbe
öltöznek. Mindez élénk ellentétben áll a hitetle
neknek és a.val'ás ellenségeinek azzal a tévhité
vel, hogy a vallás, közelebbről a keresztyénség,
valami komor, sötét dolog és a hivő ember
nem tehet mást, minthogy a mellét veri és a
fejét lógatja. Mások ezzel szemben azi állítják,
hogy ha valaki igazán vallásos, akkor egyúttal
boldog is.
ü g y gondolom, egyik nézet sem fedi tel
jesen a valóságot. Bármily különösen hangoz
zék is, ki kell mondani, hogy a vallás igazságá
nak és erejének nem az a bizonyítéka, hogy
magától értetödöleg boldoggá teszi az embert,
egyengeti előtte az élet útját, elhárítja az aka
dályokat, megszünteti a nehézségeket, eloszlatja
az égboltozatról a felhőket és levezeti a villá
mokat. Ne higyje senki, hogy mikor Vallásossá,
hívövé lesz, akkor ahhoz az utashoz lesz ha
sonló, aki a fergetegből, az orkán elől biztos,
nyugodt fedél alá menekül. Az életnek nehéz
ségei nem okvetlenül szűnnek meg, sót talán
szaporodnak és súlyosbodnak. Uj fe’adatok elé
állíttatunk, uj kötelességek várakoznak reánk. Az
út meredekké lesz, és talán a halál árnyékának
völgyén keresztül vezet.
A vallásban a lélek Istent keresi és találja
meg. A boldogság keresése megint más, és ez
sokszor nem Istenhez, hanem egészen máshová
vezet. A kérdés az, hogy mit értünk boldogság
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alatt. Ha az élvezeteket, a kényelmet, a derült
eget, a sima utat, a nótás hangulatokat, a mu
zsikáló gondtalanságot tekintjük boldogságnak,
akkor a vallásban csalatkozunk. Mert a vallás
nem arravaló, hogy benne és általa megtaláljuk
gyengéinkre, könnyelműségünkre, kényelemsze
retetünkre a mentséget. Tévednek azok, akik
azt hiszik, hogy a vallás mentesiti őket azon
szenvedés alól, amely az egész emberiségnek
közös szenvedése.
íme ugyan erre tanít szent leckénk. A szegé
nyek örülnek, a foglyok megszabadulnak, a csüg
gedt lelkek dicsőségbe öltöznek. Mily boldog
jövendő! Igen, de a régi romok és az ősi pusz
taságok megmaradtak! És ezek a romok, pusz
taságok arra várnak, hogy az örvendező, megsza
badult, dicsőségbe öltözködött nép felépítse,
helyreállítsa őket. Régi romok, ősi pusztaságok.
A gyászolók, a foglyok, a csüggedt lelkek ta
lán észre sem vették őket, vagy azt gondolták,
hogy ez az ö nyomorúságuknak méltó kerete,
vagy abban a véleményben voltak, hogy nem
bírják azokat felépíteni, heiyreálLtani. A meg
szabadult nép számára azonban mindezek nem
egy romantikus keretet, nem egy történelmi sors
tragédiát kell hogy jelentsenek, hanem munkát,
feladatot, felhívást, amelynek elvégzéséhez kell
fogni uj bátorsággal, reménnyel, erővel.
A messiási korszak beköszöntése a próféta
hite szerint nem azzal a változással jár, hogy a
fegyvereket és dárdákat elássák. A fegyverek
ből és dárdákból kapákat és kertészo’.lókat csi
nálnak. A hitetlen ha hívővé lesz, nem az a
rendeltetése, hogy oszlopszent váljon belőle. Az
igazság fája, az Ur plántája lesz, aki az igaz
ság gyümölcseit termi és Istennek dicsőségére
él. Amikor felismeri, hogy az ótestámentomi
Ígéretek milyen fenségesen teljesedtek be a
Jézus Krisztusban, akkor Isten hűségének meg
tapasztalását nem úgy gyümölcsözted, hogy
ékesíti a próféták sírjait és faragott képeket ál
lítva imádja őket, hanem iparkodik azoknak szel
lemében járni.

18.

Evangélikusok

A keresztyén vallás dinamikus erő az em
ber életében. Pál apostol azt mondja: Mindenre
van erőm a Jézus Krisztusban. Elsősorban arra,
hogy az Istennek dicsőségére éljen. Ebből, az
Isten dicsőségének kereséséből, fakad azután az
emberiség és a teremtett világ irányában az az
ellenállhatatlan kívánság a szeretetben való szol
gálatra, amelyről ugyancsak1 az apostol azt
mondja, hogy egy magasabb kényszer, á Krisz
tus s zieretétének hatása alatt cselekszik.
De hol van akkor a vallásnak vigasztaló
ereje? Mit jelent a keresztyén öröm? Miben nyil
vánul a keresztyén hitnek ereje? A Vigasztaló
Szentlélek munkája? Semmiesetre sem abban,
hogy kényelmes földi életet biztosit számunkra.
Nem is csak abban, hogy a túlvilágon örök üd
vösséggel biztat. A vallás megvigasztal minden
körülmények között azzal, hogy nem hagyja el
felednem, hogy Istennek a világában élek és
Istennek gondviselése őrködik felettem. Hiszem,
hogy Isten erőt ád a szenvedések és megpróbál
tatások elviselésére, hogy nem hágy feljebb kí
sértetnem annál, mint elviselhetem, hogy bár
mikor bemenetelem van Istenhez a Jézus Krisz
tus által Nagy vigasztalás az minden viszon
tagságban, hogy Isten kormányozza a világot,
amelyben élhetek és élek nem önmagámnak,
nem is a múlandóságnak, hanem Istennek és az
örökkévalóságnak. Van egy legmagasabb hata
lom, amelynek céljait szolgálva részesévé leszek
Isten országának és fáradozásom, munkám, ve
rejtékem, könnyhullatásom nem hiábavaló, mind
ezeknek megvan a nagy összefüggő értelme és
jelentősége.
Feladatokat látok meg, amelyeket a Szent
lélek megvilágositása nélkül nem láthatnék;
megépítendő romokat, megujitandó városokat,
helyreállittandó pusztaságokat látok ott, ahol a
vallásom nélkül azt gondolhatnám, hogy úgy
van rendjén, amint van s átadnám magamat a
reménytelen csüggedésnek, a tétlen vagy zúgo
lódó pesszimizmusnak, a merengésnek, révedezésnek, szentimentalizmusnak. A Szentlélek ereje
által hiszem azt, hogy amint az én belső embe
rem napról-napra újulhat, sőt újulnia kell, éppenúgy ez a világ is megújítható. Nem abban
az értelemben, hogy a régiből tabula rasa lesz,
és minden régi irás letöröltethetik, hanem az
által, hogy az Istennek teremtő ereje most is
működik és a megújult ember Isten munkatár
sává szegődve, közreműködik abban, hogy a
világban mindjobban kialakuljon Isten országa.
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Már ebben az életben vigaszom az, hogy meg
látom Istennek célgondolatát, és megtapaszta
lom, hogy fáradozásom nem hiábavaló az Ur
ban.

A brassói egyházmegye története.
A brassói magyar evangélikus egyházme
gye 1886. május 15-én vált el az erdélyi szász
egyháztól és abban az esztendőben csataltatott
mint külön egyházmegye a tiszai egyházkerü
lethez. A negyven éves évfordulóra az egyház
megye tavaly novemberben jubilá is közgyűlést
tartott, amelynek keretében Nikodémusz Károly
főesperes tartott felolvasást az egyházmegye tör
ténetéről (megjelent az erdélyi Evangélikus Nép
lap 1927. decemberi számában).
A barcasági csángó magyarok mindjárt a
reformáció elején csatlakoztak a mozgalomhoz,
és Hontems János brassói lelkész 1540. körül
a csángó községekben már mindenütt evangé
likus egyházi életet talált. A csángók ekkor tel
jesen függetlenül és szabadon rendezkedtek be,
később azonban az erdélyi fejedelmek ezeket
a községeket elzálogosították Brassó városának
és igy a csángók lassanként Brassó városának
jobbágyaivá sülyedtek. Lelkészeik nem használ
hatták a lelkész nevet sem, a brassói szász pap
nak a káplánjai voltak s a brassói városi tanács
nevezte ki őket, még pedig gyakran olyanokat,
akik magyarul nem is tudtak. A brassói magyar
pap szintén káplánja volt a brassói szász pap
nak. A teljes egyházi függés Brassó város patronusi jogának, ez pedig a hűbérviszonynak a
következménye volt, de 1848-ban, a jobbágyság
eltörlése után sem szűnt meg.
A barcasági magyar gyülekezeteknek az
egyházi önkormányzatért indított mozgalma kb.
száz esztendővel ezelőtt kezdődik. Lelkészeik
már ekkor a szász káptalan mintájára szenioráíis testületet alakítottak, azonban Brassó vá
rosa ezt az egyesületet betiltotta. Jó néhány
évvel később, 1842-ben alakult meg »Az ágos
tai hitvallást követő barcai magyar papság tár
sasága«, de azok a papok, akik megalapitották,
rendreutasittattak és a gyülekezéstől eltittattak.
Erre 1844-ben az erdélyi Guberniumhoz fordul
tak, s engedélyt kértek a szász országos egy
házból való kiválásra, önálló egyházmegye ala
kítására és az erdélyi református egyházhoz való
csatlakozásra. A kormányzó tanács ezt a kérel
müket nem teljesítette, mire azt kérték, hogy a
brassói szász pap fennhatósága alól vétessenek
ki, hogy szász fennhatóság mellett magyar esperességet állíthassanak fel, s a gyülekezetek a
lelkészeiket maguk választhassák. A szász egy
házi vezetőség ekkor, 1847-ben megengedte,
hogy a magyar lelkészek is lelkészeknek nevez
tessenek, de a szász papsággal való egyenjogosi-
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tást megtagadta, a magyar egyházmegye felál
lításához nem járult hozzá. Két magyar lelkész
az egyházmegyei kormányzatban is szerephez
jutott. Az 1873. évi tisztujitás alkalmával azon
ban a magyarok kibuktak és igy már az egyház
megyénél képviselet nélkül maradtak. Erre
1874-ben bejelentik a főkonzisztóriumnak, hogy
az egyházkerületből kiválnak, s egy úttal kére
lemmel fordultak a vallás- és közoktatásügyi mi
niszterhez, hagyja jóvá a szász egyházból va'ó
kiválásukat s adjon engedélyt valamelyik egy
házkerülethez való csatlakozásra.
A miniszter, bár a panaszokat kiküldöttjei
által megvizsgáltatta és alaposaknak találta, az
elszakadást nem tartotta célszerűnek, sem he
lyesnek, ellenben kívánta a magyar gyülekeze
teknek külön egyházmegyében való tömörítését.
Jellemző, hogy a szász konzisztórium a minisz
teri leiratnak csupán azt a részét közölte a gyü
lekezetekkel, amelyben az elszakadást nem he
lyesli, a külön egyházmegye felál itására vonat
kozó részt ellenben nem; ezért a miniszter roszszalását fejezte ki.
A szász országos egyház az önálló egyház
megye alakításába nem ment bele; az 1877.
október 3-án tartott fökonzisztóriuini ülés egy
hangúlag úgy határozott, hogy nem állja útját
annak, hogy azok az egyházközségek, amelyek
ben az elszakadási vágy kiolthatatlan, akár más
szuperintendenciához cstalakozhassanak, akár
önálló egyházi szervezetet létesíthessenek. Még
tiz évbe telt, amig akiválás megtörtént. Brassó,
Apáca és Újfalu magatartása halogató és ha
bozó volt. 1883-ban megalakult a brassói lelkészi kör azzal a céllal, hogy az elszakadást vég
rehajtsa. De megint három évig késedelmeskedtek, mig 1886-ban a tatrangi gyülekezet kimon
dotta, hogy a szász egyházból kilép s csatlako
zásra hi via fel a többieket is. A többiek csatla
koztak a mozgalomhoz, 1886. március 25-én
Brassóban konvyntet tartottak, amely nagy szó
többséggel kimondta az önálló egyházmegye
megszervezését, végrehajtotta a választásokat és
a tiszai egy házkerülettől kérte az ideiglenes befogadtatást. Ezt 1886. május 15-én megkapta és
azonnal megszakított minden összeköttetést a
szász egyházzal. A szászok tiltakoztak, de a ti
szai egyházkerület 1886. augusztus havában Kés
márkon tartott közgyűlése ennek ellenére is vég
legesen kebelébe fogadta a brassói egyházme
gyét. A kerület határozatát az egyetemes gyűlés
még ugyanazon évben jóváhagyta, s a gyüle
kezetek és a brassói egyházmegye 1887. első
negyedében a magyarhoni evangélikus egyház
törvényei szerint rendezkedtek be. A vallás- és
közoktatásügyi miniszter 33.613/1887. számú ren
deleté szerint őfelsége kegyelmesen jóváhagyta
a brassói magyar egyházmegye megalakulását.

____ ____________ 19.

Je g y z e te k .
Sierra Leone angol protektorátus Afrika
nyugati partján. Nem sokat hall róla a világ,
de most január 1-én olyan nevezetes esemény
ment ott végbe, amely beszéltetett róla a világ
sajtóban. A/on a napon megszűnt ott a rabszol
gaság. Az olvasó megdörgöli a szemét. Rabszol
gaság? Hát még mindig voltak rabszolgák? Az
Urnák 1927-ik esztendejében? Angol protekto
rátuson? Hiszen úgy tanultuk, hogy a rabszolga
ság eltöröltetett az angol világbirodalom egesz
területén! Nos, ez az információ téves volt. Ta
valy a siera leonei bíróságok egy ügyből ki
folyólag olyan Ítéletet hoztak, hogy a rabszolgatartó fel van jogosítva arra, hogy megszökött
rabszolgáját »megfelelő erőszakkal is vissza
vigye a szolgálatba. Ez a bírósági Ítélet pattantotta ki a protektorátus törvényeinek hibáját.
Hoztak egy törvényt a rabszolgaság eltörléséről,
amely 1928. január 1-én lépett életbe. A törvény
életbelépésének nagyobb társadalmi vagy gaz
dasági következményei nem lesznek, mert a
rabszolgák jórészt házi cselédek voltak, akik
előreláthatólag továbbra is megmaradnak ed
digi »tulajdonosaik«, jövendő »»munkaadóik«
szolgálatában. Megemlítendő, hogy Sierra Leone
törvényhozó testületé egyhangúlag hozta meg
az uj törvényt, vagyis raszavaztak azok a törzsfőnökök is, akik a törvényhozásnak tagjai, s
akiknek egyúttal a legtöbb rabszolgájuk volt.
Ez. a törvény többféleképpen is vonatko
zásba hozható a keresztyénséggel. Először is
a szökött rabszolgának ügye emlékeztet bennün
ket arra az Onesimus nevű rabszolgára, aki Pál
apostol szeretett munkatársától, Filemontól szö
kött meg, s akit az apostol olyan meghitt le
vélben ajánlott urának szeretetébe. Azután em
lékeztet bennünket arra a nagy harcra, amelyet
az amerikai Egyesült Államok vívtak meg egy
mással a múlt században a rabszolgák felszaba
dításáért. Emlékeztet bennünket Wilbeforcera és
Beecherre, akik a rabszolgák felszabadításáért
az igének fegyverével harcoltak. Végül eszünkbe
juttatja azokat a vádakat is, amelyeket a keresztyénség ellen annak ellenségei felhoznak. Tudniiílik, hogy a keresztyénség szép szavakkal elámitja az embereket, ellenben nem igyekszik
arra, hogy a szép elmélet a gyakorlatban is meg
valósuljon. Ez a vád manapság tömören úgy
hangzik: A keresztyénség ópium a népnek. Hia
már Pál apostol is kimondta azt, hogy itt nincs
szolga, sem szabad, miért nem gondoskodott
arról, hogy ez az elv azonnal átültettessék »gya
korlatba?
A világháború rémségei az efajta vádasko
dásnak újabb táplálékot adtak, s a keresztyén
lelki ismeretet kétségtelenül súlyos kérdések és
nehéz problémák elé állították. Hogyan fiest az
az evangéliomi tanítás a gyakorlatban? Nemcsak
a rabszolgaság, hanem a társadalmi igazságnak
egész komplexuma dolgában. Hogyan állunk a
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háborúval, a katonáskodással? Milyen határo
zott parancsai vannak Istennek úgy az Ó, minit
az Ujtestámentomban, amelyek az emberölést
tiltják, sőt annak az ellenkezőjét, a türelmet, a
szeretetet, a megbocsátást követelik. Vájjon az
az állami és társadalmi rend, amelyet keresz
tyénnek nevezünk, nem keresztyéntelen, nem
evangéliomellenes gyakorlaton nyugszik-e? A
háborúban a keresztyén körökből is hirdették a
keresztyénség csődjét. Azóta nem sokat hallunk
erről a csődről a keresztyénség hívei részéiről,
de annál többet a keresztyénség ellenségeinek
szájából. A napokban olvasom, hogy Ameriká
ban Biblia-ellenes Társaság alakult. Röpiratai
szerint ennek a Társaságnak célja Biblia-ellenes
irodalom propagálása, a Biblia tanitásiánák rá
dió utján való cáfolása (ezek nem félnek a rá
diótól), az iskolákban a Biblia tanitásának tör
vényileg megtiltása, Biblia-ellenes iratoknak ide
gen nyelvekre lefordítása és a külföldön való
terjesztése (kütmisszió!) a Bibliának szállodák
ban, kórházakban, katonák közt, hajókon és
börtönökben való terjesztésének megszüntetése,
a Biblia-terjesztő társulatok munkájának kontrakarirozása. Hatalmas programm! A napokban
olvastam a lipcsei tanító-egyesület egy értekez
letéről tudósítást, amelynek témája »A gyermek
és a vallás« volt, s amelyen az elnök már előre
kijelentette, hogy ez ellen a téma ellen »termé
szetesen« többeken már előre tiltakoztak. S a
témának megbeszélése lesújtó hatással volt a
tudósítóra, aki az értekezletről az Alig. Ev. Luth.
Kirchenzeitungban referál. A lipcsei gyermekék
sok tanítótól azt tanulják, hogy a vallás ópium,
Isten a fantázia alkotása stb.
Azt hiszem, ezekkel a dolgokkal és jelen
ségekkel szemben nem szabad nekünk arra a
kényelmes álláspontra helyezkednünk, hogy úgy
teszünk, mintha nem vennénk őket észre, s
mintha minden a legszebb rendiben és ékesen
folyna a keresztyénség körén belül. így például
december 8-án az angol miniszterelnöknek Ponsonby képviselő egy 128.770 aláírással! ellátott
levelet adott át, amelyben az aláírók kijelentik,
hogy mivel meggyőződésük szerint a nemzetek
között felmerülő minden vitás ügyet diplomáciai
tárgyalással, vagy nemzetközi döntőbíróság ut
ján el lehet intézni, ők semmiféle kormánynak
nem teljesítenek fegyveres szolgálatot. Baldwin
azt felelte erre a levélre, hogy semmi sem al
kalmasabb a háború felidézésére, mint az eifajta1
fogadalmak és nyilatkozatok. Hozzáteszem, hogy
Angliában már a világháború alatt is voltak u.
n. conscientious objectors, vagyis olyanok, akik
a háborút nem találták lelkiismereti meggyőző
désükkel összeegyeztethetőnek, s akiiklet kény
szermunkára Ítéltek.
Ki tagadhatná, hogy a társadalmi és gjalzdasági élet kétségbevonhatatlan igazságtalansá
gai, s a világháború árnyékában a háború jo
gosultságának kérdése is a legkomolyabb kér
dések elé állítják a keresztyén lelkiismeretet.
Ugyanezen rovatunkban hozzuk Ihmelsnek né
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hány szavát, amelyekben rettenetes képét raj
zolja meg a mai társadalom életének. Elkerül
hető-e, hogy a keresztyénség ezen körülmények
között felemelje szavát? Nem Istentől (nyert meg
bízatása és szent kötelessége-e, hogy a lelkiis
mereteket felvilágosítsa, élesítse, az evangéliomi igazság ismeretére elvezérelje? Az Urnák
prófétái néma ebek maradhatnak-e, amikor a
farkasok csattogtatják fogaikat, s almikor az el
lenség ragadozza Krisztus juhait? .
Hogyan állunk tehát az evangéliom tanitásával a gazdasági, a társadalmi, az állami élet
területein? Van-e ebben a tekintetben a törté
nelmi keresztyénségnek, a történelmi keresztyén
egyházaknak határozott felfogása, állásfogla
lása, célkitűzése, elve? Avagy sodor bennünket
az ár, és megszűntünk a világ világossága, a
hegyen épült város, a föld sava leinni? Szociál
demokrácia, bolsevizmus, parlamentarizmus, dik
tatúra, materializmus, anarchizmus, nihilizmus
— jól jegyezzük meg — a lelkiismeretnek, a lé
lek életének uj meg uj típusait hozzák létre.
Sok csatornán keresztül szivárognak be a leg
különbözőbb tanítások az embereknek, az egy
ház tagjainak gondolkodásába, életfelfogásába,
hitébe és átformálják őket. Hallgathat-e az egy
ház? És ha hallgat, nem mondta-e ki önmagára
a halálos Ítéletet? Ha nincs mondani valója ezek
ben a kérdésekben, amelyek az emberiség tö
megeit mozgatják, elég-e, ha arra hivatkozunk,
hogy Krisztus országa nem ebből a világból
való? Egyházunk tanítása szerint a Biblia a hit
nek és az életnek zsinórmértéke. Tehát az életé
is. Megszivleljük-e ezt? Van-e'olaj a keresztyén
ség lámpájában? S ha van, világitunk-e vele?
Szomorú pillanat lesz az, amikor majd az utolsó
órában futkozunk olaj után és ránkdöbben a
hir, hogy a vőlegény már megérkezett!
Itt, a sierra leone i rabszolga felszabaditás
kapcsán legyen szabad futtában csak ennyit:
A keresztyénség iránti gyanakvás és ellenszenv
abból a feltevésből táplálkozik, hogy Krisztus
törvényhozó volt, s hogy bizonyos merev élet
szabályokat állított feil; továbbá, abból az életfel
fogásból, amely szerint a legjobb élet, az esz
ményi élet a materialista értelemben meghatáro
zott boldogság, röviden a földi javak élvezete;
végül abból az ideológiából, amely nem számol
az életnek és a történelemnek egyik legfonto
sabb tényezőjével, az idővel, s ennek következ
tében elvtagadást, megalkuvást, a bűnnel való
szövetkezést lát ott, ahol voltaképen nincs egyéb',
mint Krisztus dicső tanításáért való türelmes
munka és küzdelem a történelemben. Az Isten
országának eljövetelét nem lehet siettetni. Mert
az ember előrehaladásának megvannak íazon le
hetőségei és törvényei, amelyekkel számolni kell.
Miért nem erőszakolta Pál apostol a rabszolga
ság azonnali eltörlését, amikor nyilván az a
meggyőződése volt, hog|y a rabszolgaság' intéz
ménye nem egyeztethető össze az evangéliommal? Azért, mert ez elvezethetett volna rabszolaz a társaság lehetne egy tiszta erkölcsű társasági,
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galázadásra, az akkori gazdasági életnek teljes
felforgatására, de elvezethetett volna ugyanak
kor a keresztyénségnek elbukására is. Az esz
ményt semmi sem járatja úgy le, mint az, ha
az eszményt idő előtt akarjuk realizálni. Ennek
az igazságnak nincs ékesszólóbb bizonyítéka,
mint a kommunizmus. Sierra Leone 1890-ban
lett angol protektorátus. Ha akkor azonnal ki
mondják a rabszolgák felszabadítását, annak
végzetes következményei lettek volna. így min
den zavar és felfordulás nélkül történt meg a
nagy lépés, ami nemcsak a rabs/o’g^tartókn^.k,
de a rabszolgáknak is javára van. Az Istennek
igaz és lélekben való imádásához megkivántatik
a buzgóság, a hűség, az engedelmcsseg, de vég
zetessé válhatik a rajongás. Tiszta látásunkat,
lelkiismeretünknek józanságát, határozottságát
ne zavarja, ne ingassa meg se a kcresztyénség el
lenségeinek szenvedélyes támadása, se a magu
kat kényelembe helyező telkeknek tunyasága és
közönye. De fel kell ismernünk azt is, hogy a
földi életnek dolgai nem eshetnek kívül a keresztyénség területén, mert a Szentirás a hitnek
és életnek zsinórmértéke.
•
Napilapjaink mostanában az egykével kap
csolatban ismételten foglalkoztak D. D. Inge
W. R.-nek, a londoni Szent Pál székesegyház
(anglikán) diakónusának egy előadásával (nem
prédikáció), amelyet november 21-én tartott
Londonban az aranyművescéh csarnokában. Elő
adásában Inge dr. a tudománynak a vallásra
gvakoroh tisztitó hatásáról beszélt. Előadásának
abban a részébm, amelyben az egykével is fog
lalkozik, abból indul ki, hogy a tudomány nem
tűrheti meg azt a dualizmust, amely szerint van
egy természeti és egy természetfeletti világrend,
mely két világrend egymást ugyanazon a szinten
átszövi. Ezen dualizmus szerint ha egy város
ban kolerajárvány üt ki, egyformán tulajdonít
ható a megfertőzött vízvezetéknek vagy a hi
tetlen polgármester istenkáromlásának, és ne
héz volna eldönteni, hogy mi a teendő: a csa-*
tomázást hozni-e rendbe, vagy egv csodatevő
bábut hordani végig az utcákon. Azt mondja,
hogy talán semmi sem korrumpálta annyira a
keresztyén vallást, mint az. ethikádan varázslás,
amely különböző alakokban belelopódzott. A
tudomány arra tanít, hogy ki mint vet, úgy
arat. Istennek ép úgy meg kell fizetnünk tarto
zásunkat, mint az embereknek. Azután igy foly
tatja :
Az uj erkölcsiség meg fog tagadni minden
közösséget azzal a régikeletíi mondással, hogv
ahova Isten szájakat küld, oda táplálékot is küld.
(Magyarban igy hallottam: ahol bárány van, ott
legelő is akad.) Az istenséget nem tehetjük fe
lelőssé felesleges gyermekek világrahozataláért,
akiknek a ruházását, élelmezését azután rábíz
zuk az államra. A születések szabályozásának
erkölcsi jellege az indoktól függ A jó polgár
mindent megtesz gyermekeinek és hazájának
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javára. Ha oka van azt gondolni, hogy gyerme
kei testileg vagy lelkileg nem lesznek épek,
vagy nyilvánvaló, hogy a nemzetnek abban az
osztályában, amelyhez, tartozik, népes családok
számára nincsen hely, akkor kötelessége, hogv
ezen tudásának megfelelően cselekedjék. Való
színűleg messze állunk még attól, hogy bárme
lyik kormány is büntetéssel sújtaná a nyomortanyákon lakókat, ha népes családok termelésé
vel uj terheket rónak a fajra. De nem szabad
felednünk, hogy a civilizáció szemétdombra való
termékeinek aránytalan szaporodása révén vég
bemenő diszgeniícus kiválasztás uj dolog. A
nyomortanyák fennmaradási százaléka csak az
utolsó két nemzedék idejében lett sokkal ma
gasabb, mint a középosztályoké, vagy a tanult
kézműveseké. Ez a döntő felelet arra az optimisztikus én re, hogy a diszgenikus szelekció
mindig működött, és az emberiség mégis ha
ladt. A mostani helyzet példátlan és az ered
mény kétségtelenül végzetes lesz.
Inge doktort hazájában »the gloomy dean«nek, vagyis komor diakónus«-nak nevezik. De
kétségtelenül egyike a legismertebb, legalapo
sabb theológusoknak és legkedveltebb szóno
koknak. Érveit, gondolatait nem kötelessége
mindenkinek ismerni, ellenben el kell vámunk
mindenkitől azt, hogy azokat sem el nem ferdíti,
sem ki nem figurázza, hanem ha már egyszer
hozzáfog, érdemileg foglalkozik velők. Ilyen
komoly kérdésekben a legellenszenvesebb a
nagyképűsködés és a frázis.
D.
Ihmels püspök Írja a mai társadalomról
az Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung január 6-iki
számában: >Imé egy sárgaszinü ló; és aki rajta
üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala
azt«, mondja János a Je’enések könyvében. Ha
eredetileg a szó testi halálra vonatkozik is, a
kép a szellemi halálra is ráillik. »A pokol kö
veti vala azt«, az Istentől való elpártolásra a
pusztulás pokla következett. A bíróságok, az
elmegyógyászok, a lelkipásztorok a tanúi. A nép
széles rétegeiben kipusztitva a jó: Kipusztult
a békesség, az emberek irigvlik, gyűlölik, ha
lálba kergetik egymást; mennyibe számit ma
egy gyilkosság? Feldúlva a családi élet; az atyát
megvetik, az anyát kigűnyolják, a gyermekek
a szülök ellen, a fiatalok az öregek ellen fellá
zadnak. Feldúlva a házasélet; sok házasságban
hűtlenségben és házasságtörésben élnek, az el
válásokat alig győzik szám on tartani. Arról nem
beszélnek, hogy minden egyes eset mögött
mennyi nyomorúság, mennyi bűn és vétek lap
pang. Nyilvánvaló csak annyi, hogy a nemek
nek egymáshoz való egész* viszonya nagy terü
leten romlott Már az ifjúságnál kezdődik; a fegyeimet és a szemérmet elássák föld alá; csak
egy törvénynek, a zabolátlan kéj törvényének
engedelmeskednek. A természet már nem elég
a bűnhöz, természet ellen vétkeznek s egy le
tűnt pogányság ocsmányságait művelik. Nem
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pusztán a divat hóbortja, hogy a nők ma vi
selkedésükben és ruházkodásban a férfiakhoz
akarnak hasonlítani, s hogy a férfiak nőiesen
viselkednek. E mögött a természet megtagadása,
a természet kiforgatása, a természet megsemmi
sítése rejlik. A természet megsemmisitésie el
megy az élet megsemmisitéséig, ezernyi meg
nem születettnek megöléséig. »És a pokol kö
veti "vala azt«. Kivánja-e valaki részletesebb raj
zát azoknak a pusztulásoknak, amelyek nemze
dékünkre zúdultak? Hozzájárul ehez az általános
elszegényedésnek, a munkanélküliségnek, a la
kásínségnek, a reménytelenségnek, a kétségbe
esésnek nyomorúsága. S a nép mégsem akarja
belátni, hogy a halál útjára került, nem ismeri
fel a sok »bünak-bajnak« okát, t. i. azért, mert
»elhagyta Urát és Istenét«. Hiszen az uj pogány
ság Istent nem ismer.

A filippibeliekhez irt levél.
1, 1. 2. Akkori szokás szerint a levélíró
nem a levél végére írja a nevét, hanem az ele
jére, s mindjárt megemlíti'a címzettet is. Dátum
nincs. Az apostol a levelet életének utolsó ide
jéből, Rómában irta, ahol fogságban volt. Saját
nevéhez hozzá fűzi tanítványáét, akit a filippibeliek jól ismertek, mert az apostol kíséretében
volt, amikor ez először jött át Ázsiából Euró
pába, s itt Neapoilison át Fitippibe.
Pál és Timotheus Jézus Krisztusnak a szol
gái. Pál itt nem nevezi magát apostolnak, mert
akkor Timotheust nem említhetné önmagával
együtt. Timotheus apostoli tanítvány volt .Ellen
ben kifejezi azt, hogy az ő életét nem a maga
saját akarata szerint rendezi be és folytatja!, nem
is az emberekhez való viszony szabja meg vi
selkedését. Teljesen Jézus Krisztustól függ. An
nak kíván szolgálni. Krisztusé lett testestől-lelkestől. Azonban Krisztushoz való viszonya nem
választja el az emberektől, s a legszorosabban
összefűzi a Krisztus nyájával. Szolgái hűségét
és engedelmességét azzal bizonyítja be, hogy
embereket iparkodik megnyerni Urának. Azt
akarja, hogy a gyülekezet benne Krisztus szol
gáját lássa, aki Krisztus javaival sáfárkodik.
Levele címezve van a filippibeli szentekhez
a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben.
Szentek nem azért, mintha bűn nélkül volnának.
Minden ember bűnös. Szentek azért, mert a
Krisztus Jézusban vannak, akinek az apostol
szolgál. Hogy a Krisztusban vannak, azt ainniak
is köszönhetik, hogy az apostol Filippiben is
mint Krisztus szolgája hűséggel és engedelme
sen munkálkodott. -Általa lettek hívők, s hitük
által megigazultak. Nincs joguk arra, hogy külön-külön hivatkozzék mindegyikök a saját jó
cselekedeteire, tiszta, ártatlan és szent életére,
mert ezzel csak csúfot vallanának, képmutatók
nak bizonyulnának. Szentek nem egyéni érde
mükből kifolyólag, hanem azért, mert a Krisz
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tuséi lettek, mert a Krisztus befogadta őket. így
lettek a szentek társaivá a Krisztusban; igy al
kotnak egy gyülekezetét, amely nem emberek
nek egymással, hanem a hívőknek Krisztussal
való közössége. Szent közösség, mert a hiten
alapul, s mert Krisztussal köt össze. Szent
azért is, mert életét az Ige és a szentségek táp
lálják, mert az isteni kegyelem eszközei tartják
fenn. Amit isten cselekedett és cselekszik a gyü
lekezetért, az teszi a gyülekezetét és annak tag
jait szentté. Még ha elképzelhető volna is, hogy
léteznek emberek, akik teljesen bűn nélkül valók,
s ezek az emberek egy társaságot alakítanának,
az a társaság lehetne egy tiszta erkölcsű társaság,
de nem volna szent társaság, mert szentnek lenni
az Istenhez való viszonyt, helyes viszonyt, a
gyermeki viszonyt jelenti. Ilyen helyes, gyermeki
viszonyba az Istennel csak a Jézus Krisztusban
juthatunk, rajta kívül nincs üdvösség. Pál apos
tol nem a szülőket és gyermekeket, nem a gaz
dagokat és szegényeket, nem a bölcseket és tu
datlanokat említi, hanem azt hozza fel, hogy
valamennyien a Krisztus Jézusban vannak, mert
ezáltal alkotnak egy gyülekezetét.
Megemlékezik a gyülekezet püspökeiről és
diakónusairól is. Magyar szóval: a felügyelők
ről és szolgákról. A püspökök elsjő ísorban a
lelkiekben (ige, szentségek, imádság), a diakó
nusok 'elsősorban az anyagiakban (alamizsna,
árvák, özvegyek, szegények) gondoskodtak a
gyülekezet szükségleteiről. Ne|m ez a külső szer
vezet teszi a gyülekezetét szentté vagy egysé
gessé. Ez egyáltalán nem függ a szervezettől,
nem függ attól, hogy vannak-e püspökei és dia
kónusai vagy nincsenek. A szervezet a jórend
érdekében van, s nélkülözhetetlen. A szentek
gyülekezete azonban mindig több, többet jelent,
mint a püspökök, vagy diakónusok, mert ezek
sem mások, mint a Krisztus testének, az anyaszentegyháznak tagjai, akiknek megvan ugyan
a különleges munkaterük és feladatuk az egy
házban, de nincsen meg a különleges szentsé
gük. Itt nincsenek szentek, szentebbek és legr
szentebbek, hanem mindnyájan egyek a Krisz
tusban, s kell hogy egyenlő indulattal legyenek
egymás iránt. A később becsúszott tévelygés
csak romlására volt az egyháznak.
Az apostol a filippibelieknek kegyelmet és
békességet kíván. Amint a gyülekezet Istennek
alapítása, úgy annak fennmaradását is Isten
munkálja. Istennek kegyelméből keletkezett a
gyülekezet, és Istennek kegyelme tartja fenn.
A püspökök és a diakónusok Isten kegyelme
nélkül hiába fáradoznának. Csődöt mondana a
legtökéletesebb szervezkedés, ha az Isten meg
vonná kegyelmét. Ezt kell tehát kérni, s az
Isten nem is vonja meg, ha kérjük. Ennek a
gyülekezet alapító és gyülekezet fenntartó is
teni kegyelemnek eszközei az ige, az imádság
és a szentségek. Ezek által nyújtja Isten a ke
gyelmet, ezek által lesznek az emberek hívőkké
és maradnak meg a hitben. Ezekhez kell tehát
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ragaszkodnunk. A kegyelem mellett kér békes
séget is a gyü’ekezetnek. Bizonyára a békesség
is kegyelmi ajándék. Krisztus azt ígérte, hogy
az ó békességét adja híveinek. Az apostol
azért említi a békességet a kegyelem mellett,
hogy figyelmeztesse a filippibelieket arra, hogy
ez a békesség Istennek adománya, vagyis nem
olyan, mint az a béke, amelyet a világ kinál,
a világ ád, amilyent e világ fiai kivannak. Vo
natkozik ez a békesség a püspököknek és dia
kónusoknak a gyülekezetekhez való viszonyára,
a gvülckezet tagjainak egymáshoz való viszo
nyára is, de főleg jelenti azt a békességet, amely
abból a hitből és tapasztaltból származik, hogy
Isten nékünk kegyelmes, szerető Atyánk, a Jé
zus Krisztus által.
Miként az apostolnak és Timotheusnak
egész élete a Jézus Krisztustól függ, mert annak
szolgái, éppen úgy a gyülekezet is Jézus Krisz
tusban gyökerezik, mert ó általa nyer kegyelmet
és békességet, ő általa lesz Isten úgy az apos
tolnak, mint a filippibelieknek Atyja. A levélíró
és a címzett igy forrnak össze a Jézus Krisz
tusban.
(Folytatjuk.)

A pápa világi uralma.
Hogy Krisztus a kínszenvedésekor tövisek
kel koronáztatott és királyi bíborban csúfolói elé
állíttatott: azt jelentette, hogy eljön az idő, ami
kor a lelki birodalmat félrelökve, azaz az evangéliomot eltiporva, az egyházi hatalomnak orvé
alatt egy másik, világi birodalmat állítanak fel.
Azért tévesek és gonoszok mindazok a tanok,
amelyek azt erősitik, hogy a pápa isteni jogon
ura a világ országainak. Ennek a rögeszmének
révén az egyházba szörnyűséges elvakultságot
csúsztattak be, s ebből Európában nagy meghasonlások is támadtak. Mert elhanyagolták az
evangélium szolgálatát, kioltották a hírnek és a
lelki birodalomnak ismeretét, keresztyén igaz
ság alatt azt a külső jogrendet értették, amelyet
a pápa állapított meg. Ennek alapján a pápák
kezdték az uralmat magukhoz ragadni, országo
kat adományoztak, igazságtalan kiátkozásokkal
és háborúkkal zaklatták Európában majdnem
valamennyi nemzetnek királyait, s lege’ső sor
ban a német császárokat, egyszer azért, hogy
olasz államokat foglaljanak el, másszor azért,
hogy a német püspököket, a maguk szolgálatára
kényszerítsék és a császároktól elvegyék az egy
házi méltóságok kinevezési jogát.
Sőt, a Klementina azt Írja: A császári trón
megüresedése esetén a pápa a törvényes utód.
Ilyenformán a pápa nemcsak uralkodóvá lett
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Krisztus parancsa ellenére, hanem zsarnoki ön
kénnyel magát minden király elé helyezte. S
ebben a dologban nem annyira maga a tény
kárhoztatandó, mint inkább az az utálatos, hogy
Krisztus méltóságát használja ürügyül, amikor
a kulcsok hatalmát átviszi a világi uralomra,
amikor a/ üdvösséget ezektől a gonosz és is
tentelen véleményektől teszi függővé, azt állit
ván, hogy az üdvösséghez szükséges, hogy' az
emberek higyjék, hogy ez az uralom a pápát
isteni jogon illeti meg. Ezeket a roppant téve
déseket, mivelhogy a hitet és Krisztus király
ságát elhomályosítják, semmiképen sem szabad
elhallgatni. Mert az események mutatják, hogy
azok az egyháznak nagy átkára voltak.
S m a l k a l d i c i k k e k . T r a c t , d e p ó t.
e t pr i m, p a p a e .

H Í R E K .

K érelem a le lk é s z te s tv é r e k h e z !
A dunántúli Lelkészegyesület elhatározta,
hogy a Keresztyén (üsaládi Emlékkönyvet újból
kiadja. Kérem a lelkésztestvéreket, szíveskedje
nek velem február hó 10-ig tudatni, hogy az
Emlékkönyvből azonnal annak megjelenése után
hány példányt vennének át. A kiadási költségek
fedezése és a nyomatandó példányok s z á m a
felöl való tájékozódás céljából lenne szükségem
ezekre az adatokra. Az Emlékkönyv ára is attól
függ, hogy hány példányt nyomatunk.
Ugyancsak február 10-ig kérem a jelentke
zést azoktól, akik egy Sopronban rendezendő
nyári konferencián résztvennének.
Németh Károly
a dunántúli Lclkészegyesület
ügyv. alelnöke.
Ahol az evangélikus lelkész a katholikusok lelki életét is gondozza. A csépai (Szol
nok megye) evangélikus missziós egyház alig
egy évvel ezelőtt alakult csak meg és a hatás
köre alá tartozó evangélikus hívek azóta igaz
keresztyéni életet élnek. A jóformán tiszta katholikus Tiszazugnak községei igy, Kunszentmárton, Szelevény, Tiszasas, Tiszaug, Tiszainoka, Tiszanagyrév, Cibakháza, és Mesterszál
lás kisebbségben levő evangélikus hívei példás
életükkel, valamint szorgalmukkal annyira ki
válnak a község katholikus lakói közül, hogy
maguknak a katholikusoknak a figyelme is az
evangélikusok felé fordul és a vasárnaponkint
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rendezett vallásos délutánok, valamint egyéb
ünnepségek hallgatóinak jó része katholikusokból áll, akik a népművelés és a lelki tisztaság
iránti vágyukban az evangélikus vallás iráint is
érdeklődnek. A falvak lelki életét gondozó fia
tal lelkésznek segítő társai jó részben ezekből ál
nak és az ünnepségeken maguk ,a kongreganista
leányok szerepelnek a leglelkesebben. A nyolc
község missziós lelkésze Liska Ferenc, aki csak
pár hónappal ezelőtt került oda, ezelőtt mint
Pitvaros s. lelkésze működött, Szarvason az evan
gélikusok Mekkájában született, ott végezte el
gimnáziumi tanulmányait, majd Sopronban és
Németországban folytatta azokat, Békéscsabán
és Pitvaroson élt ezután és innen szólította el
a kötelesség, s igy lett Tiszazugi nyolc falujá
nak papja és éjjel-nappal szinte pihenés nélkül
a hívek között van, hogy az anyaszentegyház
örömére és dicsőségére a legáldásosabb munkát
fejtse ki. A karácsonyfa szent fényénél a gyer
mekek nagy örömére Csépa fiatalsága; felekezeti
különbség nélkül, a fiatal lelkész rendezésében
magasztos karácsonyfa ünnepet tartott, amelyen
a község összes gyermekeit megvendégelték. A
fiatalság az idősebbek nagy tetszése mellett adta
elő a Jönnek a betlehemesek cimü népies pász
torjátékot. Szilveszter estélyén pedig szintén az
ev. egyház rendezésében kedélyes estélyt ren
deztek, amelynek Hungária élőképes görögitüzében Liska Ferenc köszöntötte az uj év hajna
lán Csépa község lakosságát. Az estélyen a
kathotikus vezétőférfiak, a község katholikus ve
zetői, valamint a lakosság teljes számmal meg
jelent és a csekélyebb számú evangélikus hívek
a katholiikusokkal együtt elbeszélgettek az est
folyamán a legjobb hangulatban. A helybeli
kath. plébánost is meghívták az ünnepélyre, de
ő tüntetőleg elmaradt, sőt a helybeli ;kath. egye
sületeket is az ev. lelkész ellen szeretné felhan
golni. A szilveszteri műsoros estélyen a kath.
kongreganista lányok is szerepeltek annak el
lenére, hogy az estély előtt a plébános fogadal
mat vett ki tőlük az estélyen való meg nem
jelenésre. Az estély jövedelmét a Hősök emlék
művére fordítják.
Az anglikán imakönyv (Prayer Book)
ügyében az anglikán püspökök konferenciát
tartottak. A konferencia azt határozta, hogy a
revideált imakönyvön bizonyos változtatásokat
tesz és újból az egyházi gyűlés elé terjeszti.
A tervezett változtatások csupán azt a célt szol
gálják, hogy a félreértéseket eloszlassák s vi
lágosabbá tegyék a célt, amelyet a revideált
imakönyv szolgált.
A Lutheránus Világkonvent nagybizottsá
gába a Paul és Haccius elhalálozása folytán
megüresedett német tagsági helyeket D. D.
Ihrnels Károly lipcsei missziói igazgatóval és
D. D. Eiert W. erlangeni egyetemi tanárral töl
tötték be.
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•
Külmissziói muzeum. Rómában a Palazzo
del Lateranoban nemrég nyílt meg a Missziói
és Néprajzi Muzeum, amely a Szentévi Missziói
kiállítás állandósítása. A muzeum rendkívül gaz
dag anyagot ölel fel a keresztyénségi eredetétől
egészen napjainkig a földkerekség minden tá
járól és minden népének életéből, az örökös
jég világában lakó eszkimóktól a pálmák között
élő szerecs,enekig. Az anyag igen szépen és
szemléltetően van elrendezve, vitrinekben, cso
portokban. Sok viaszszobor mutatja be a kü
lönböző népfajokat; látjuk a hittérítőket a pogányok között; látjuk a keresztyén hitre tért
népek vallásos életét; a hittérítők és a keresz
tyének szenvedéseit, martiromságát. A muzeum
hatalmasan illusztrálja a keresztyénségnek lelki
erejét és hősiességét.
Dr. Morehead János a News Exchange
Bulletin (a Lutheránus Világkonvent sajtóorgá
numa) december 13-iki számában részletesen be
számol a Végrehajtó Bizottság budapesti ülé
sezéséről. Megemlíti azt a »határtalan vendégszeretet«, amelyben a Bizottság tagjai részesül
tek; idézi az Evang. Lapjában megjelent üdvöz
lést és báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő beszédét, amellyel a Bizottság tagjait az
egyetemes gyűlésen üdvözölte; felsorolja azokat
az alkalmakat, amikor érintkezhettek á magyar
politikai és társadalmi élet jeleseivel. Megemlé
kezik egyházunk helyzetéről, s a lelkészi szemi
náriumot, a nyugdíjintézetet és a felekezeti is
kolákat említi fel, mint egyházi életünk égető
kérdéseit.

Segédlelkészt keresek azonnali belépésre.
A javadalom felől írásban tájékoztatom a je
lentkezőket.
Sátoraljaújhely, 1928. jan. 3.
Dr. Dómján Elek sk.
esperes.
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A Siriából való Naámán.
„Az a férfi vitéz hőé. de bélpoklos v o lt44
II. Kir. 5. 1-1».

Naámán a siriai király hadvezére volt, akit
ura igen nagyra becsült, mert ó szabadította
meg Isten segítségével Siriát. A hazája körül
nagy érdemeket szerzett, győzelemmel koszorúzott, királyának elismerésével és bizalmával di
csekvő hőst sokan megirigyelhették. És ime ez
a vitéz hős dicsősége tetőpontján olyan hely
zetbe kerül, amellyel szemben jóformán tehe
tetlen. Bélpoklosságba esik. Éjjel-nappal nem
tud megszabadulni attól az aggodalomtól, hogy
az undok betegség összedönti égés/ életének
épületét, feldúlja családi boldogságát, lemon
dásra kényszeríti hivataláról. Élőhalott lesz.
A történet háromezer esztendős, de még
sem olyan régi, hogy a mi világunktól, vagy
a mai embertől távol állana. Az életnek az a
problémája, amellyel Naámánnak kellett meg
birkózni, ma is sok életnek problémája. >Az a
férfi vitéz hős, de bélpoklos volt«. A veszede
lem ezt a vitéz férfiút nem legerősebb oldalán
támadta meg. Nem a hadi szerencse forgandósága, nem urának és királyának szeszélyes han
gulatai, nem csatavesztés, vagy kegy veszté 3 oko
zott neki álmatlan éjszakákat. Ezeken a téreken
bizonyára talpig vértben és fegyverben állott.
Tudott volna magán segíteni. Az éri, amire nem
gondolt: bélpoklos lesz, a betegség megmérgezi
egész életét, megrágja ott is, ahol erős volt.
Nem ismétlődik-e meg ugyanez a történet
száz és száz változatban napról-napra? Hűség
gel teljesíted'a hivatásoddal járó kötelességeket,
hü hitestárs, hűséges barát, tisztességes, fedd
hetetlen ember vagy. Becsületedhez a gyanú
nak még csak árnyéka sem tapadhat, a sikerek
amelyeket elértél, megérdemelt sikerek. Egy
szerre csak, magad sem tudod hogyan, honnan,
mikor, támad egy kis folt, egy kis rés, mindig
jobban terjed, tágul, végre egészen belep és

elnyel. Olyan, mint egv gonosz álom. Öh, nem
ott kezdődött, ahol legerősebb voltál. Nem a
jellemedet kezdte ki. Nem a hűségedből csípett
d. Ott őrködtél, vigyáztál.
Ibsennek van egy drámája, a »Kísértetek»,
annak a sokszor'megismétlődő igazságnak az il
lusztrálására, amikor az apák eszik meg az eg
rest, és a fiáknak a foga vásik belé. Naámánra
a bélpoklosság másokról ragadt. Vannak esetek,
amikor másoknak bűnei okozzák az ember ha
lálos nyavalyáját, amikor kétségbeesetten kell
felismernünk, hogy milyen végzetes hatása, mi
lyen mérges fullánkja van mások életének a
mi életünkre. Egy embernek a bűne kiáradt az
egész emberiségre, minden emberre: milyen
szörnyű és mennyire igaz! Éppen napjainkban,
a háború és a forradalmak csóvájába sodort
emberiség életében hánv és hány példa van
arra, hogy a mások bűne megfertőzött, derék
ban kettöroppantott vitéz és hős férfiakat, egy
szerűen úgy, hogy rájuk ragadt a ragadós nya
valya, a morális bélpoklosság! Hősök és vité
zek valóban! De a mások bűnei elrágják élet
gyökereiket, s elkorhadnak, kidőlnek. Amikor
egy-egy élettragédia tudomásunkra jut, ve
szünk-e magunknak fáradságot arra, hogy meg
vizsgáljuk, mely kis szikrából támadt a nagy
tűz? Micsoda árnyék bukkant ki a háttérből,
amely végül kioltott minden fényt és kilátásta
lan sötétbe takarta az egész életet? Boldogtalan
családi élet? Valami teljesen egyéni szenvedés,
csalódás, bánat? Ezer és ezer változatban ismét
lődik meg Naámán nyomorúsága: »Az a férfi
vitéz hős, de bélpoklos volt«.
Naámán felgyógyult. Csodálatos módon
gyógyult ki bajából: hétszer megifürdött a Jor
dán vizében >és megújult a/ ő teste, mint egy
kis gyermek teste, és megtisztult«. Azután ol
vassuk, hogy megújult a lelke és a hite is, és
megtisztult. Annak a folyónak a vize tisztította
meg, amelynek vizével évszázadokkal később
keresztelte a megtéröket és megkeresztelte Jé
zus Krisztust is. Elizeus próféta csodájának igaz-
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talansága. Azt a jó munkát ott Filippiben Isten
kezdte meg. Az a munka nincs elhamarkodva,
nem ötletszerű, nern pillanatnyi emberi lelke
sedésből, hangulatból született. Az apostol esz
köze, halandó munkása az Isten által tervezett
és megindított nagy munkának, amelyen Isten
sem szűnik meg dolgozni, s éppen azért a
munka be íog fejeződni a Krisztus dicsőségben
való megjelenésének napjára. Az apostol nem
hágy maga után befejezett munkát; ez nem is
célja. Mert miként maga a munka meghaladja
az egyes ember erejét, úgy a munkának befeje
zése is túlesik az egyes ember életidején. Ide,
ahol az örökkévalóság számára dolgoznak, nem
lopózhatik be semmi kicsinyesség és önzés, vagy
önző számítás. Ha a múltra gondol, vagy a
jelenbe tekint, hála és öröm tölti el az apos
tol szivét; nem rettenti azonban a jövendő sem,
mert a jövő is Isten kezében van. Ezért öröme
biztos alapokon nyugszik. Istennek Szentlelke
a lelkekben végzi belső, sokszor titokzatos, meg
magyarázhatatlan munkáját. De ennek a rejtett
munkának van látható gyümölcse is. A filippibeliek az első naptól kezdve resztvettek az evan
géliom ügyében. Ez jelenti egyfelől azt, hogy
Filippiben megalakult az Istenben igazán hí
vőknek egy olyan gyülekezete, amelynek lé
nyege az evangéliomi javakban, hitben, szeretefbem, reménységben való közösség; másfelől
pedig jelenti azt, hogy a filippibeli gyülekezet
szóval, tette), élettel tanúsítja az evangéliomi
javak birtokában összeforrott telkeknek erejét.
1, 7. 8. Az apostol a leghőbb szeretettel
van a filip pi beli ek iránt. Ez a szeretet nem ösztönszerü vonzódás vagy rokonszenv, amely az
embert elvakulttá teszi a szeretett embernek hi
bái, fogyatkozásai iránt, s gyakran arra is kész
1, 3. 6. Az apostol tiszte kettős. Hirdeti tet, hogy hízelgéssel szerezzük meg a visiziontaz evangéliomot és az Ige isteni erejével embe szeretetet. Az apostolé krisztusi szeretet, amely
reket térit. Ez a munkája az emberek felé irá sohasem csúszik le a felismert igazság funda
nyul. Erre a munkára a megbízatást és az evan mentumáról. Az apostol szive hálával, örömmel
géliomot Krisztustól kapta. Istennek kegyelmét és reménnyel telik meg, amikor gyülekezetére
ismeri fel abban is, hogy az Ige nem tér visz- gondol, s nem hallgatja el a dicséretet, mert
sza üresen, s munkálkodásának eredményét ta igy méltó, igy felel meg az igazságnak. Nem
pasztalva hálaiinában fordul Isten felé, s kö hízelgéssel, méltatlan magasztalással iparkodik
nyörög a gyülekezetért, annak minden tagijáért a gyülekezetét önmaga iránt szerétéire hangolni,
Az apostol imádkozó élete is felöleli a gyülekez ebben a szeretetben megtartani. Nemcsak a szív
zetek A filippibeliek tudják meg, hogy Pál Is szól belőle, hanem az értelem is. Ismeri a gyü
ten eilé viszi ügyeiket, Isten trónja elé állítja lekezetét, annak beléletét, cselekedeteit, gondol
őket; mentsenek ebből bátorságot és szent életre kodását. íme, most is, mikor ő fogságban van,
kötelező figyelmeztetést, örömmel töltheti el Rómában, a világbirodalom fővárosában, ahová
őket az, hogy az apostol örömmel könyörög azért jutott, mert ügyét a helytartótól magához
érettük, amikor a gyülekezet életét emlékeze a császárhoz fellebbezte meg, amihez mint ró
tébe idézi az első naptól kezdve, midőn szom mai polgárnak joga volt, a filippibeiiek most is
batnapon egy folyóvíz mellett beszélgetett az társai abban a kegyelemben, hogy a fogság ál
egybegyült asszonyokkal (Ap. Csel. 16, 12—40), tal is megerősittessék az evangéliom s a bilin
egészen mostanig, s végiig gondolja a gyüleke csek is bizonyságot tegyenek arról, hogy akiket
zet történetét. Öröm volt munkálkodni, s öröm Istennek Lelke megszabadít az,evangéliom ereje
ráemlékezni. Az örömnek oka nem csupán az által, azok igazán szabadok. A legnagyobb földi
eredmény; mert ha apostoli örömét az apostoli hatalmasság sem elég erős arra, hogy ai ke
munka sikere táplálná, akkor nem lenne zavar resztyén ember szabadságát elvegye, még ha
talan; mindig beárnyékolná a jövőnek bizony kezére-lábára béklyókat ver is. Ezt a szent kösága mellett a legerősebb bizonyíték az, hogy
maga Naámán is boszankodott annak egyszer
űsége miatt. De ennek a csodatételnek voltak
Elizeuson és a Jordán folyó vizén kívül más
szereplői is, akikről nem szabad megfeledkez
nünk. Nevezetesen egy kis rabszolgákany, akit
a siriaí portyázó csapatok hurcoltak magukkal
Izrael országából, s aki Naámán feleségének
szolgált. Ez a kis rabszolgaleány ajánlotta Elizeus prófétát, s hű misszionáriusnak bizonyult
rabságában, idegen népek közt. Továbbá azok
a szolgák, akik urokat szeretettel figyelmeztet
ték arra, hogy heveskedésével ne rontsa el a
dolgát.
Nem rejlik-e ebben mélységes tanulság a
mi korunk számára is? Szegények mindig lesz
nek. Mindig lesznek urak és szolgák. A béípoklosság nem ebből a társadalmi helyzetből ered.
A mételyező bűn az eredendő bűn. Ámde a gyó
gyuláshoz hozzátartozik, hogy szegények és gaz
dagok, urak és szolgák között a viszony olyan
mint Naámán házában Ahol a szolgák uroknak javát akarják, mert megcapasztalták annak
szeretetét, s nem 1állnak rajta bőszül azért, hogy
a siriai portyázó csapatok rabszijra fűzték őket,
amint hogy urok sem tartja magára nézve !eaiacsoinyitónak azt, hogy szolgája szavára figyelmezzem és tőle tanuljon.

1 fiiippibelíekbez irt levél.
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zösséget. ezt a krisztusi szeretetet nem lazítja
és nem hüti le a távolság sein. A gyülekezete
után való vágyakozás az apostolban ugyanaz
az érzés, amely e!töltötte Krisztus Urunkat, a
mikor azt kérte Istentől, hogy ahol ő van, ott
vele legyenek az övéi is; és amit Krisztus mint
a saját leikének vágyakozását fejezett ki: Va
lahol ketten vagy hárman egybegvii'nek az. én
nevemben, ott vagyok közöttük. A lelkek kö
zössége a külső közösségben is megvalósulást
keres; ezt találja meg a gyülekezetnek az anyaszentegyházuak közösségében, amely tért és időt
áthidal s az evangé ioinban való részesedést
térbe és időbe vetítve az ember.ség történelmét
alakitó tényezővé teszi.
(Folytatjuk.)

Je g y z e te k .
A mexikói katholikus üldözésekről írva Pi
card belga jezsuita páter a L’Illustration január
7-iki számában igv fejezi ki magát: »A k a t o 
likusoknak a mexikói kormánnyal szemben ki
fejtett ellenállása ugyanazokra az okokra ve
zethető vissza, amelyek oly sok martirt termel
tek a keresztyénség első századaiban, az angol
államban Vili Henrik és Erzsébet idejében,
Németországban a kultúrharc idején. Az ok az,
hogy az áliam nem ismeri el az egyházat, s az
zal az igénnyel lép fel, hogy olyan létfeltétele
ket állapíthat meg az egyház számára, amelyek
ellenkeznek az egyház isteni alkotmányával*. Az
ok elismerésre méltó ügyesség-go! van megformulázva. S ha közelebbről nézzük, akkor úgy
találjuk, hogy az egyház isteni alkotmánya«
Mexikóban azt jelentette, hogy papok, főpapok,
szerzetesek sorában rendkívül sok volt a nem
mexikói, s ezek az idegenek magas közjogi ál
lásokat élvezvén, a mexikói á’lamiigyeket a pápa
szájaize szerint kívánták intézni. A mexikói kor
mány pedig ezeket az állapotokat megunta és
tisztán akar látni abban a tekintetben, hogy a
pápa-e az ur Mexikóban, vagy az állam. Ha a
mexikói áldozatok, akikről a jezsuita beszél, már
tírok, nem a keresztyén vallásnak, hanem a pá
pai politikának mártírjai és ez mégis csak je
lent egv kis különbséget. Mert a mexikói küz
delmekben igy mindkét félen vannak mártírok.
Azt gondolom Picard jezsuita sem tagadná le,
hogy amennyiben »az egyház isteni alkotmánya <
teljes mivoltában kivirágozhat valamely állam
ban, ez azt jelenti, hogy annak az államnak szu
verénje a római pápa. Megjegyzem még, hogy
a keresztyénség első századaiban szó sem volt
arról az »isteni egyházalkotmányról«, amely el
len a mexikói köztatársaság felvette a harcot.
Anglia és Németország példája már ía’álóbb.
•
Murphy páter Angliában, a limericki Szent
József templomban, a következőket prédikálta:
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>Nem katholikusok igen nehezen, sőt talán egy
általán nem érthetik meg a papság méltóságát.
A papság a legfenség.sebb tisztség a földön. A
papságban Isten a halandó embert az ö Isten
ségének magaslatára emelte. Isten a papnak is
teni hatalmat adott arra, hogy Istennek Fiát
megint testbe öltöztesse (reinkarnálja). Isten a
papnak Isteni hatalma* adót: arra, hogv a bűn
alól felmentsen (abszolváljon) és a keresztrefeszités kegyeimért kiossza. A papságban Isten a
halandó embert királyok és császárok fölé —
angyalok és arkangyalok fölé emelte; Isten be
vitte a papot a Szentek Szintjébe* es részesévé
tette az ö Istenségének« Hát ez már csakugyan
valami. Mi nem-katho’ikusok arra a kérdésre,
hogv ki az. aki királyok és császárok, angya
lok és arkangyalok felett áll, aki az Istenség
nek részese, csakugyan nem talá'tuk vo na meg
azt a feleletet, hogv a pap. És mindez logikus
konzekvenciája a miseáldozatról szóló tannak,
amelyről éppen ezért Luther a Smalkaldi Cik
kekben (II. Rész, II. Cikk) igv ir: »Én Istennek
segítség vd inkább elszenvedném az;, hogv tes
temet clliamvass/ák és megégessenek, mintsemhogy a miséző hasat, legyen az jó, vagy gonosz,
az én Urammal és Megváltómmal, a Krisztus
Jézussal egyenlővé tenni vagv föléje helyezni
engedjem. Igy azután örökre szétválnak utaink
és kölcsönösen ellenségei vagyunk egymásnak.
Mert igen jól tudják, hogy a misével egy ütt
elbukna a pápaság Mielőtt ebb ebelenyugodná
nak, valamennyiünket L mészárolnak, ha tehetik .
•
A kultuszminiszter körlevelet adott ki az
ország valamennyi oktatójához. Körlevelében a
vallásról a kővetkezőket írja: "Az erkölcsi és
állampolgári nevelés akkor áll szilárd alapon,
ha mély vallásos érzés hatja át. A kultúra em
beri értékei egv abszolút értékbe, az Istenbe
vetett hit nélkül a lélekben gyökértelenek, mert
nincsen végső, megnyugtató szentesítésük. A
nemzetnek lezajlott rettenetes lelki válsága mu
tatta meg legjobban, mennyi vigasztalás, tűrés
és reménykedés forrása a vallásos hit. Amint
a nemzet hasonló megpróbáltatása idején, a tö
rökvész korában, a nemzeti gondolat és a val
lásos hit a legszorosabb in összeíorrott egymás
sal s a nagy Zrínyi tanúsága szerint az isteni
igazságosságba vetett hit volt a magyar nép
legfőbb vigasza: nemzeti létünk ma; szomorú
korszakában is a magunk minden megfeszítésre
kész erején kívül az Istenbe vetett remény táp
lálja az integer magyar nemzet halhatatlansá
gába vetett hitünket«. — Bölcs, szép és igaz
szavak! Vajha a kultuszkorinánv módját tudná
ejtem annak, hogy Magyarországon ne éppen
vallásos érzésében, hitében, meggyőződésében
keserítenék meg az embert azok, akik túlte
szik magukat a magyar törvényeken a pápai
törvények kedvéért. Szép mondatok ezek, de
hiába, mégis csak van kultuszminisztere ennek
az országnak, aki a törvényhozásban szuperin
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tendensnek nevezi a mi püspökeinket. Reméljük
azonban, hogy a körlevélnek foganata lesz, s
azok a kultuszminiszterek, akik ennek alapján
jobb oktatásban részesülnek, se aktiv kultusz
miniszterségük idején, sem képviselői működé
sük idején, sem soha nem feledkeznek meg ar
ról, hogy magyar állampolgárok, s a magyar
törvények nyelvén fognak beszélni magyarok
ról magyaroknak. Amig ez a jobb kor elkövet
kezik, kérjük a miniszter-urat, hogy amint szép
körlevelében nem tett különbséget a felekezetek
között, úgy hatáskörében is akadályozzon meg
minden olyan törekvést, amely a minoritásban
levő egyházak jogait csorbítani, s ezen egyhá
zak tagjainak megélhetését nehezíteni, becsületét
kisebbítem, érzésvilágát megkeseríteni iparko
dik egy olyan internacionalista hatalom érdeké
ben, amely most a nemzeti gondolatra épugy
negativ jegyet akar nyomni, mint korábban a
Habsburg-ház imperializmusa. Bécs — most ta
pasztaljuk — sok esetben csak spanyolfal volt,
amely mögől magyar kezek verték belénk a
tört.'

Liturgiánk.
Az »Evangélikusok Lapja« múlt évi junius
26. számában 208. oldal beszámol az egyetemes
liturgiái bizottság üléséről, s konstatálja, hogy
a bizottság rendkívül fontos határozatokat ho
zott, amennyiben megállapította a különböző li
turgiái típusokat, melyeket az isteni tiszteletnél
helyénvalónak talál, kimondotta egy uj köte
lező agenda mielőbbi elkészítésének szükséges
ségét, s végül kimondotta, hogy ajánlani fogja
az egyetemes közgyűlésnek uj, egységes, általá
nosan kötelező érvényű énekeskönyv mielőbbi
kiadását.
A bizottság komoly munkát végzett, Geduly
Henrik püspök méltó zászlóvivőnek mutatta ma
gát, s ha a mily bölcsességgel hozatott a ha
tározat, olv eréllyel tudja azt a bizottság végre
is hajtani, az egyházban az egész vonalon ha
tározatának érvényt is szerezni, akkor az egye
temes egyház hálájára méltán számíthat s örökre
eltörölhetetlen emléket állított magának a ha
zai evang. egyházban.
Érdeklődésemet különösen az ragadta meg,
amit a bizottság az énekesönyvre nézve hozott.
Legyen az uj, egységes, általánosan kötelező.
Az éneket mint az istenitisztelet bevezető
részét rendkívül fontosnak tartom. Nem más
az, mint egy hangosan elmondott ima határo
zott melódiával. Minél szebb, kedvesebb, rnegejtőbb, szivet-lelket magával ragadóbb ez a me
lódia, annál inkább megfelel az ének tulajdonképeni hivatásának, mely nem lehet más, mint
a szivet, lelkeket előkészíteni az isteni igazsá
gok, mondjuk egyszóval: az örök ige befoga
dására.
Van-e énekeskönyvünk, mely a fenti kellé
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keknek megfelel? Sajnos, nemmel kell felelnünk.
A dunántúli egyházker. énekeskönyv szerkesztői
midőn művüket befejezték, azt hitték, hogy oly
művet szerkesztettek s adtak a hívek kezébe,
emely rövid időn belül az egyetemes egyház ál
tal akceptálva lesz. Sajnos azonban ez nem kö
vetkezett be. A könyv megmaradt dunántúli ke
rületi énekeskönyvnek, s igy egyetemes énekeskönyvünk mai napig sincs.
S miért nem vált be a dunántúli egyházker.
énekeskönyve? Miért nem lett abból magyarhoni
evang. egyetemes egyházi énekeskönyv?
Azért, mert nem felelt meg az igényeknek,
melyek egy ily könyvhöz fűződnek.
Hogy az elején kezdjük a dunántúli egy
házker. énekeskönyve 600 ivre hatszáz éneket
foglal magában. Gondoljuk meg, micsoda nu
merus, micsoda rettenetes szám ez a 600. Le
het-e ez a 600 ének mind szép himnuszszerü,
a templomhoz, mint legszentebb helyhez s Isten
nevéhez méltó?
A mi az énekek szövegét, gondolatmenetét
illeti, azok tagadhatatlanul evangélioms zerüek,
s ez oldalról kifogás egyetlen egy ellen sem
tehető. De nem mondhatjuk ugyanazt a meló
diákra, dallamokra is. A 600 éneknek mintegy
100, variatiókkal együtt 150 dallama van. Le
het-e ez mind szép, az Isten házához, az Isten
nevéhez méltó, fenséges, szivet-lelket megra
gadó, égbeemelő ?
Tagadhatatlan, vannak gyönyörű énekeink,
de vannak biz kevésbé szépek, sőt olyanok is,
melyek a jó ízlésnek nem felelnek meg, s me
lyeken a zenei érzékkel biró hivő megbotránkozik. Ez egyik oka annak, hogy a dunántúli
énekeskönyv nem lett az egyetemes egyház
énekeskönyvévé, s nem is lesz soha azzá.
A másik ok az, hogy a véghetetlen sok
melódia s variánsok mellett minden egyház még
külön hivatást érez magában arra nézve, hogy
a choraltól bizonyos eltéréseket engedjen meg
magának.
Az én egyházamban két elismert jó kán
tor működik. Ez egyház az elsők közt volt, mely
kimondotta, hogy a kerületi énekeskönyvet el
fogadja, s kötelezőleg bevezeti. S már most tes
sék meghallgatni egyik legszebb egyházi éne
künket: »Jézus én bizodalmám«. Annyi cirádá
val, csavarintással éneklik ezt a hívek, hogy biz
alig lehet az eredeti szép melódiára ráismerni.
Meg nem állhattam, midőn első Ízben men
tem a tortúrán keresztül, melyet az ilynemű
éneklés okozott, hogy a kántor urrai szóba ne
álljak. Ugyan kántor ur ugyebár gyülekezete be
vezette a dunántúli énekeskönyvet. Hogy lehet
az, hogy a »Jézus én bizodalmám« dallama egé
szen más, mint a dunántúli chorál? Mire kán
tor ur igy válaszol: Sajnos ez igy van, de mi
kántorok erről nem tehetünk, mert a gyüleke
zet ezt a dallamot szokta meg, s nekünk ehez
alkalmazkodnunk kell, s mi ebbe már régen
bele is törődtünk.
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Tehát itt a gyülekezet vezeti a kántort. Pe
dig én jámbor szívvel azt hittem, eddig, hogy
a kántornak kötelessége az éneket vezetni s a
nyakatekert s minden jó ízléssel ellenkező cirá
dákat az egyházi énekből kiirtani, hogy még
hírmondónak se maradjon belőle.
Itt tehát az a helyzet, hogy a gyülekezetek
elfogadták ugyan kötelezöleg a kerületi énekeskönyvet, de az egy es énekeket mégis saját gusz
tusuk szerint éneklik s kényszerítik a kántoro
kat a chorált igy kijavítani,
az az tönkretenni.
így van ez majdnem minden gyülekezet
ben, s igy áll elő a helyzet, hogy a hány gyü
lekezet, annyiféle ének. S cnnélofgva ha egy
órányira fekvő gyülekezetbe toppanok be va
sárnap s szeretnek énekelni, nem igen tudok,
mert itt a hivek ismét más melódia szerint
én kelnek.
íme, ezért van uj énekeskönyvre szüksé
günk, s hangsúlyozzuk, hogy midőn a liturgiái
bizottság határozatát meghozta, a helyzet ma
gaslatán állottAz uj egyetemes énekeskönyv ne is fog
laljon magában oly rettenetes sok éneket. A 600
dalnak egyhatod része is untig elegendő. Ugyan
ez áll a dallamokra nézve is. De legyen az a
hatodrész valóban szép, fenséges,
áhitatgerjesztó s égbeemeló melódia.
Hogy honnét vegyük e melódiákat, hogy
ezáltal istentiszteleteinket szebbé, vonzóbbá, épü
letesebbé, hatásosabbá, gyümölcsözőbbé te
gyük?
A mely nemzet a világi dallamok tekinte
tében oly sokat, oly értékeset produkált, mint
a magyar nemzet, az percig se kételkedjék azon,
hogy fiaiban megvan a képesség egvhá/i dalla
mok tekintetében is hasonlók, sót tan még érté
kesebbek teremtésére is.
S ha majd az uj énekeskönyv
elkészül,
mondja ki az egyetemes közgyűlés, hogy annak
bevezetésére kötelezi az összes gyülekezeteket,
s necsak kimondja, azt, de ellenőrizze is, hogy
határozatának minden egyes gyülekezet eleget
tett-e? S az ellenszegülőket kényszerítse enge
delmességre, hogyr vége legyen egyszer már
az egyházunknak annyit ártó szabadosságnak,
mely semmi tekintélyt nem ismer, senki előtt
meghajolni nem akar.
Majd ha azután Magyaróvártól-Brassóig,
Munkácstól-Nagykanizsáig minden egyhá/ban az
uj, egységes, általánosan kötelező s valóban
szép, kedves, vonzó, lelkesítő, sziyet-lelket meg
ragadó énekek fognak ünnepeinken egyházaink
ban elhangzani — akkor ki fogunk gyógyulni
sebeinkbe)!, s nem lesz szükség arra, hogy a
r. kath. egyházat utánozzuk, s tucatszámra ala
pítsuk az egyházvédelmi mindenféle egyleteket.
Szép, magasztos, szivet-lelket megragadó s
égbeemelö egyforma ének minden egyházban,
s a Jézus tiszta evangéliumának lelkes hirde
tése
más egyébre nincs szükségünk, ezzel
meggy<">zzük a világot. Hütter Lajos nv. lelkész
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Templtmlátogaiás, házi istentisztelet és egyéb
Luther népe hajdan nagyon szerette az
istenházát. Nemcsak ma már példátlan áldoza
tokat hoztak a hivek, hogy templomuk legyen,
hanem buzgó hallgatói is voltak az igének. Pe
dig sokszor igen messziről jöttek hallgatni az
örök élet beszédét.
Még 20 -30 évvel ezelőtt is nagyobb buzgóságra emlékezhetünk vissza. Hogy tömve vol
tak a templomok, nemes k a főistentisztélétek,
hanem a reggeli könyörgések alkalmával is! Es
eljött paraszt és földesur, mesterember és hiva
talnok egyaránt az istenházába.
Manapság egyes tiszteletreméltó kivételek
től eltekintve egyre gyérül templomainkban az
Ige hallgatóinak a s/ama. Az intelligencia sok
helyen teljesen távoltartja magát a templom
tól. Még szószékről is hallottam mentegetni az
inteiligenc’ának ezt a távolmaradását. Sót tudok
többpapos gyülekezeteket, ahol egyik pap a vi
lágért se hallgatná meg paptársa igehirdetését,
családjaik meg éppen feléje se néznek a tem
plomnak.
Ez már azután végtelenül szomorú állapot.
Ki becsülje meg a mi igehirdetésünket, ha ma
gunk nem becsüljük meg? Várhatjuk e híveink
től, hogy az Igének követői is legyenek, ha mi
magunk nem vagyunk azok?
Az Ige szolgái tekintsenek tehát körül és
vizsgálják meg, mi az oka a templomi buzgóság lanyhulásának. És keressék az okokat elő
ször saját magukban: Él-e bennem az evangé
liumi igaz hit? Buzgó harcosa vagyok-e a krisz
tusi igazságoknak? Szerető és megértő gondo
zója vagyok-e gyülekezetemnek?
A vidéknek általában rossz véleménye van
a fővárosi életről. Ezt a rossz véleményű a/
evangélikus hivek templomlátogatására nem sza
bad kiterjeszteniük. A fővárosi evangélikusokat
egyéb tekintetben sem érheti semminemű gáncs.
A főváros különböző helyein tartott istent szté
létek pedig mindenütt nagy látogaiottságnak ör
vendenek. Az intelligencia teljes számban ott
van minden istentiszteleten, a lelkészek is szí
vesen hallgatják meg egymást, sőt a bányai
kerület püspöke még a leg.iatalabb káplánjának
a prédikációjára is eljön!
a
Szép volt, mikor esténként minden házból
kihallatszott az ének az utcára. Ének után imád
ság, amelynek a végén a gyermekek kérték a
jó Istent, hogy adjon'jóéjszakát szüleiknek, test
véreiknek, rokonaiknak, az alsó és felső szom
szédoknak, a tisztelendő urnák és minden jó
embernek.
Ma házi istentisztelet helyett sok helyen
politizálnak vagy pletykálnak. A fiatalok meg
De tatán ne is beszéljünk a fiatalokról.
Ha betekintünk a papi családok magán
életébe — tisztelet a kivételeknek — nem is
várhatunk más eredményt. Sok pap még az asz-
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tali imádságról is megfeledkezik; hogy gyako
rolná hát a magánistentiszteletet? És sokan ke
zükbe se vennék a bibliát, ha textust nem kel
lene beszédükhöz keresniük.
Persze, igy azután népünk is inkább az
érzékcsiklandozó olvasmányokat kultiválja.
*
Nagy baj, hogy a lelkészi munkát ameddig
csak lehet redukáljuk. A napi fizikai munka után
az egyszerűbb lelkek is vágyódnak szellemi fogilalkozás után. Vannak, akiket kielégít a poha
razás közötti beszélgetés, de vannak olyanok is,
akik mélyebben szeretnék lenyomni a gondola
tok talajába az értelem ickéjét. Igen bölcs beren
dezkedése az a szektáknak, hogy esti összejö
veteleket tartanak. Az esti istentiszteletek, ha
talán még oly primitívek1is, több nyomot hagy
nak a lelkekben, mint a vasárnapi koradélutáni
istentiszteletek, amelyekre nem megy friss ke
déllyel sem a lelkész, sem a hallgatóság.
A pap legyen szellemi vezére a népnek. Ez
a pap igazi hivatása. Ragadjunk meg; tehát min
den alkalmat, amelyben hozzáférhetünk a nép
leikéhez. Foglaljuk le szabad idejének legalább
egy részét, hogy megtarthassuk azon az utón,
amelyet helyesnek tartunk. Más igaz Ut pedig,
mint a Krisztus, nincsen!
Hieraus.

A megfizetés gondolata Jézus
efhikájában.
Lie. Dr. Karner K. F. egyetemi magántanár
német nyelven kiadta azt a tanulmányát, amelylyel a lipcsei egyetemen liceinciátusi fokozatot
szerzett. (»Der Vergeltungsgedanke in der Ethik
Jesu«. Leipzig. Dörffling & Franke. 1927.) —
Örömmel üdvözöljük ezt a tanulmányt, bár né
met nyelven jelent meg, mert bizonysága annak,
hogy theológusainkat csupán mostoha anyagi
helyzetünk akadályozza meg abban, hogy érté
kes irodalmi munkásságot fejtsenek ki. Karner
tanulmányához irt előszavában kifejti, hogy csak
a szinoptikus evangéliumokra szorítkozott, Já
nos evangéliumát ne mvette tekintetbe, mert ezt
kívánta meg a forrásokra utalt történelmi mód
szer. Anélkül, hogy ezen eljárását itt behatóbb
bírálat tárgyává tenném, csak annyit jegyzek
meg, hogy ezt a korlátozást szerettem volna a
címben is feltüntetve látni.
Tanulmányát három főrészre osztja. Az el
sőben szól a problémáról és annak irodalmá
ról; továbbá a módszerről. A másodikban a
zsidóság megfizetéstanáról az Ötestamentomban
és a késői zsidóságban. A harmadik részben, a
mely az egésznek több mint fele, Jézusnak ide
vonatkozó tanításáról. A tanulmányhoz két füg
gelék is van csatolva.
Az első részben megállapítja, hogy korunk
erkölcsi tudatában az erkölcs fogalmának Kant
által adott meghatározása szinte dogmaként ér

1928.

vényesül, amit én nem mernék igy kimondani,
mert a Kant-féle kategorikus imperativust a
pszichológusok és evolucionisták alaposan ki
kezdték. S szívesen vettem volna, ha szerző
ezekre is bővebben kitér, mert a keresztyén
ethikát most erről az oldalról érik súlyos tá
madások. A problémát két irányban látja: az
egyik az, hogy vájjon a megfizetés gondolata
nem visz-e bele az Istenhez való viszonyukba
olyan jogi k'épz Tét, amely ennek a viszonyú k ép
pen vallásos jellegét veszélyezteti; a másik az,
hogy a megfizetés gondolata, amely az ethika te
rén szükségképen heteronom, tehát vadhajtás,
nem szüntetne meg az erkölcsi követelménynek
erkölcsi jellegét. Eszerint tehát a probléma rö
viden az, hogy a Jézus Krisztus tanitásában
kétségtelenül megtalálható megfizetésgondolat
nem veszélyezteti-e egyfelől az erkölcsnek, más
felől a vallásnak tisztaságát. Módszerének alap
tétele, hogy Jézus erkölcsi követelményének
egységes voltából kell kiindulni.
Egyházunkat a probléma ilyetén felállí
tása a leközelebbrő! érdekli, mert hiszen a hit
által való megigazulás tanával van szoros kap
csolatban. A hit és jó cselek ed etek, az Isten igaz
ságossága és kegyelme, az érdem és a megvál
tás forognak itt szóban. Sajnálom, hogy Kar
ner a megváltáshoz való viszonyt nem vette fel
a problémák közé, mert a vallás magában véve
még nem jelenti a megváltás vallását. Kétségte
len ugyanis, hogy keresztyén vallásunkban nem
csak az ember érdeméről, hanem Krisztus ér
deméről is van szó, s a Vergeltungsgedankenak, a megfizetés gondolatának ez a része sem
hiányzik a három első, u. n. szinoptikus evangéliomból. Legyen szabad csak az Úrvacsora
szerzési igéire utalnom, amelyekből azonnal ki
tűnik, hogy a megfizetés gondolata nélkül a
keresztyén vallás elképzelhetetlen; s egyúttal
Jézus Krisztus életének és tanításának is egyik
leglényegesebb karakteriszlikuma. Ne hagyjuk
magunkat magzavartatni az autonóm ethika pró
fétái által, s a problémák felállításánál vezérel
tessük magunkat a keresztyén alap gazságok áll
tai, akkor a magunk területén állva, világosab
ban látunk és könnyebben el tudunk igazodni a
problémák tömkelegében. Minél fontosabbnak
tekintjük a tudományos vizsgálódás szempont
jából a problémák meglátását, annál fontosabb
az, hogy a problémákat milyen szempontból ki
indulva keressük. A történelmi szempont jó és
helyes, de. van egy még magasabb szempont,
amely a történelmit is felöleli, s ez az üdvtörté
neti szempont. Az eszkatológián egy jegyzetben
túlteszi magát a szerző, pedig talán ezzel sem
végzett volna olyan röviden, ha a szinoptikusok
tól még nagyobb mértékben hagyja magát ve
zéreltetni. Az eszkatológia olyan távlatokat tár
elénk, amelyek nélkül a keresztyén ethikáhan
sem boldogulunk, különösen a megfizetés gon
dolatával sem.
Nem térhetek itt ki részletesen a tanulmány
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további menetére. Csak annyit jegyzek meg,
hogy bár a szerzővel nem egy állításában nem
értek egyet, egynémely következtetését nem ta
lálom eléggé indokoltnak; más helyeken a »nicht
als ob< a »dennoch« és »allerdings« megszorítá
sok, klauzulák és értelmezések egy-egy tételét
szinte elbújtatják a szemem elől: mégis nagyon
értékes, gondolatkeltö, tanulságos az. amit nyújt.
Egyet sajnálok. Hogy amit körülbelül a kilencvenhetedik oldaltól kezdve ir és mond, az nem
szolgált nagyobb mértékben vezérfonalul a meg
előző fejtegetésekben. Sokkal világosabb és szabatosabb lett volna a tanulmány dereka, amely
nek olvasása közben így amint van az ember
itt-ott nem tudja, merre felé is evezünk mi volta
képpen. Ha előre kimondja azt, hogy »az erkölcsiséget a megfizetés gondolata köti Isten
hez«, hogy minden erkölcsi életnek alapja a
hits hogy »a hitnek lényegéhez tartozik a gyü
mölcstermés , hogy »Istennek erkölcsi cselekvése
a megjutalmazásban fejeződik be«, akkor kezdet
től fogva tisztábban látnánk. Ez az utolsó tizen
hat oldal a legjobb a tanulmányban. De nem
kárbaveszett munka áttanulmányozni a megelő
zőket, mert mindenütt alapos tudást, tájékozott
ságot és lelkiismeretességet találunk. Megjegy
zéseimmel, amelyek bizony egy alapjában véve
laikus embernek a hozzászólásai, nem a mun
kának érdemét, értékét akartam csökkenteni,
hanem csupán rámutatni arra, amit a szerző,
esetleg indokoltan, elmellőzött, de amire nekünk,
gyakorlati igehirdetőknek szükségünk volna.
Végül csak még egyet: az előszó megemlíti,
hogy úgy ennek a könyvnek, mint a szerző egy
másik, magyar nyelven megjelent művének ki
adását báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő ur nagyobb adománya tette lehetővé.

HÍREK.
A kereskedelem ügyi m iniszter egyház
felügyelői beiktatása.'A kelenföldi evangélikus
egyházközség vasárnap délelőtt iktatta be hiva
talába az egyházközség uj felügyelőjét, H e r r 
m a n n Miksa kereskedelemügyi minisztert, va
lamint R o c k Béla másod felügyelőt, J á k o b é i
Gyula gondnokot, N é m e t h y János ellenőrt,
P f a t f Ottó templomépitési alap kezelőt és az
egyházközség hatvantagu tanácsát. Az ünnep
ség a Horthy Miklós-uti Női Felső Kereskedelmi
Iskolának tornatermében folyt le, ahol a több:
közt megjelent: R a f f a y Sándor bányakerületi
ev. püspök, S e h o l ez Gusztáv és K a u n c z
János tábornok, K o v á t s Sándor egyetemi ta
nár. B r o s c h kó G. Adolf mondta a közgyű
lést bevezető imát. A választási jegyzőkönyv
felolvasása és az eskü és fogadalmak letétele
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után az elnöklő esperes üdvözölte a budapesti
egyházmegye és a kelenföldi egyházközség ne
vében az uj felügyelőt, a megválasztott tiszti
kart és a presb tériumot, R ffay Sándor püspök
örömét fejezte k , hogy Magyarország legelső
kereskedője tudásával, a férfiakarás erejével,
nagy célkitűzésével ide áll a küzdő, épitő, alkotó,
buzgóságos evangélikus egyházi gyülekezet
mellé. Raksány! Gvuláné, a kelenföldi evangé
likus Nőegyesület elnöke üdvözölte az evangé
likus nők nevében az uj egyházfelügyelőt, majd
H e r r m a n n Miksa kei eskedelernügyi minisz
ter átvéve az elnöklést, elmondta ünn.pi beszé
dét.
Azért fogadta el
úgymond — az
egyházíelügvclói megválasztatását, mert doku
mentálni akarja ezzel azt a törhet en meggyőző
dését, hogy a nemzet legfontosabb fentartója,
institúciója az egyház s mindenkinek, különösen
a felsőbb állásban levőknek szolgáiniok kt^l az
egyházat. A nemzet igazi alapfundamentuma az
evangélium s ezt az alapot építi ki az egyház.
Az egyház emberei az élő lelkiismeretei ennek
a gondolatnak, azok tanítanak, oktatnak s hor
gonyozzák le nemzetünket. Ezt az apostoli tö
rekvést mindenkinek támogatni kel s kér: nem
zetünk minden tagját, hogy kövessék egyházi
vezetőik tanítását. A gyülekezet előtt tanúságtételt tesz arról, hogy változatlanul azon a nem
zeti alapon áll, amelyet betetőzött, beragyogott
a hit, az evangélium. Biztositja a gyülekezetét,
hogy habár nagy kötelességei máshová fűzik, de
minden erejével részt kíván venni az egyház,
épitő munkájában.
A beiktató ünnepség a Himnusz elének lésével ért véget.
Házasság. Broschko Gusztáv Adolf espe
res leánya Márta és dr. Gloetzer László székes
fővárosi tanácsi fogalmazó január 14-én tartot
ták esküvőjüket a Deák-téri tempóimban.
D. dr. Stange meghívása Berlinbe. D.
Dr. Stange Károly cvang. egyházunk jelenének
egyik legkiválóbb tudósa. A rendszeres theológiának, első sorban a dogmaiikának nagy filozó
fiai felkészültséggel rendelkező mivelője, de
emellett mint különösen a reformáció korának
alapos ismerője, elsőrangú szaktekintély az egy
háztörténetben is. A lutheri szellemnek semmi
megalkuvást nem tűrő tipikus képviselője. Erről
bizonyságot ad számos tudományos munkája és
többrendbeli előadása. Náiunk közismertebbé a
pécsi theol. konferencián tartott előadásai ré
vén lett, amely előadásai nemcsak határozott
megállapításaiknál fogvan tettek mély hatást,
hanem azért is, mert mélyen szántó vallásból-
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cseleti fejtegetéseit oly könnyed közvetlenség
gel és a meggyőződés annyi nemes hevével
tudta előadni, hogy azok lelki élményévé vál
tak hallgatóságának. Most a berlini egyetem
egyhangú meghívással felajánlotta neki a Dr.
Seeberg Reinhold nyugalomba vonulásával meg
üresedett dogmatikai tanszéket. Vele határozott
vallásos jellem, hamisítatlan lutheri egyéniség,
meggyőződéses tudós kerül Németország; fővá
rosa theo'l. fakultásának legfontosabb tanszé
kére, aminek messze kiható hordereje van az
egész német ev. theol. tudományos világrész
további fejlődésére és terjesztésére.
Lelkészbeiktatás. A domonyi egyház uj
lelkészét, Torda Gyulát f. hó 8 -án iktatta hiva
talába Blatniczky Pál felsőpestmegyei esperes
Chugyik Pál, Mayer Pál és Ruttkay-Miklian
Gyula közreműködésével. Az ifjú lelkipásztor
szülővárosából Aszódról délelőtt 10 órakor ér
kezett Domonyba, hol is a község határában
a főjegyző a politikai község nevében üdvözölte.
A templom zsúfolásig megtelt a pásztorukat
váró hívek sokaságával s a beiktató istentiszte
let, mint különben az egész domonyi választás
is, az egyházközség egyakaratu örömének és
megelégedésének jegyében folyt le. Mindjárt ez
után a templomban közgyűlés volt, majd a pap
iakon délebéden ünnepelt a domonyi egyházközség és számos vendége. A délebéden elhango
zott felköszöntők elseje a kormányzót éltette.
Ugyaninnen táviratilag hódoló üdvözletét me
nesztettek D. Raffay Sándor püspöknek. Az Is
ten áldása kísérje az uj munkást!
Uj pápai enciklika. A pápa enciklikát bo
csátott ki, amelyben sajnálatát fejezi ki, hogy
az igaz vallást egyesíteni akarják a hamissal,
kiindulva abból a feltevésből, hogy valamennyi
vallás egyformán jó és dicséretes. (Ha az en
ciklika tényleg ezt mondja, akkor már a kiin
dulási pontja téves. Szerk.) Megismétli azt az
ismert álláspontját, hogy az egység máskép nem
pártolható, mint azzal, hogy a disszidensek tér
jenek vissza a római egyházba, amely az egye
düli igaz egyház és a kathoiikusok rendeljék
alá magukat a római pápa kormányzásának. Vé
gül annak az óhajtásnak ,ád kifejezést, bár jönne
el minél hamarább az a nap, amelyen minden
eltévedt gyermek visszatér Péter utódjának atyai
szeretetéhez. Az enciklikára amelyről lapzártakor
szereztem tudomást, visszatérünk.
A budai egyházközség Marik Ernő kormány
főtanácsost, másodfelügyelőnek, dr. Sztehló Ala
dár táblabirót gondnoknak egyhangúlag megvá
lasztotta.
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Az állami önálló hitoktatók felesége s
gyermekei részére a Máv. elnökség 104.740
1927. A. 1 . sz. rendeletével az illetékes jegykiállitó hivataloknál féláru jegy váltására jogosító
igazolványt ad a szokásos igazolások mellett.
Egyetlen kelléke az igazolvány elnyerésének a
családi pótlék számvevőségi igazolása. Bővebb
felvilágositással szívesen szolgál Gaudy László,
Budapest IV., Deáktér 4. I.
Az ev. leány és nőegyesületek szives
figyelmét felhívom, miszerint oltártéritők ké
szítését, fiié csipkével, vagy himzéssel bármily
díszes kivitelben vállalom. Jankó Jenny Tótkom
lós V. kér. 120. szám. Békés megye.
Az orosházi gyülekezetben az 1927. évben
355 keresztelés, 183 házasságkötés, 262 temetés
volt; megkonfirmáltatott 243 gyermek. A 47 ve
gyespár közül 35 pár a javunkra adott reverzálist. Hozzánk áttért 25, tőlünk kitért 7. Úr
vacsorával élt 1617.
Harmonium. Kiváló, teljesen jó karban
harmonium (I. P. Schiedmayer) kéz alatt kap
ható. (Expression, grand jeu, percussio, a szo
kásos forte, tremblant, sourdine és 8 változat).
Bővebb felvilágosításokat szívesen ad az Orsz.
Lutherszövetség központi irodája (Budapest IV.,
Deák-tér 4.)
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Bízzunk Istenben!
„A te bizonyságaid igen bizo
nyosak, a te házadat illeti Uram
szentség napok hosszáig!“
93. Zsoltár.

Azt az időt, amelyről Pál apostol azt
mondja, hogy Isten lesz minden mindenekben,
amikor majd a hivő lélek dicső reménysége va
lósággá lesz, a zsoltára ró úgy fejezi ki, hogy
Isten uralkodik. Méltóságot és hatalmat öltöz
fel, úgyhogy mindenki kénytelen lesz meglátni
Isten fenségét és dicsőségét, amely egyelőre a
hitetlenek elől, és azok elöl, akiket ? világ szeretete megvakitott, el van rejtve. Most még sok
szor sötétség van körülötte és forgószél, amely
a gyengehitüeket talán rémiti, csüggeszti; de
akkor, ama nagy napon, midőn a sziveknek el
rejtett titkai nyilvánvalókká lesznek, kétségbe
vonhatatlan fenségben mutatkozik majd Isten
királysága.
Most, a világ zűrzavarában, nagy katasztró
fáiban, amikor a folyóvizek zúgnak és hullámo
kat hánynak, s úgy tetszik, mintha az emberi
élet sajkája ki lenne szolgáltatva értelmetlen és
vakon hánykolódó elemek játékának, amikor
szennyes hullámok sodorják hátukon emberi bol
dogságoknak roncsait, sokan abba a tévedésbe
eshetnek, hogy nincsen egy magasabb gondvi
selő szeretet és hatalom, amely elnémíthatná a
nagy vizek zúgását és a tengernek borzalmasan
felséges morajlását. E megfáradt és eltompult
lelkek előtt a hivő reménysége úgy tűnhetik
fel, mintha az csupán a sivatagban eltikkadt
vándor túlcsigázott idegeinek délibáblátomása
lenne. Hisztérikus, erőltetett menekülés a zord
és vészes jelenből egy szebb jövő álom vilá
gába. Zsongitó önáltatás, az életösztönnek ref
lexe. Vagy pedig a mezítelen valóságnak, a rom
boló erők félelmetes izmainak, a veszedelmek
nagyságának nemismerése. Ahogyan a gyermek
tudatlanul nyugodtan szendereg, amikor fér
fiak döbbenettel látják a vész és vég közeledtét.
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5. szám.

Moijelcnlk hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési á r: Egész éne 6 P. 40 fill., félévre 3 P.
20 Ilii, negyedévre 1 P. 60 fill, En szám 16 fill
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A zsoltári ró Istenbizalma azonban sem nem
önámító hiú reménykedés, sem nem tudatlan
ság. Az az Isten, aki ama nagy napon felöhözi
és kétségbevonhatlanul megmutatja dicsőségét
és hatalmát, kezdettől fogva uralkodik. »Állandó
a te királyi széked eleitől kezdve; öröktől fogva
vagy te!« A teremtett világnak erőssége, mégha
Isten ellen lázad is, azt hirdeti, hogy milyen erős
és hatalmas az, aki mindezeket elöszólitotta a
semmiségből. A tenger felséges morajlása a hí
vőnek azt prédikálja, hogy mennyivel nagyobb
a felsége annak, akinek világában a nagy vizek
igy zúgnak. A történelemnek vérzivataros kor-*
szakai, amikor népek zajongnak, pogánvok dü
höngnek és királyok lázadókká lesznek, amikor
a felkavart és magasba sodort por azt hiszi,
hogy övé a magaslat és a csillagok világa, a hí
vőnek azt mondják, hogy minden pillanatnyi
magasságnál és minden pillanatnyi mélységnél
magasabb és mélyebb az az Isten, aki nélkül
nincs semmi ami van, aki minden létezőt a
semmiségből hivott elő, akinek trónja a múlan
dóságban állandó.
Költők megérzik és meglátják a szépet, a
bájost, a fenségest a harmatcseppben, a virág
ban, az ég/engésben, a végtelen tenger tarajos
hullámában, a sötét felhők cikázó villámában.
A hivő megérzi és meglátja, hogy Istennek egész
világa Isten dicsőségének himnuszát énekli.
»Szent, szent, szent a seregeknek Ura, Istene,
ég és föld teljes a te dicsőségeddel«. Istenbe ve
tett bizodalmunk rendíthetetlenné válik, amikor
megadatik megláthatnunk azt, hogy a teremtett
világ ormain és mélységeiben a szentség, Isten
nek szentsége ragyog. És amikor a történelem
nek évezredein át tapasztalja az emberiség, hogy
ezt a szentségi jelleget, Isten világának szel
lemi jelentését nem tudja lemosni és elmosni
a zúgó, morajló áradat, hogy újból és újból ol
tárok épülnek Isten állandó királyi trónjának zsá
molyánál, akkor felismeri és hiszi, hogy a Szent
lélek indítására szóltak azok a próféták, akik
Isten bizonyságainak bizonyos voltát hirdették,
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s meg voltak győződve arról, hogiy az Ur házána szentsége örökkévaló és Isten szentségének
háza örök. A poklok kapui sem vehetnek rajt
diadalt: harmadnapra felépül.

1928.

A filippibelfekhez irt tevéi.

1,
9—11. Krisztus gyülekezetének úgy kill
élnie e világban, hogy minden életnyilvánulása
Isten dicsőségére és magasztalására vezéreljen.
A keresztyén ember mindig Isten közelségében
marad. Isten kegyelnie élteti a hívőt és* Isten
kegyelmét hirdeti a hivő életé. A keresztyén em
ber életfájának gyümölcsei Istent magasztalják
Chestertont, a római katholikus propagan és dicsőítik, mert ezek a gyümölcsök annak a
dája miatt bizonyos oldalról nálunk is favorizált szeretetnek terméseként származtak, amellyel
angol irót, egy magyar újságíró meginterjúvolta. Isten a Jézus Krisztusban a fát megnemesitette.
Ezt az interjút (Pesti Hírlap január 21.) a hazai Ezen oltás nélkül a fa csak vad, fanyar, idétlen
klerikalizmus nem köszöni meg Chestertounak, gyümölcsöt teremne. Miként az isteni szeretet
a Father Brown atyjának. Az még csak hagyján, túláradó gazdagsággal vette gonlozásba a fát,
hogy igy nyilatkozik: »Sajnos, alig: tudok vala úgy méltó, hogy a termés is bőséges legyen.
mit hazájáról«. Sajnos, igy sokan nyilatkozhat Szűkös termés nem felel meg Isten gazdag ke
nának. De két nevet mégis említ az interjú so gyelmének, nem dicsőíti, magasztalja méltókép
rán. Imigyen: »Az apáink természetesen a ma pen. Az apostol az igazság gyümölcséről ir. Ez
guk idejében lelkesen ünnepelték Kossuthot az igazság is kegyelmi ajándék. A Jézus Krisz
angliai szereplésekor«. Továbbá: »Jókainak is tus által, részesülünk benne. A Megváltó nélkül,
merem néhány fordított munkáját, amelyek na akit Isten szeretete küldött a világba, az em
gyon érdekesek«. Nevezetes dolog ez, nyájas bernek nem lenne igazsága. Napfény nélkül nin
olvasó. Chesterton, a klerikalizmus diadala, aki csen szin, hanem csak sötétség. A napfény te
sajnos alig.tud valamit hazánkról, pont két eret-, remti és mutatja meg a szint. Isten megváltó
neknek, egy reformátusnak és egy evangélikus kegyelme nélkül nincs igazság. A kegyelem te
nak a nevét ismeri. Ami viszont mutatja, hogy remti és mutatja meg az igazságot és annak
keveset tud rólunk, mert másként, a neonaciona- gyümölcsét.
lizmus jegyében letagadta volna, hogy valaha
De ha ennyire egybekapcsolódott a hívők
is hallotta nevüket. Helyesebb és alaposabb is
élete
Isten kegyelmével, akkor lehetetlenség,
meretek szerzése végett igen helyesen cseleked
hogy
az
az élet ne csupán gyümölcseiben, ha
nék az a szerv, amely a külföldi propagandát az
nem
legbensőbb
valósága szerint is ne mutassa
uj idők szellemében intézi, ha megküldené Ches
isteni
eredetétét,
rokonságát. A szeretet mutatja
tertonnak Petzenhofer összegyűjtött munkáit, a
a
hívőnek
Istentől
való származását. Az apostol
melyek Jókainál tudvalevőleg sokkal érdekeseb
tehát
azt
kéri
Istentől,
hogy ez a szeretet a
bek és értékesebbek; államférfiaink közül pedig
gyülekezet
minden
egyes
tagjában még telje
Kossuth helyett bemutatnák neki Haller Istvánt
az eretnek szuperintendensek pátron'usát. Semmi sebb, bővelkedőbb, gazdagabb legyen. Nem bí
esetre sem volna szabad Chestertont továbbra is rálatként említi fel könyörgésének tárgyát. Nem
tájékozatlanul hagyni, mert az ilyen elszólások megnyirbálni akarja azt az elismerést, amelyet
ból a művelt'külföld mégiazt gondolhatná, hogy alig imént kifejezett. Belepillantunk az apostol
az eretnekek is tettek valamit a magyar hazáért. szivébe azon az ablakon, amelyen át kérései
röpülnek Istenhez, s meglátjuk benne azt a lán
goló szenvedélyt, szent bővülést, amely nem lo
had, nem szűnik, hanem mindig tovább, előre,
magasábbra tör. Az apostol szivét örömre ger
Kérelem a lelkésztestvérekhez!
jeszti
a hitnek csirája is, de nem éri be sem
A dunántúli Lelkészegyesület elhatározta,
a
csirával,
sem a fával, erdőt akiar. Ezen az utón,
hogy a Keresztyén Családi Emlékkönyvet újból
ebben
a
munkában
nincs. A cél odatúl
kiadja. Kérem a lelkésztestvéreket, szíveskedje van. A szeretetnek megállás
is
ez
a
jegye.
Mint a vízbe
nek velem február hó 10-ig tudatni, hogy az
dobott
kavics
gyűrűt
fodroz
a
tó
tükörén,
s mind
Emlékkönyvből azonnal 'annak megjelenése után
hány példányt vennének át. A kiadási költségek egyik gyűrű tökéletes kör, s mégis mindegyik
fedezése és a nyomatandó példányok s z á m a egy még nagyobb körbe ömlik át, míg végre
felől való tájékozódás céljából lenne szükségem valamennyi megnyugszik a tó nyugodt tükrében,
ezekre az adatokra. Az Emlékkönyv ára is attól úgy a szeretet is már első, gyenge megnyilvánu
lásában az isteni nagy szeretetből kiformált, Is
függ, hogy hány példányt nyomatunk.
Ugyancsak február 10-ig kérem a jelentke tenével rokon szeretet; de egyre újabb és na
zést azoktól, akik egy Sopronban rendezendő gyobb gyűrűkbe ömlik, amigl egykor megint
teljesen bele nem olvad Isten szeretetének nagy
nyári konferencián résztvennének.
tengerébe, amikor majd Isten lesz minden min
Németh Károly
denekben. Hogyan lesz a szeretet teljesebbé,
a dunántúli Lelkészegyesület bővelkedőbbé ? Kétféleképpen, azt mondja az
apostol. Először gyarapodik ismeretben. Másod
ügyv. alelnöke.
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szór gyarapodik értelmességben. Van Isten
iránti es van ember iránti szeretet. Egyik sem
lehet vak szeretet, tétovázó, bizonytalan, tájé
kozatlan. Mindegyiknek helyes irányitója, sza
bályozója, de egyúttal erősítője és gazdagitója
is az ismeret. A pogány bölcs arra tanít, hogy
ismerjük meg önmagunkat. Az apostol arra,
hogy ismerjük meg azt, akit szeretünk. Szeret.t
nélkül az ismeret nem teljes. Ismeret nélkül a
szeretet nem mély és kipróbált. Szeretet és is
meret egymást kiegészítik, gazdagítják, telitik.
A szeretet értékel és Ítél. Amit szeretünk, a/t
kincsnek tartjuk és jónak ítéljük. Hogy tehát
szeretetünk el ne bóduljon, meg kell szerez
nünk a helyesen Ítélő és értékelő képességet.
Tudnunk kell a különbséget jó és rossz, jó és
még jobb között. Kü'önben szeretetünk kel töb
bet rontunk, mint építünk. így tudjuk elválasz
tani a búzát a polyvától, s így tudjuk elkerülni
a mások megbotránkoztatását. A szeretetnek fi
nomságot, kedvességet az ismeret és értelmesség ád. Ezek nélkül az Isten iránti szeretet ba
bonává torzul; az emberek iránti szeretet ta
pintatlanná, tolakodóvá, a’kalmatlankodóvá lesz.
(Folytatjuk.)

Mi tirténik „odaát“ ?
I.
Mindnyájan tudjuk, sokan személyes ta
pasztalásból is, hogy odaát«, azaz a katholikus
egyházban nagy élénkség, sürgés-forgás ural
kodik. Ott dolgoznak. Amióta a pápa kiadta a
»katholikus akció« jelszavát, fokozott erővel in
dult meg minden irányú munka. Megszervezik
az egyház frontját kifelé s őrködnek azon, hogy
mindenütt, ahol csak lehetséges, a saját meg
bízható embereiket helyezzék el. összegyűjtik
embereiket a maguk frontján belül, mert tud
ják, hogy kifelé csak akkor lehetnek erősek, ha
belül megvan a szükséges erő-tartalék. S mégis
mindezeknek a jelenségeknek a megfigyelése
csak külső képét adja annak, ami »odaát« törté
nik. Mert mindezek még nem mutatják meg ne
künk a katholicizmus tulajdonképeni arcát. Pe
dig nekünk azt kell ismerni. Arról van szó —
s ez a fontos, — hogy a katholikus egyház mit
ad embereinek, mi az az evangélium, amelyet
hirdet, ki az a Krisztus, akit hoz. Sokan az ol
vasók közül talán unottan teszik le e sorokat
ezekre a szavakra, azt gondolván, hogy ezeket
már tanultuk az iskolában, ezeket már tudjuk.
Talán még sincs egészen igy. S hogy mennyire
nincs igy, a/t n m sok fáradsággal m nden'ó maga
tapasztalhatja. A következőkben is a katholicizmusnak ehhez a lelki arculatjához szeretnénk
hozzáférni s annak vonásait kutatni egy olyan
esettel kapcsolatban, amelyről nálunk ugyan vi
szonylag keveset tudnak, — a napi sajtó nálunk
meglehetősen óvakodik attól, hogy ilyen dol
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gokat szellőztessen, — de amely külföldön s
nevezetesen Németországban meg'ehet ősén sok
port vert fel.
1925. nyarának végén bejárta a német saj
tót a hir, hogy a római szentszék a tiltott köny
vek sorába iktatta indexre tette« egy breslaui
katholikus theologiai tanárnak, W i t t i g József
nek a miiveit. A kívülálló akkor még azt gon
dolta, hogy ez talán egyike azoknak az esetek
nek, amelyek a katholikus egyházban majd min
den évtizedben legalább egyszer megesnek: ka
tholikus theologusoknak kü’önösen tudományos
munkái többször kerültek indexre s következ
mény azután legtöbbször az volt, hogy az illető
mindent visszavont, »laudabiliter se subjecit«,—
ahogy ezt oly szépen tudják odaát megjelölni
s az illető maradt tovább is aki eladdig volt:
egyházának hű fia. Igy tett, hogy mást ne em
lítsek, annak idején Prohászka Ottokár is. Aki
azonban a jelen esetről tájékozva volt, az már
akkor is tudta, hogy most másról van szó,
mint egy szűk hatáskörű professzor néhány »tévtanitásánakt az elítéléséről. S ennek feleit meg
azután az is, hogy Wittig nem vont vissza s
hogy a római S. Congregatio S. Officii megha
gyása következtében a breslaui érsek 1926. ju
nius 12-én exkommunikálta Wittiget, vagyis ki
zárta ót a katholikus egyházból. Az ügynek a
hullámai azóta sem ültek el, sót a távol állónak
is az a benyomása, hogy az egész ügy ezzel
jutott tulajdonképen a katholikus egyház szá
mára kritikus stádiumába.
Wittig mint egyháztörténész, a maga tu
dománykörében elég ismert nevű ember volt.
Saját egyházában azonban nem annyira tudo
mányos munkái tették öt ismertté, mint inkább
vallásos építő iratai. Ezeknek a sorába tartozik
az az irata is, amely a/ egész ügy kiinduló
pontjául szolgá t. A legelőkelőbb katholikus né
met folyóiratban, amely elsősorban az intelli
gens híveket akarja szolgálni s az egész kultúrát
katholikus szellemmel akarja áthatn;, jelent meg
1922-ben husvétkor Wittignek »húsvéti üze
nete« »A megváltottak« (»Die Erlösten«) címmel.
Ennek a cikknek a gondolattartalmát legalább
röviden magunk elé kell állítani, ha a szerzője
körül felmerült vitakérdést legalább némileg
meg akarjuk érteni.
Mindeneke'őtt szem e'őtt kell tartani, hogy
a cik nem értekezés, de nem is elmélkedés
talán.. Szinte azt lehetne mondani, hogy novellisztikus formában tárgyalja valójában nagyon
súlyos problémáit. A szerző mindazt, amit el
akar mondani a maga személyes átélésébe viszi
bele s annak a megvilágításában adja az olvasó
elé. Mit jelent az: »Engem megváltott Krisz
tus!«? És: Miért érzi oly kevés kegyes katholi
kus ember, hogy őt Krisztus megváltotta? Ez
az egész cikk alapgondolata. S a szerző azzal
kezdi, hogy gyermekkorában, melyet egy a vi
lág folyásától meglehetősen távol eső sziléziai
faluban élt át, mennyire érthetetlen volt előtte
s többi társa előtt is az az ige: »Engem Krisz
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tus megváltott!« S amit a gyermek gyermeki
ésszel nem fogott fel, az a felnőtt ellőtt is ti
tokban marad. »Az emberek azt hiszik, hogy
a bűntől meg vannak váltva, de mégis sokat
vétkeznek; hisz oly sokszor kell gyónniok'. Szí
vesen vétkeznek, de nem szívesen gyónnak.
Nem is szeretnék oly nagyon, ha meg volnának
váltva. Nem, az Üdvözítőnek nem sikerült vég
hezvinni, hogy népét megváltsa a bűntől! A
bűnt nem szüntette meg, csak újabb szenvedést
hozott, t. i. a gyónást!« Ezek a daemonikus gon
dolatok támadnak fel a hivő, lelkiismeretes katholikus emberben, aki komoly keresztyén éle
tet akar élni. S az ilyennek a boldogsága az
»isteni békessége« csak szombat délutántól va
sárnapig tart, a gyónástól addig, amíg »megál
dozott« s még néhány óráig azután, amíg: lelkiismerete újra meg neim szólal s újabb bűnről
nem szerez tudomást. Az egész élet igy a res
taurációnak és pusztulásnak mindig megismét
lődő keserves változása. A katholikus ember
igy mindig csak az Isten országának a perifériáin
mozog és állandó rettegés az élete, mert tudja,
hogy minden bűnre büntetés vár. »Nincs is ideje
arra, hogy Isten országának a közepe felé ván
doroljon, pedig csak ott kezd igazán szép lenni.
A határon a kihágások miatt'folyvást perben áll
leikével, gyóntató atyjával, Istenével. Megtanulja
kívülről az Isten országának földrajzát, azaz a
dogmatikát; tanulmányozza az Isten országának
jogtudományát, azaz az erkölcstant. Pontosan
tudja, hány gramm kenyeret szabad elfogyasz
tania a bőjtölési törvény megszegése nélkül.
Meglehetős gyakran köt szerződéseket Istenével:
egy bizonyos cselekedetért elvárja, — persze tel
jes alázattal és annak elismerésével, hogy arra
semmi jogcíme sincs, — hogy Isten is meg
határozott módon viszonozza azokat. Szereti Is
tent, de mindig csak távolról, a határon ma
radva, ahol ezt a szeretetet minden pillanatban
elveszítheti. De még inkább féli Istent, persze
ugyancsak a távolból, ahol azért közben-közben
mer valamit kockáztatni. Ahelyett, hogy a ka
tholikus egyház kincseskamrájának gazdagságát
élveznék, ezek az emberek úgy érzik, mintha
kinzókamrában volnának.
Aki az értekezésnek ezt a kiindulópontját
áttekinti, azt első pillanatra meglepi, hogy az
mennyire hasonlít Luther küzdelmének a kiin
dulópontjához. Luthert is az a kérdés kínozta:
»Hogyan lesz Isten irántam kegyelmes?« Wit
tig ugyanezt, de ilyen formában kérdezi: »Ho
gyan leszek bizonyossá afelől, hogy a Krisztus
megváltottja vagyok?« Végeredményben mind
egyik kérdés az üdvbizonyosság problémája.
Persze azért a kettő közt lényeges különbség
van. Wittig ezt a kérdést abban a meggyőző
désben teszi fel, hogy a keresztyénnek csak meg
váltott voltáról kell meggyőződnie. Aki az egy
ház tagja, aki az egyház által előirt parancsok
nak, követelményeknek megfelel, annak1 a szá
mára csak az lehet kérdéses, hogy mi módon
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teheti az ő megváltott volta életét békességessé,
boldoggá. Hogiy az ember egyéni módion vesse
fel a maga üdvösségének a problémáját s hogy
én a magam részéről vagyok felelős az üdvös
ségemért s hogy ezt a felelősséget nem veheti
le rólam senki, eddig a pontig Wittig nem jut
el éppen katholikus álláspontjából adódó látó
körének szűk volta miatt. Itt áthidalhatatlan ür
választja el őt Luthertől.
Lie. Dr. Karner Károly.
(Folytatjuk.)
—

ffiz amerikai latheráaisok
Az amerikai Lutheran c. hetilapban D. Neve
I. L. tanár röviden ismerteti az amerikai luthe
ránusok egyházi viszonyait. Cikke alapján közöl
jük az alábbiakat, abban a meggyőződésben,
hogy olvasóink általános érdeklődésére tarthat
nak számot.
1. United Lutheran Church in America
(Amerikai Egyesült Lutheránus egyház), 1918.
őszén alakult meg a General Synod, a General
Council és a United Synod of the Fouth egye
süléséből. Túlnyomóan angol nyelvű gyüleke
zetek; körülbelül egyhatod részének a nyelve né
met, de itt is a legtöbb esetben német-angol.
A megkeresztelt tagok száma 1,716.662; van
3,158 lelkésze, 5,418 gyülekezetben. (A külmiszsziói területen van 132 lelkésze 1,543 gyülekezet
ben 405,495 megkeresztelt taggal).
2. Synodical Conference (Zsinati konferen
cia) egymástól független egyházi testületeknek
szövetsége, amelyben a Missouri Synodnak van
(1,058.626 egyháztag, 3214 lelkész, 4199 gyü
lekezet), a Wisconsin Synod (213.120 tag, 594
lelkész, 662 gyülekezet), a Slovak Synod (12,074
tag, 32 lelkész, 59 gyülekezet), a Norwegian
Synod (6342 tag, 43 lelkész, 73 gyülekezet), és
egy Néger Misszió (4,709 tag, 38 lelkész, 60
gyülekezet) egymást kölcsönösen igazhitűnek
ismerik el. Ezt a csoportot egyszerűen »Missouri
Synod«-nak szokták nevezni. Orthodox, konzer
vatív lutheránusok; az egyházi fegyelem szi
gorú. Többnyire német nyelvűek.
3. Van három német eredetű önálló zsinat:
1. Joint Synod of Ohio (258.194 tag, 792 lel
kész, 1.013 gyülekezet). Részben német, kisebb
részben angol. 2. A német Jova Synod (221.517
tag, 583 lelkész, 935 gyülekezet). 3. Buffalo Sy
nod (9.523 tag, 41 lelkész, 54 gyülekezet). Mind
három hitvallási alapon áll. Organikus egység
nem jött közöttük létre.
4. A svéd Augustana Synod (306.043 tag,
810 lelkész, 1.256 gyülekezet). Szervezete olyan,
mint a svédországi egyházé.
5. A norvégok. Az amerikai norvég Luthe
ránus Egyház (490.361 tag, 1.362 lelkész, 3,135
gyülekezet). A norvég Lutheránus Szabad Egy
ház (48.133 tag, 189 lelkész, 408 gyülekezet).
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Eielsen Synod (1.300 tag, 7 lelkész, 30 gyüle
kezet). Ezek a testületek határozott pietisztikus
és kongregacionális alapon állanak.
6. A dánok két testülettel bírnak: 1. Az ame
rikai egyesült dán evangélikus lutheránus egy
ház (29.956 tag, 146 lelkész, 212 gyülekezet). 2.
Az amerikai dán evangélikus lutheránus egyház
(19.108 tag, 66 lelkész, 98 gyülekezet). Mindkettő
az Ágostai Hitvallás és Luther Kis Kátéja a l p 
ján áll. Egyesülésük várható.
7. A finnek. 1. Suomi Synod (35.334 tag,
55 lelkész, 55 gyülekezet), 2. A finn Nemzeti
Egyház (8.850 tag, 19 lelkész, 67 gyülekezet).
3. Á finn Apostoli Egyház (30.000 tag, 5 lel
kész, 100 gyülekezet).
8. Az izlandiak. Az Izlandi Zsinat (7,583 tag,
18 lelkész, 57 gyülekezet).
Ezen kimutatás szerint megkeresztelt tag
van 4,477.489, lelkész 11.172, a gyülekezetek
száma 17.891.
A magyarok Neve tanár kimutatásában kü
lön nem szerepelnek.

Harsányi István A magyar biblia.
B ethlen k ö n y v tá r 10-11. sz. 1927. — B ethlen G ábor
Írod. és n.Tomdal részv.-tár*. k ia d á s a . — Á ra 1-60 P.

A »magyar biblia« címet viselő rendkívül
értékes mű a magyar biblia fordítások történetét
nyújtja az első kísérletektől fogva napjainkig.
A tudós szerző hangyaszorgalommal gyűjtötte
össze az egyes szétszórt adatokat s rendszeres
egységbe foglalva áttekintő képét s tárgyilagos
bírálatát ill. (méltatását adja'a magyar biblia for
dítás történetének.
Müve hézagpótló s nélkülözhetetlen. A gaz
dag, sót teljesnek mondható bibliográphiai
anyag, amelyet a mű végén 16 oldalon közöl,
csak azt mutatja, hogy milyen fáradságos ku
tató munkát kellett végeznie; a felemlített, ha
sonló célú korábbi művek értékes köz'éseik da
cára, teljeseknek semmiképen sem mondhatók.
Harsányi István épen ezen a hiányon akar s o
giteni, s a hozzáértése, szeretete s fáradhatat
lan szorgalma olyan művel gazdagította protes
táns irodalmunkat, amelynek egyetlen protes
táns lelkész, tanár, sőt eleinknek a bibliáért való
küzdelmes-győzelmes harcait értékelő hivő
könyvtárából sem szabadna hiányozni.
Műve már la tények egyszerű (felsorolása ál
tal is apológiájává válik protestáns elődeink
biblia szeretetének. Szinte tükörképe a magyar
protestántizmus történetének, küzdelmeinek, har
cainak, szenvedéseinek, diadalainak. Egymás
után vonulnak fel előttünk négy viharos év
század áldozatos lelkű, tudós bibliaforditói, egy
szerű, de hitben gazdag prédikátorok, szent
munkájuk kiadását lehetővé tevő gazdag m ao
cenások, bibliát olvasó buzgó fejedelmek, kik
lelkiekben is vezetői akartak lenni alattvalóiknak.
Jó tudni azt a mai ifjúságnak, hogy a Rá-
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kóczy fivérek György és Zsigmond már diák
korukban több mint 400 szentirási helyet tud
tak pontosan idézni, sőt Zsigmond e tudását
később 5000 bibliai hely idézéséig fejlesztette,
s a nagy fejedelem Bethlen Gábor 26-szor ol
vasta el a bibliát, azt is jó tudni, hogy már az
1555. erdődi zsinat elrendeli, hogy a prédikáto
rok a szentirást forgassák kezükben éjjel és
nappal s mindkét részt tanulják meg jól, s 12
évvel később a debreceni zsinat a szentirás szö
vegén kívül a megpróbált tudósok magyaráza
tait is szükségesnek Ítéli.
A tudós szerző alaposan rácáfol arra a ko
runk szelleme által megmagyarázható törek
vésre, amely szerint az első magyar bib
lia fordítók bencés ill. praemontrei rendi szerze
tesek lettek volna; kétséget nem tűrő módon bi
zonyítja be, hogy Pécsy Tamás és Újlaki Bá
lint, a kodexek-Korabeli első teljes bibliaforditók, magyar husziták voltak, a reformáció hazánkbeli előfutárjai. Ezután egymásután ismer
teti s méltatja a magyar biblia fordításokat Komjáthytól Masznyik Endréig. Ha a biblia fordítók
tekintélyes gárdáján végigtekintünk, örömmel
állapíthatjuk meg', hogy a két testvér felekezet
nemes vetélkedéssel állította legjobb erőit e
szent munkába; egymásután vonulnak fel egy
felől Komjáthy Benedek, Pesti Kiasér Gábor,
Erdősi Szilveszter János, Heltai Gáspár (1558-ig)
Torkos András, Bárány György, Bolcmann Ist
ván, Káinon Sámuel, Masznvik Endre, másfelől
Benczédi Székely István, Bogáti Fazekas Miklós,
Heltai Gáspár, (1558. után) Meliusz Juhász Pé
ter, Félegyházi Tamás, Károlyi Gáspár, Komá
romi Csipkés György, Ballagi Mór, Incze Dániel,
Herepey Gergely és Czegledy Sándor. Az álta
lánosan elterjedt s megkedvelt Károlyi biblia
kiadásában is közösen fáradoztak. Legalább 37
kiadásáról tudunk, a britt s külföldi biblia tár
sulat megalakulása előtti időből. E társulat 180432-ig Károlyi biblia fordítását 38-szor, 1832—
1902. 62-szer adta ki; napjainkig 100-nál több
már kiadásainak száma, s a milliónál több a ki
adott bibliák száma (ugyanezen idő alatt akath.
Káldv Gy. és Tárkánvi Béla biblia fordításainak
kiadásai ie számnak tizedrészét sem érték el. A
revideált Károlyi biblia előkészítésében is közö
sen fáradoztak a protestáns egvházak tudósai.
Először 1878-ban alakult meg a bizottság; Györy
Vilmos és Menyhért János dolgozzák át az Új
szövetséget, 1898-ban jelent meg az átdolgozott
ó-szövetség a már 12 esztendeje Ballagi Mór,
Hunfalvy Pál, Szász Károly és Szilády Áron
vezetése alatt működő 19 tagú bizottság mun
kájaként; az újból átnézett teljes biblia fordí
tás 1908-ban jelenik meg, anélkül, hogy lezárni
akarná a mindig tökéletesebb fordításra törekvő
tudományos munkát, melynek szolgálatában
theol. tanárok, lelkészek, mindkét felekezet kö
réből buzgón kiveszik részüket, a jövő legsür
gősebb feladatai közé állítva oda a magyaráza
tos biblia, elsősorban újszövetség kiadását.
Hálás feladat volna a tudós szerző által

wmsmmi

38.

_____________________ EVANGÉLIKUSOK LAPJA

feltárt adatok segítségével a XVI—XVII. század
prot. biblia fordításait részletesebben ismertetni,
nemcsak magyar nyelvkincsünk feltárása, hanem
a még hiányzó egységes magyar theológiai ter
minológia megálíapithatása céljából is, shogy
e tekintetben a majdhogy feledésbe nem ment
Torkos A. és Bárány Gy. újszövetség fordításai
főleg evangélikus szempontból sok értékes adat
tal rendelkeznek, >az kétségtelen, \
Szerző, ki a katholikus és zsidó fordítások
ról is megemlékezik, műve remélhetőleg mi
előbbi következő kiadásában még tökéleteseb
bet fog nyújtani áttekinthetőség tekintetében is,
amely célból név és tárgymutató nélkülözhetet
len volna, ugyanebben a protestántizmus sem
fog »uj hit« néven szerepelni, mint jelein kiadás
113. oldalán, s az evangélikusok sem ág. ev.
vallásnak lesznek, hanem vagy ev.-ok, vagy ág.
h. evangélikusok.
Dr. Kiss Jenő.

H Í R E K .
Geduly Henrik püspök nagyhatású be
széde a népművelés érdekében. A szabolcsvármegyei közig, bizottság; januári ülésén nagy
felháborodást keltett és vitát váltott ki a Nép
művelési Bizottság költségvetési tételének 8000
P-ről 5000 P-re való leszállítása. Az első felszó
laló Geduly Henrik püspök volt, ki a többek
közt hangoztatta, hogy a miniszteri szükkeblüség mellett a társadalomnak kell védekezni s a
bekövetkezhető veszedelmek ellen kell fegyverképességet teremtenie, még pedig a vagyonos
osztálynak; mert ennek van a legtöbb megvé
deni valója. Az iskolafenntartók némi hozzájáru
lással megoldhatnák e kérdést. De szükséges,
hogy feliratban is hozzák tudomására a kor
mánynak a bizottság álláspontját s kellő infor
mációval és nyomatékos közbelépéssel próbál
ják a miniszteri álláspontot megváltoztatni. Majd
igy folytatja: fáj a lelkemnek, hogy a magyar
nemzet és társadalom az utóbbi időkben tévelyeg. Az élettespedés korszakait szokta jelle
mezni ez az állapot. Ha a nemzet és társadalom
nem tud magas célokért áldozatokat hozni, ez
veszendőséget jelent. Énekes János pápai prelátus, bizottsági tag kifejezett aggodalmaira ki
jelentette, hogy: a magyar nemzet, a magyar
társadalom tehetetlenségének tartja, hogy e kér
désben nem lehet nagy elhatározásra jutni. Ha
valamelyik nyugati vagy .északi művelt állam
ban merülne fel ez a kérdés, meggyőződéssel
állítja, hogy sokkal nagyobb'lelkesedéssel karol
nák fel azok, kik hivatvák a népművelés veze
tésére. A magyar nemzetet nevelni kell. Még
pedig több áldozatkészséggel. Egész biztos,
hogy fel lehet rázni Szabolcsvármegyét. Ö mag'a
is ismer 1000 embert, aki 3—4 pengőt hajlandó
áldozni. Ő'a maga körében megindítja az akciót
és kér másokat is, hogy ezt tegyék meg.
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Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter
dr. Traeger Ernő miniszterelnökségi miniszteri
osztálytanácsost az Országos Gazdasági Szociál
politikai Tanács tagjává nevezte ki. — A val
lás- és közoktatásügyi miniszter dr. Gombocz
Endre egyetemi magántanárt a Tankönyvügyi
Bizottság előadójává nevezte ki.
Házasság. Özv. Szeberényi Lászlómé szül.
Szilárd Ilona és Tordia Gyula domonyi lelkész
január 12-én a budai templomban házasságot
kötöttek.
Az Ev. Papnék Orsz. Szövetségének idei
konferenciáját az egyetemes közgyűléssel kap
csolatban Budapesten Kiss Istvánná püspökné
elnöklésével a dunáninneni kerület papiméi fog
ják rendezni. A Szövetség 1929. vagy 1930-ban
tanulmányutat tervez Németországba. Ihrnels
püspökné arra az alkalomra a német paipnékat
is összehívni szándékozik, hogy megismerked
hessenek egymással a magyar és a német pap
nék. Egy másik szép terve a Szövetségnek Bu
dapesten egy Hospiz-nak létesítése.
Ifjúsági konferenciák. Az evangélikus if
júsági egyesületek március 31—április 2-ig Sárszentlőrincen déldunántúli kerületi konferenciát,
április 3—6-ig Sopronban dunántúli kerületi kon
ferenciát tartanak. Abaffy Gyula országos titkár
1928. első felében 51 gyülekezetnek és a 12
evangélikus cserkészcsapatnak meglátogatását
vette programmba, Március hónapban tanul
mányutat tesz az elszakított felvidéken és ifjú
sági titkárképző tanfolyamot tart Békéscsabán.
Junius havában országos konferencia lesz valószinüleg Budapesten. A nyár folyamán tátrai
tanulmányút. Foglalkozik a KIÉ evangélikus ága
a külföldi kapcsolatok ápolásával is,^ magyar if
jak külföldi elhelyezésével és külföldi ifjúsági
csoportok fogadásával. 1927-ben 182 külföldi
vendége volt.
A szombathelyi gyülekezet, miután az ot
tani protestáns gyülekezetből a reformátusok
még tavaly nyáron kiváltak, január 15-én alkotmányszerüen megalakult. Felügyelő Jánossy Gá
bor orsz. gyűlési képviselő, másodfelügyelő dr.
Valkó Miklós tvszéki tanácselnök lett.
A vakok Bibliája. A Vakok Világossága
Társaság abból la célból a'akult, -hogy a vakokat
bibliával és egyéb vallásos építő iratokkal el
lássa. A vakok speciális, kézzel kitapintható dom
ború pont-irással Írnak és olvasnak, az u. n.
Braill-irással. Ezzel az Írásmóddal készül szá
mukra a Biblia, amely természetesen sokkal ter
jedelmesebb, mint az épszemü emberek Bibliája.
Egy-cgy Evangélium például egy foliáns alakú
hatalmas kötetre terjed. Nem is volna lehetsé
ges vak-irással egy kötetben kiadni az egész
Szentirást, a terjedelem miatt, az Ó- és Ujtes-
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tamentum, amit a látó ember a zsebében hord
hat, vak-irással nyomva 40 -50 hatalmas kötethen is alig fér el. Szerte a világon sokféle gé
pet szerkesztettek a vak-irás sokszorosítására, de
a szakértők véleménye szerint legjobb és a leg
szebb nyomást adja a magyar gép, amit F r o m 
m e r Rudolf, a Fegyver- és Gépgyár vezérigaz
gatója konstruált- Ebből a gépből eddig egyet
len példány van, s ez a Vakok Világossága Tár
saság tulajdona. Ez a gép Farmoson, dr. Ma
tolcsy Miklós egyetemi professzor kúriáján dol
gozik egy, a professzor által c célra átengedett
házban. Mert Matolcsy professzor felesége a
vakokat Bibliával ellátó mozgalom kezdemé
nyezője és lelke. A Társaság egyetlen bevételi
forrása: adományok, mert a vakoknak ingyen
adja a bibliákat. Az 1927. évi zárószámadás sze
rint a társaság összes bevétele: adományokból
5,125.59 P., kiadása 4,589.69 P, pénztármarad
ványa 535.90 P. Idézzük a társaság évi jelenté
séből a következőket: »'Személyi kiadás a szám
adásban nem szerepel, mert a betü-szedést Ma
tolcsy Miklósné méltóságos asszony maga végzi.
A nyomtatás munkájában mellette segédkező ál
landó munkaerő teljes fizetését és ellátását Ma
tolcsy professzor a magáéból fedezi. A magáé
ból fedezi továbbá a könyvnyomtató
műhely
fenntartási, fűtési, stb. költségeit, s a kész bib
liák expediciós kiadásait is. Ezenfelül Matolcsyné méltóságos asszony a mozgalom legna
gyobb adakozója is«. Matolcsy Miklósné a ma
gyar vakok önkéntes, állandó — lelkipásztora.
Velük levelezésben áll az úgynevezett Braill irás
útján. Felkutatja őket a megszállott területeken
is, s levélbeü érintkezésbe lép velük. A kará
csonyt megelőző hetekben hatvan vak irásu bib
liát küldött szét Csonkamagyarországba, s a
megszállott területekre. A Vakok Világossága
Társaság céljaira adományokat elfogad a dunamelléki Ref. Püspöki Hivatal, Budapest, IX.,
Ráday-utca 28. Beküldhetők adományok a cél
megjelölésével a Pesti Hazai Első Takarékpénztár egyesület Teréz körúti fiókpénztárának
is. (Budapest, VI., Teréz-körut 1.)
Dr. Kaas Albert báró, az Orsz. LutherSzöv. elnöke január 24-én «Individualizmus és
szocializmus a protestantizmusban« elmen elő
adást tartott a Bethlen Gábor Szövelségben. »A
protestantizmus ereje abban van, — mondotta
— hogy számarányán messze túlmenő mérték
ben képes kiváló egyéniségeket adni a társada
lomnak; gyengesége pedig abban, hogy nem tud
maga mögé hatalmi szervezeteket állítani. Az
államnak is nagy kára van abból, amikor szo
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ciális törvények meghozásában és kitervelésében
nem veszi igénybe az egyházak segítségét. Az
tgyházaknak maguknak is részletes tervet kel
lene kidolgozniok a falusi tömegek szociális kér
désének megoldása érdekében.«
Dr. Szász Géza alezredes orvos tem etése.
Nagy veszteség érte halálával a veresegyházi
ev. gyülekezetei. Bár gór. kath. volt, de feleke
zeti különbség nélkül minden egyházi mozgal
munkban lelkes támogatónk volt, sót számtalan
szor ö inspirált bennünket egyházi fontos kér
déseink előbb revitelé re. Csupa szív emb.*r volt.
Impozánsan nyilatkozott is meg ezen érdemeiért
a messziről összese reglett, és korai e hunyta fe
lett kesergá barátok óriási tömege, kik a teljes
katonai pompával a budai Farkasréti temető
ben tartott végtisztesség adáson megje’entek, a
hol családi sírboltjában helyezték örök nyuga
lomra f. hó 9-én. A hadsereg tagjai Soós altá
bornagy volt honv. miniszterrel élén jelentek
meg, mig ev. egvházunk tagjait iglói dr. Szontágh Antal ny. min. tanácsos, egyházmegyei feliigyek), Johanita rend lovagja vezette és kép
viselte a temetésen.
Az E gyetem es Nyugdíjintézetnél az elő
készítés munkája a beérkezett ivek alapján fo
lyamatban van es a nyugdijintézeti bizttság ülése
előreláthatólag egy hónapon belül megtartható
lesz. Ez az. ülés fogja elintézni a beérkezett ké
réseket. A nyugdijintézeti ügyvivőjének, Kuthy
Dezső egyetemes főtitkárnak az a szándéka,
hogy a nyugdijintézeti s/ámlákat az idén ju
nius végén, azután pedig mindig az év elején
küldi szét. A befizetési határidő az egyetemes
pénztárba mindig december 31., s ennek meg
felelően állapitandó meg, hogy az egyházmegyéi
pénztárakba mikorra fizetendők be a járulékok.
A külföld tájékoztatása. A küiföld eddig
csak azt tudta rólunk, ami, rendszerint ellensé
ges indulatu sajtóorgánumokon keresztül meg
találta az utat a külföldi sajtóba. Egyes hazai
egyházi férfiak külföldi barátaik révén elhelyez
tek egy két cikket a külföldi sajtóban, amelyek
helyes megvilágításba helyezték hazai egyházunk
múltját, jelenét és törekvéseit, azonban ez csak
magánvállalkozás volt, amely a rendszeres saj
tószolgálatot nem pótolhatta. Tavaly julius óta
azonban Ungarischer Protestantischer Presse
dienst (Magyar Prot. Sajtószolgálat) címen tá
jékoztatást küld a hazai protestantismus a kül
földi egyházi férfiaknak és sajtóirodáknak, a
melyet odakint nagy örömmel üdvözölnek és
amelynek révén mindinkább felénkfordul a kül
földi sajtó és közvélemény érdeklődése. Evangé
likus részről ezt a munkát Kuthy Dezső egye
temes főtitkár végzi, aki egyháztörténeti, egy
háztársadalmi és egyházpolitikai ügyekben tá
jékoztatja a külföldet.
A hegyaljai egyházm egye scgédlelkészi ál
lást rendszeresít, ajánlkozás Nemes Károly es
pereshez cimzendő (Diósgyőr, Borsod m.) aki
től a feltételek megtudhatók.
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Az Internationaler Verband zur Vertei
digung des Protestantismus. A Protestantis
mus védelmére alakult Nemzetközi Szövetség
idei konferenciáját előreláthatólag Budapesten
fogja tartani.
Szolnok város a szolnoki gyülekezetnek a
Tisza partján szép telket adományozott templomépítés céljára. A gyülekezet fel akarja építeni
a wittenbergi vártemplom leegyszerűsített ki
sebb másolatát.
Kőszeg. Az elmúlt ádventi és karácsonyi
időszakot a kőszegi gyülekezet is bensőségesen
ünnepelte meg. Ádv. 3. vasárnapján vallásos est
volt a templomban, amelyen nagyszámú hall
gatóság előtt a szombathelyi kuituregyesület 2.
sz. vonósnégyese adott elő művészi zeneszámokat és Budaker Oszkár s. lelkész »Advent a kér.
családban« cimen tartott előadást. Dec. 21-én az
Ifj. Egyesületben ünnepelték meg karácsony es
téjét, mely alkalommal az egylet minden egyes
tagját egy-egy újszövetséggel ajándékozta meg.
23-án a Nőegylet bensőséges ünnep keretében
32 gyermeket ajándékozott meg ruha- és fehér
neművel és nagyszámú élelmiszert osztott ki a
gyülekezet szegényei között. Karácsony másodnapján a leánykoszorucska gyűlt össze a diako
nissza vezetésével és kedves szavalatokkal és
énekszámokkal gyönyörködtette a szépszámú
közönséget. Este ismét vallásos est voilit a tem
plomban és ekkor Karnerl Frigyes ig. tanító tar
tott előadást »25 év a kőszegi gyülekezet tör
ténetéből« címmel és a templomi énekkar sze
repelt a gazdag műsor keretében.
Sajtóhiba. Lapunk január 22-iki, 4-ik szá
mában, a 27. oldal második hasábján alulról má
sodik sor helyes szövege: »mégis csak van egy
volt kultuszminiszter^ ennek az országnak«.
Bácsfalu (Erdély) uj lelkészét Kessler Ede
volt brassói segédlelkészt december 18-án ik
tatta hivatalába Nikodémusz Károly főesperes.
A beiktatási ebéden a felépítendő Luther Otthon
javára 2500 leit gyűjtöttek össze.
A nyíregyházi ev. énekkar és a 12. honv.
gyalogezred zenekara január 21-én hangversenyt
rendezett, amelyen Szohor Pál városi főjegyző
tartott előadást Nyíregyháza múltjából. Az ének
kart Krecsák László, a honvéd zenekart Kiss
János vezényelték. Hook Kató szavalt.
Bach muzsikájának hatása. Zalánffy Ala
dár, zeneakadémiai tanár, aki azelőtt • a buda
pesti Bazilika főorgonistája volt, s Magyaror
szágnak ez idő szerint legjobb Bach-orgonistája,
Bach zenéjének hatása alatt lett evangélikussá.
Érdekes, hogy ugyancsak Bach muzsikája térí
tette át ezelőtt néhány évvel Pe rosit, a római
Szent Péter-templom orgonistáját. Zalánffy je-
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lenleg a budapesti deáktéri templom főorgonis
tája. Azt is elárulhatjuk, hogy egy korálkönyvön
dolgozik. Zalánffy pár nap előtt vezette oltár
hoz a deáktéri templomban Taubinger Rezső
tábori esperes leányát, Gizellát.
A Luther-Társaság könyvkereskedése
május havában az Üllői-úti frontra költözik, s
ezzel a Társaságnak régi vágya teljesül. A budapesti ev. főgimnázium Benczúr
Gyula Képzőművészeti Köre január 20-án vetí
tett képes előadást tartott. Laszgallner Guidó
ifj. elnök mondott üdvözlőt; Polgár Endre a
Kör főjegyzője Munkácsy Mihály és művészete
cimen tartott felolvasást.
Az Uj Ég és Uj Föld, az ózdi ifjúsági
Luther Szövetség lapja, februári számával bú
csúzik olvasóközönségétől és megjelenését be
szünteti. Előfizetőinek az évfolyam végéig a Ma
gyar Ifjúság cimü keresztyén ifjúsági havilapot
adja, amely a budapesti Keresztyén Ifjúsági Egye
sület kiadásában jelenik meg, s felújítása aMegyercsy Béla halála következtében mintegy két
évig szünetelt felekézetközi jellegű KIÉ lapnak.
A Magyar Ifjúságnak főszerkesztője Koczogh
András a KIÉ elnöke, társszerkesztője, Abaffy
Gyula országos evangélikus ifjúságii titkár. Elő
fizetési dija 2 pengő.
Kossuth Lajos amerikai szobrának lelep
lezési ünnepélyén egyházunkat báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő és D. Raffay Sándor
püspök felkeresésére Petényi János washing
toni magyar követségi tanácsos fogja képvi
selni.

Az ev. leány és nőegyesületek szives
figyelmét felhívom, miszerint oltárteritők ké
szítését, fiié csipkével, vagy hímzéssel bármily
díszes kivitelben vállalom. Jankó Jenny Tótkom
lós V. kér. 120. szám. Békés megye.
Csere ajánlat. Alföldi városi magyar egy
ház lelkésze cserélne lehetőleg dunántúli vagy
felvidéki magyar egyház lelkészével. Javadalom
modern uj lelkészlakon kívül, készpénzfizetéfs
kongruával kiegészítve. Fiú és leány főgimná
zium helyben. Cim a szerkesztőségben (Lébény)
megtudható.
Középkorú, szerény igényű evangélikus nő,
ki a háztartás és gazdaság minden ágazatában
otthonos, evangélikus lelkésznél azonnal ház
vezetőnői állást kaphat. Cim a kiadóhivatalban.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Ismerjük meg Istent!
„Azzal dicsekedjék, aki dicse
kedik, hogy értelmes és ismer
engem, hogy én vagyok az Ur
aki kegyelmet, Ítéletet és igaz
ságot gyakoriok e földön “
Jeremiás. 9. 24.

A középkori skolasztikának intellektuális
dogmatizmusa, amely a theológia mérvadó se
gédeszközévé a logikát tette meg, s a hozzánk
közelebb eső racionalizmus, amely kiszárította
a vallásnak élő forrásait, sok j(5akaratu ember
ben azt a téves képzetet keltette, mintha az ész
és értelem ellentétben állna az ember szellemi,
vallásos életével, és tisztára a világi dolgokban
juthatna szerephez. Ennek a felfogásnak kedvez
az a hires és ismert m .ghatározás, hogy a val
lás az Istentől való függés érzése. Tehát legelső
sorban a lélek érzésvilágában található meg és
van eredeti hazája.
Ez a fe'fogás téves. Amikor Jézus azt
mondja önmagáról, hogv ő az ut, az igazság
és az élet; amikor azt mondja, hogy' aki cse
lekedni akarja Isten akaratát, megismerheti erről
a tudományról, vájjon Istentől vau-e; tehát ami
kor a keresztyén vallást mint utat, igazságot,
életet, tudományt jelöli meg, amikor az akaratra
és a cselekedetekre hivatkozik, akkor félreért
hetetlenül reámutat arra, hogy a vallásosságban
az értelmi iés akarati tevékenységnek az érzelmi
vel legalább is egyenrangú szerep jut. Termé
szetes. Mert ha a vallás Istenben való élet, ak
kor következik, hogy az akarat és az értelem
a vallásban pótolhatatlan fel >datot teljesítenek.
Életünk minősége attól függ, hogy mit akarunk
és hogyan gondolkodunk. Igjaz vallás helyes is
meret és kiművelt értelem nélkül nincs. A hit
élet lelkorcsosul és elfajul, ha nem jár karöltve
értelmességgel és tudással. Aki keresztyén
módra akar élni, annak nemcsak érzelmei fegyel
mezésére, kiművelésére és ellenőrzésére kell
gondjának lennie, hanem az értelem fegyelme
zésére és kiművelésére is.

6. szám.

M oaítienik hetenként egvszer. vasárnap.
Előfizetési á r : Egész évre 6 P. 40 nil., félévre 3 P.
20 Ml., negyedévre 1 P. 60 fill, Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak Megegyezés szerint.

Az evangélikus egyháznak és a reformáció
nak a keresztyénségben a/ a nagy érdeme, s
azért jelent nagy haladást, mert elismerte az
értelemnek jogát és fontosságát a vallás terén.
Ennek köszönhető, hogy a kercsztyénség igen
nagy része, majdnem fele, gyanakodva néz min
den olyan vallásosságra, amely az értelmet
gúzsba kötözi és el akarja választani a hitet az
ismerettől, palánkkal vagy p'akátokkal akarja el
zárni azt a kilátást, amely az értelmi haladás
magaslatairól nyílik, közben elfeledkezve Simon
Péter vallástéteíéröl: »Elhittük és megismertük,
hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia«.
Ha az ismeret ellene mond a hitnek, akkor a hit
csak mesterséges gyógyszerekkel tángálható to
vább, s e/ek a szerek meghamisítják a hitet, s
képmutatást visznek bele az emberek életébe. Az
igazságból konvenció lesz, amelynek nincs
sava, nincs éltető ereje.
A tudatlanság nem erény, s gyanús mindaz,
amit eldugnak az ismeret bevilágító fáklyája
ek)|. Már az Otestámentom azt tanítja, hogy
elvés/ az a nép, amely tudomány nélkül való.
Krisztus egyháza csak úgy maradhat a hegyen
épült város és a világ világossága, ha az em
beri tudást, gondolkodást, értelmet fejleszti,
képzi, fegyelmezi és annak igaz tanaimat ád.
Az Isten iránti és az emberek iránti szeretet
nem lehet tökéletes és jó, ha tudatlansággal pá
rosul. Az olyan vallásosság, amely beéri a tu
datlansággal, vagy pláne jobban érzi magát a
tudatlanságban, nem cvangéliomi, nem krisztusi
vallásosság.
Persze mindebből nem következik, hogy az
Isten országába csak négy po'gárival, vagy kö
zépiskolai érettségivel vagy diplomával lehet be
jutni. Korunk társadalmi berendezkedésének
egyik hazugsága éppen az, hogy az érteim essé
get, az intelligenciát iskolai bizonyítványhoz
akarja kötni. Holott van akárhány olyan, okle
vélhez kötött pályán működő ember, aki egész
életén át nem veszi úgy igénybe az értelmét,
mint például egy gazdálkodó ember egy esz
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tendő alatt. Carey Vilmos, a hires indiai hittérítő
suszterlegény volt, amikor megismerte az Is
tent. Elment Indiába. Néhány év múlva egyike
lett a legkiválóbb bsngáli nyelvtudósoknak, a1
bengáli, szanszkrit és marathi nyelvek tanára
lett, tagja igen sok európai tudós akadémiának,
és negyven különböző nyelvre segítette lefordí
tani a Bibliát. Szerette az Istent értelmével is,
szolgált neki tudásával is.
Az öszűönszerüLg ébredő szeretet nem ele
gendő. Ha tegmagasztosabb és legnemesebb
gondolataink nem állanak összhangban szerete
tünk tárgyával, nem helyeslik érzelmünket, akiíor előbb-iitóbb elkö vetkezik a kiábrándulás és
szégye'jük elvakult érzelmünket. (Róm. 6, 20.
21.)
A prófétának adott kijelentés szerint aki
az Istent megismeri, az rájön arra, hogy az Is
ten kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol a
földön. Mit kívánhat e szerint Isten az ő szol
gáitól? »Megjelentette néked oh ember, mi le
gyen a jó, és mit kíván az Ur te tőled! Csak azt,
hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgal
masságot, és hogy alázatosan járj a te Istened
del«. (Mikeás 6, 8.) Nevezetes kijelentések ezek.
Ha az emberek istentisztelete az ismeretnek és
ért elmoss égnek ezen a prófétai magaslatán ma
radt vo'na mindenkor, akkor a jogtiprók, a ke
gyetlenek, a hazugok nem hivatkozhattak volna
Istenre és a vallásra, Akkor a vallás nem le
hetett volna köpönyeg, amely alatt minden el
fér. Az Isten igazságos és kegyelmes. Ez azt je
lenti, hogy ahol kegyetlenség és igazságtalanság,
jogfosztás és hamisítás van, ott nincs Isten,
nincs igaz vallásosság, nincs igaz hit.
Miként az Isten a teremtője és fenntartója
mindennek, úgy az Istennek igaz ismerete is drá
gább, becsesebb minden erőnél, gazdagságnál,
tudománynál. Mert ha az emberiség az Istent
nem ismeri, vagy rosszul ismeri, akkor tudása,
hatalma, gazdagsági tőr lesz, csapda, amelyben
elpusztul. Az Isten az az Ur, aki kegyelmet,
ítéletet és igazságot gyakorol e földön. Jaj an
nak a népnek, amelynek prófétái mást hirdetnek.
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B filippibeliekhez irt levél.

1, 12 -1 4 .
Pál apostol Rómában két esztendeig bérelt
lakásban lakott'és szabadon hirdethet e az evangéliomot. De ez a helyzet megváltozott. Mikor
e levelet írja, börtönben van, bilincsekbe verve,
a testőrség házában, katonák őrzik. Lehet, hogy
a zsidók áskáíódásai, szívós üldözése okozta ezt
a változást. Bizonyos, hogy a börtönbevettetés
hire aggodalommal töltötte el a gyülekezeteket
úgy az apostol további személyes sorsa, mind
pedig az evangéliomnak ügye iránt, És az apos
tol szükségesnek tartja, hogy a filippibeliek
előtt feltárja és ismertesse helyzetéi, úgy amint
ő látja és tapasztalja. Epafróditus, aki levelét
Filippibe viszi, személyesen is elbeszél majd min
dent, de az apostol azt akarja, hogy a filippi
beliek az ő szemével lássanak, s az ő felfogása
szerint Ítéljék meg a körülményeket. Jellemző,
hogy mikor az apostol a saját dolgairól ir, ak
kor is az evangéliomról ir. Fogsága, bilincsei
csak annyiban méltók az említésre, amennyiben
befolyással vannak apostoli működésére. Az
apostol az evangéliomnak él. Megállapítja., hogy
fogsága előmenetelére lett az evangéliomnak.
Uj ajtó nyílt meg, akkor, amidőn ellenségei azt
hitték, hogy becsapták mögötte az ajtót. Nem
az ellenség nyert ezúttal sem, hanem az evan
géliom. Alkalmat adott a börtön Pálnak arra,
hogy a katonaság között hirdethesse az igét,
és tehessen bizonyságot Krisztusról. El akarták
dugni a tömlöc sötétjébe az evangéliomot? Hát
íme, éppen az ellenkezője következett be: a
fogság és bilincs felragyog latba a Krisztusról
való bizonyságtételt a hadseregben is, úgy a
kaszárnyában, mint azokban a körökben, ame
lyek a katonasággal összeköttetésben voltak,
első sorban a császári udvarban. Megint valóra
vált a régi igazság: Ti gondoltatok ellenem go
noszt, de az isten gondolta azt jóra fordítani.
Isten keresztül húzta az emberek számitását.
Még azt sem érte el az ellenség, hogy az apos
tol bilincsei bénitólag hatottak volna a Rómá
ban lakó keresztyénekre. Ezek is inkább bizo
dalmát merítettek az apostol fogságából, s ha
egyesek meghökkentek is, a nagyobbik1rész an
nál nagyobb' bátorsággal hirdette az igét. A fog
ság tehát két irányban vált előmenetelére az
evangéliom ügyének: egyfelől ismertté lett a ka
tonaságnál, másfelől felbátorította a római ke
resztyéneket; egyfelől szélesebb körben terjedt
a hit, másfelől erőteljesebbé tette a római ke
Magyar gyülekezet Kanadában. A kana resztyén gyülekezet hitéletét. S hogy az ellen
dai magyarajku evangélikusok között Papp Já ség ilyen kudarcot vallott, hogy az evangéliom
nos szervező munkájának eredményeként meg ügye nyert az apostol bebörtönözése által, az
alakult Torontóban az első gyülekezet. Báró annak köszönhető, hogy az apostol minden kö
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő melegL rülmények között megmaradt a Krisztusban. Az
hangu üdvözlet kíséretében nagyobb mennyi ő hite, hűsége, engedelmes szolgálata folytán
ségű Ujtestámentomot s egyéb val ásos köny lett abból az ellenség által tervezett döntő csa
veket bocsátott a torontói gyülekezet rendelke pásból győzelem. Az ellenség megfeledkezett
arról, hogy az evangéliom ügye Istennek ügye,
zésére.
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s azok, akik az Isten ügyéért harcolnak, emberlölötti erővel ruháztatnak fel, ha hű munkások
nak bizonyulnak. Krisztus egyházának tö rtén i
tébcn sokszor bebizonyult, hogy az evangéliom
forrásait emberi gonosz számi las nem képe> el
tömni.

A s z a b a d a k a ra t.
Az emberi akarat szabad annyiban, hogy
a polgári igazságot betöltheti és váasztást tud
tenni az ész alá vetett do'gokban. Ellenben a
Szentlélek nélkül nincs ereje az Isten által kö
vetelt, vagyis lelki igazságot betölteni, meri az
érzéki ember nem foghatja meg az Isten lelké
nek dolgait«. (1. Kor. 2, 14.); hanem ez az erő
akkor támad a szivekben, amikor az ige által
elnyerik a Szentleiket. Ugyanezt mondja Ágos
ton is. (Ágostai Hitvallás XVIII. Cikk.)
Az emberi akaratot nem fosztjuk meg a sza
badságtól. Az emberi akarat szabadon választ
azokban a cselekedetekben és dolgokban, ame
lyeket az ész önmagától megért. Bizonyos ér
telemben betöltheti a po’gári igazságot, vagyis
a cselekedetben igazságot, tud beszé ni Isten
ről, külső cselekedettel bizonyos istci^iszteletet
végezhet, tud a hatóságoknak és a szülőknek
engedelmeskedni, a külső cse'ekedet megvá’as/tásában visszatarthatja kezét a g^ilkossagtó', a
parn/naságtól, a lop ástól... Ámbár az érzéki kí
vánság olyan erős, hogy az emberek gyakrabban
engede’meskednek a rossz indu átoknak, mint
józan gondolkodásuknak. Máslelől az ördög,
aki Pál szerint (Ef. 2, 2.) az engedetenség fiai
ban munkálkodik, szüntelenül különböző vét
kekre hajtogatja ezt a gyarló természetet. Innen
ered, hogy még a polgári igazság is ritkaság
számba megs* az embereknél. Jóllehet ilyen
formán a szabad akaratról elismerjük. hogy vaan
szabadsága és képessége a törvény külső cselekLeleteinek elvégzésére, ámde mégsem a szabad
akaratnak tulajdonítjuk azokat a lelki cseleke
deteket, t. i. az igaz isten félelmet, az igaz istcnb'Í7almat, az igaz megállapítását és megta
pasztalását annak, hogy Istennek gondja van
reánk, hogy meghallgat, hogy megbocsát stb.
Ezek a tiz parancsolat e’sö táb'ájának voltakép
peni cselekedetei, amelyeket az emberi s z í v a
Szentlé'ek nélkül teljesíteni nem bír. Dön1hetünk
ebben a kérdésben, ha az emberek m gvizsgál
ják, hogy szivük miként vélekedik Isten akara
táról, hogy vájjon csakugyan azt val ja e, hogy
Isten gondot visel rá és meghallgatja. Ezt a
hitet még a szentek is csak bajjal tudják meg
őrizni, a*nál képtelenebb, hogy az istente’enekben meg egyen. Ez a hit bizony akkor szü’etik,
mikor a megrémült szivek az evangéliomot hall
ják és mi gvigasztalódnak. Ajánlatos tehát ez a
megkülönböztetés, ame'y szerint a polgári igaz
ságot a szabad akaratnak tulajdonitjuk, a Lelki
igazságot pedig az ujjászülötteket kormányzó
Szentéleknek. (Az Ágostai Hitvallás Védelme.
XVIII. Cikk.)
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Hz egyetemes közgyűlés határozataiból.
I. A protestáns tábori püspökség éi a ka
tonai gyülekezetek leletti egyházi fel ügy. tet gyagorlására a két prot. egyház leglőbb kö igizga
tási fórumát: az evang. egyetemes közgyűlést és
a rei. egyetemes kon ventet tartja jogosultnak
(8. p.)
II. Teljes erkölcsi erejével támogatja a ti
szai egyházkerületet a misko’ci jogakadémia
fenntartását célzó küzdelmében. (11. p.)
III. A felekezetközi sérelmek gyűjtését és
összeállítását szükségesnek tartja és utasítja az
egyházmegyéket és egyházkerületeket, hogy a
beérkezett panaszokat már az egyhá/m cgy.i és
cgyházkeriiieti előadók vizsgálják felül es csak
azokat bocsássák az egyetemes jogügy i bizott
ság elé, melyek az eljárásra illetékes végső fo
kon sem nyertek megfelelő elintézést és ame
lyek fontos, konkrét, teljesen kielégítő és bi
zonyításra mindenképen alkalmas joganyaggal
vannak felszerelve. (16. p.)
IV. A javadalinas alkalmazottaktól megkí
vánja, hogy liá as^ágkötési sár.dé ukit fel ttes
egyházi hatóságának bejelentik s elvárja t lük,
hogy házastársul c akis evangé iku; va lásu,
megfelelő műveltségű, feddhetetlen és egyházias gondolkodású nőt vagy férfit választanak.
(24. p.)
V. Mivel a keres/tyén egyházak közötti be
két leginkább a rever/á is ügy veszélyezt ti, erre
felhívja a m. kir. kormány figye mét a'zal, hogy
a felekezeti béke biztosításának nélkü ö he'.etl n
eszköze a gyermekek vallásáról szóló 1894:
XXXI. t.-c. hatályon kívül helyezése és az 1868:
Lili. t.-c. érvényének visszaállítása. (25. p.)
VI. A nagypéntek törvényes munkaszüneti
nappá nyilvánításának ügyét átteszi a közös
prot. bizottsághoz. (31. p.)
VII. Az egyes egyházkerületek területén
megtartani szándékolt gyűjtések az illetékes
püspök szabályozása alá esnek. (35. p.)
VIII. A fogházi evang. istentiszteletek cé’jára megfelelő helyiségek biztosítása, valamint
országos börtönügyi lekészi álá> szervezés? ér
dekében felterjesztést intéz az igaz ágiigymini.-zterhez. (44. p.)
IX. A vallás- és közoktatásügyi miniszter
az 1848: XX. t.-c. 3. §-ának végrehajtása címén
az »Ág. hitv. ev. országos száminárium/ céljaira
további intézkedésig évi 16.003 pengőt eng-dé
lyez. (49. p.)
X. Az egyetemes tanügyi bizottság el iökét
az »Ág. hitv. ev. országDS szeminárium: céljaira
tankönyveket engedélyezze. (53. p.)
XI. A nem evangélikus iskolák hi.oktatóit
felhívja, hogy minden vallási sérelmet az il
lető intézet kebeléb?n igyekezzenek elintézni.
(58. p.)
XII. A tanítói állásokra hirdetett pá'yázaifcokból kihagyandó, hogy a pá yázók a kommün
alatt tanúsított magatartásukat okmányiag iga
zolják. (60. p.)
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XIII. Felhívja az iskolafenntartókat, hogy
az igazgatótanitót, méltányos igazgatói pótlék
ban részesítsék; — hogy az egyházmegyei és
egyházkerületi tanítói gyűléseken résztvevő ta
nítóiknak útiköltséget és napidijat adjanak; —
elrendeli, hogy az »Evangélikus Népiskoládnak
egyegy példányára iskolánként (nem osztályon
ként) az összes elemi iskolát fenntartó egyházközségiek fizessenek elő. (65. pd
XIV. A kántorképzésre és képesítésre vo
natkozó szabályzatot életbelépteti. (70. p.)
XV. A vallás- és közoktatásügyi miniszter
a lévitai — kántori — tanítói javadalmak szét
választását csak úgy eszközölheti, ha az illet
mény jellege okmányilag igazoltatik. (71. p.)
XVI. Felhívja az elemi iskolák fenntartóit,
hogy minden iskolateremben helyezz nek el egy
teljes bibliát, Krisztus életére vonatkozó vala
mely képet és Luthier-képet. (78. p.)
XVII. A nem egyházi középfokú iskolákban
folyó hitoktatást az illetékes esperesek felügye
lete alá helyezi. (81. p.)
XVIII. Felhívja a gyülekezeteket felekezeti
jellegű ismétlő iskolák szervezésére. (83. p.)
XIX. A közigazgatási segélyből a kerüle
tekre eső összeg felosztása tek nleitében a négy
kerületnek egymás közt megállapított arányát
elfogadja. (88. p.)
XX. A köza’ap kiszámításának alapjául a
lélekszám vétetik, és pedig lelteiként 1 fillér,
az egyes kerületek a következő összegek be
szolgáltatására kötelesek: bányai 2603 P, dunáninneni 327 P, dunántúli 1720 P, tiszai 290 P,
(94. p.)
XXI. Az adóalapi segélyből a dunántu’i ke
rület 0600 P, a bányai 7200, a dumániinmeni és
tiszai 3600—3600 pengőt kap a reászoruló gyü
lekezetek között megfejelő szétosztásba. (97. p.)
XXII. A Luther-Otthon vezetését Kermeczky
György helyeit Vidovszky Kálmán vette át. A
közgyűlés felhívja a kis bizottságot, hogy kisérletképen rendezzen be evangélikus hospict
a Luther-Otthon kezelésében. (99. p.)
XXIII. A Luther-Társaságot és a LutherKönyvtárt a hívek és egyházi testületek támo
gatásában ajánlja. (100. p.)
XXIV. A nyugdíj intézeti szabályrendeletet
elfogadja. (105. p.)
XXV. A lelkész-segélyezési alapból 72 igényjogosult gyermek után egyenként 16 pengő
összeg, továbbá 2 családnak kivételes és rend
kívüli segély címén 24—24 pengő folyósittatott.
(110. p.)
XXVI. Felhívja az egyházi hatóságokat,
hogy jegyzőkönyveiket, jelentéseiket sib az
egvetemes levél árba évenként szolgáltassák be.
(113. p.)
XXVII. Felhívja az összes érdekelteket,
hogy az egyetemes névtár kérdőiveit pontosan
töltsék ki és sürgősen küldjék be. (117. p.)
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Jeg y zet.
XI. Piusz pápa január 10-én egyháztörténeti jelentőségű encikiiiikát bocsátott ki, amely
ről lapunk január 22-iki számában röviden meg
emlékeztünk. Az enciklika a vallás igazi egysé
gének előmozditásáról (De vera religionis uni
tate fovenda) szól. Az enciklikát nem annyira a
tartalma teszi fontossá, mert hiszen semmi újat
nem foglal magában, mint inkább kibocsátásának
ideje. Mert nem lehet kétség abban a tekintet
ben, hogy az enciklikának kibocsátására a pro
testáns és görögkeleti egyházak nagy közös
konferenciái, másrészt pedig azok a tárgyalások
adtak alkalmat, amelyek az amgol-katholikusok
és a római katholikusok között 1921—1925-ig
Malinesban folytak. És talán különösen az ainr
gol-katholikusoknak szól ez az enciklika, amely
megjelöli nekik az utat, amelyen járniok kell,
ha a római katolikusokkal való egységre el
akarnak jutni. El kell ismerni, hogy az encik
lika teljesen határozott hangot üt meg, és sen
kit meg; nem téveszthet. Akik, mint éppen az
enciklika megjelenésével egyidőben, lord Ha
lifax, azt remélték, hogy a római katholicizmushoz közelebb juthatnak teljes behódo’ás nélkül
is, ezentúl nem ringathatják magukat ebben a
reménységben. Az angol-katho'ikusok legszélső
ségesebbjei ezen enciklika szerint semmivel sem
állnak közelebb a római katolicizmushoz, mint
a legszélsőségesebb evangélikusok. Ez nem uj
dolog ugyan, de van jelentősége annak, hogy
a pápa ezt a régi álláspontot újból hangsú
lyozta.
Amikor a pápa sajnálattal emlékezik meg
arról a mostani irányzatról, amely a panchristianizmus álláspontján állva azon feltevésből in
dul ki, hogy valamennyi vallás egyformán jó
és dicséretes, és igy akarja az igaz vallást egye
síteni a hamissal, akkor a maga szempontjából
igaza van ugyan, mert szerint csak a római ka
tolikus vallás igaz, a többi mind hamis és té
ves, tehát e szerint tényleg az igaz vallást akar
nák az illetőik egyesíteni a hamissal, ellenben
téved, amikor azt állítja, hogy az egyesitő tö
rekvések abból a feltevésből indulnak ki, hogy
minden vallás egyformán jó és dicséretes. Tud
tommal ezt az egyesitő törekvések folyamán
senki nem mondta, ez kiindulópontul nem szol
gált. A kiinduló pont az egyháznak, illetve egy
házaknak Krisztushoz való viszonya volt, és a
konferenciák főtárgya az, hogy miben van an
nak az egységnek a lényege, amelyért Krisztus
főpapi imájában könyörgött (János 17.) amely
az apostoli hitvallásban is hittételként szerepel.
A konferenciáknak minden tagja jól tudta
és tudja, hogy a római egyház tanítása szerint
ezt az egységet a római pápa, mint Krisztus
nak földi helytartója képviseli. De azt is tudta
és tudja minden konferencia-tag, hogy ez a
tan nem helyes, nem evangéliomi tan. Ebben a
tekintetben éppoly egyöntetű a konferenciák fel
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fogása, amilyen határozott a pápának állásfog
lalása. A malinesi megbeszélések folytán létre
jött megállapodás 5. pontja ugyan ebben a te
kintetben, engedékeny, mert e szerint az angli
kánok ugyan visszautasítják a római püspök
monarchiáját, és ragaszkodnak ahhoz, hogy' a
római püspök tantekintélye nem választható el
az episzkopátus tantekintélyétől és azt Krisztus
egész egyházának tradícióival és tanításaival
összhangzatban kell gyakorolni, d? megengedik,
hogy az egyház látható fejének intézmé
nye b:nne foglaltatik az Ur által Szent Péter
nek adott megbízásban és esetleg a keresztyénség egyesítéséhez lényegesen hozzá is tartozik.
Ámde ez a megállapodás egyfelől még mindig
nem az, amit a pápa elfogadhatna, másfelől pe
dig a malinesi megbeszéléseket az angol katíiolikusok, tehát az anglikán egyháznak is csak
egy kis töredéke folytatták. Ezek a megáilapo
dások, amelyeket Halifax lord 6 pontban foglalt
össze, rendkívül érdekesek, és sajnálom, hogy
itt nem közölhetem egész terjedelmükben, mert
a pápa enciklikája'bizonyára főleg azokra a pon
tokra adott válasz.
Visszatérve a lényegre, a kercsztyénség
utóbbi nagy konferenciáin az ott résztvevők
igaz, hogy nem állo.tak a római pápa álláspont
ján, és nem hirdették azt, hogy' a római egyház
tanítása az igaz és a többi mind hamis, de épp
oly kevéssé hirdették azt is, hogy minden vallás
egyformán jó és dicséretes. A közös alapot az
adja meg, hogy valamennyien keresztyéneknek
vallják és nevezik magokat, tehát nyilván vala
mennyien jó keresztyének akarnak is lenni. Ezt
kétségbe vonni senkinek nincs joga, vagy oka.
És ezen a közös alapon tanácskozásra össze
jönni, a keresztyén egységnek lényeges ismer
tető jeleit keresni és megállapítani nem lehet
olyan munka, amelyen bárki fennakadhatna. Ép
pen a malinesi megbeszélések mutatják, ame
lyeken Mercier néhai belga bíboros is résztvett,
hogy az ilyen konferenciáktól bizonyos körül
mények között a római egyház sem iszonyodik.
Hogy' ezek a konferenciák nem járnak olyan
eredménnyel, amely a pápának megfelelne, ez
lehet reánézve egy kellemetlen jelenség, de
semmiesetre sem lehet jegeim arra, hogy a té
ves vallásoknak az igaz vallással való egyen
jogúsításáról írjon, s azt Írja, hogy a kiinduló
pont az, hogy minden vallás egyformán jó és
dicséretes. A mi meggyőződésünk az, hogy a
vallás igazsága nem attól függ, hogy valaki
milyen viszonyban áll a római pápához. A val
lás igazsága attól függ, hogy valaki milyen vi
szonyban áll a háromságos egy Istenhez. A kon
ferenciákra személyesen meg volt hiva a ró
mai pápa is. Ez is mutatja, hogy a konferencia
alapjául még az sem szolgált, hogy a résztve
vők nem római kathclikusok. Meg voltak hiva
mindazok, akik nnguka* keresztyéneknek vár
ják. A konferencián a pápa képviselőjét bizo
nyára cppenugy meghallgatták volna, mint a
többit.
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A pápa enciklikája, bár újat nem hozott, s
a helyzeten nem változtatott, a Rómával kacér
kodókat mindenesetre figyelmeztette az ismert
tónusban arra, hogy Róma feltétlen behódolást
követel. Az enciklika summája ez: »A teremtő
Isten kijelentette az embereknek azt az utat,
ameiyen akarja, hogy e világban szolgálják és
imádják
nevezetesen azon egyház vallásának
elfogadásával, amelyet teremtett.
Ennélfogva
mindenkinek kötelessége, hogy higyjen Isten ki
jelentésében és engedelmeskedjék Isten paran
csolatainak, és ennek folytán tagjai legyenek
az egyháznak — nem a tévelygők á tál megfo
galmazott egyháznak, hanem annak az egyház
nak, amelyet valóban Kris tus alapított és óhaj
tott, és amely Krisztus segítségének ígérete ál
tal egy és ugyanaz marad minden időben a mai
napig — vagyis a szent római katholikus és
apostoli egyháznak«. Végül kijelenti, hogv az
egység csak '»a római pontifexnek, mint Szent
Péter törvényes utódának legfelsőbb tekintélye
elismerése és nyílt elfogadása álta’« L h.tséges.
Az enciklika eredménye előreláthatólag a
protestantizmus megerősödése ’esz az égés', vi
lágon. A kercsztyénség nem kapható arra, hogy
egy embernek behódoljon azért, mert az az em
ber azt p.okvlamálja, hogy az egységnek ez a
kitétele. Sokkal hamarább belátja azt, hogy ez
az egységnek akadálya.

Mi történik „edaát“?
(II. közlemény.)
S ennek felel meg a felelet is,' amelyet a
maga kérdésére ad. Érvényt akar szerezni annak
az evangélium alapján á ló ielismerésnek, hogy
Jézus nemcsak annak a L hét s Igét hozta, hogy
a herosokc, a kiváló erkölcsű, a »szent« em
berek megválthassák magukat a bűntől. A vul
gáris katholicizmus ezt a gondolatot rendesen
háttérbe szorítja: kiki annyit ér az Isten élőit,
annyira nyeri meg a jóindulatát, kegyelmét,
amennyire gazdag az élete jócselekedetekben.
De éppen ez viszi az. embert abba a rettenetes
lelki helyzetbe, amelyet az imént rajzoltunk. En
nek azonban nincs semmi értelme, mert hiszen
Krisztus megváltott minket. S ha ez valóság,
akkor a jócselekeckteknek n ncs meg az aje’entösége, amelyet azoknak rendesen tulajdonítani
szoktak. De nincs meg a bűnnek sem az a je
lentősége, mert hiszen éppen attól váltott meg
minket Krisztus. »A megváltás abba i ál!, hogy
az embernek van akarata a jóra; nem heroiku
sán erős a jóra irányuló akarata, hanem a szo
kásos emberi akarata, de úgy, hogy az az Is
tenre irányul; műiden egyebet elvégez az Isten
kegyelme, amelyet Krisztus mint Isten Fia és
mint a ini embertársunk érdemelt ki nekünk«.
S ismét: »Mihelyt valaki rendületlenül hiszi,
hogy a jóra irányuló akarat mellett soha sem
jöhet létre valódi bűn, akkor meg van váltva
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a bűneitől, mert Isten kegyelmével akarata min
dig a jóra fog irányulni«. Akkor nem is kell
lelkiismeretfurdalást éreznie olyasmi miatt, ami
cselekvésében bűnnek látszik, azt nem is kell
megbánnia. Hiszen, a világon semmi sem tör
ténik isten akarata nélkül, Isten a bűnt is meg
engedi, mert különben az nem volna tehetséges:
a megváltott embernek a bűnei, amely »jó aka
rata« ellenére történt meg vele, csak ilyen bűn,
amit Isten megengedett. így »vétkezhetik az
ember, anélkül hogy bűnt követne el«. Augus
tinus is azt mondja: »Ama et fac quod vis!«
»szeress és cselekedd, amit akarsz«.
Látnivaló, hogy az a megoldás, amelyre
Wittig eljut, semmiképen sem nevezhető luthe
rinek, de épugy nem nevezhető közönséges ér
telemben katholikusnak sem. Luther a megvál
tott keresztyén ember felelősségét egészen más
módon és sokkal mélyebben hangoztatta abban
a meggyőződésben, hogy a hitnek meg kell te
remnie a jó gyümölcseit éppen az erkölcsi élet
ben. De a keresztyén ember bűne is bűn ma
rad, az azért való felelősséget le nem veszi
senki róla, még azáltal sem, hogy mindennap
imádkozhatja Jézusért a harmad k hitágazat ma
gyarázatát: »Hiszem, hogy Isten nekem minden
bűnömet naponként kegyesen megbocsát«. —
Mindezekből s a lutheri álláspont leszögczéséhől is meg lehet állapítani — még nagyon váz
latos ismertetésünk alapján is, — hogy Wittig
»húsvéti üzenetében« olyan evangéliumi igazsá
gok szólalnak meg, amelyek alkalmasak' arra,
hogy éppen a megrettent hívők lelkiismeretét
vigasztalják.
Ez talán még inkább áll egyéb műveire.
Sajnos, a hely szűke nem engedi meg, hogy
ezeket részletesebben ismertessük. Csak röviden
említjük meg legnagyobb művét: »Jézus élete
Palesztinában, Sziléziában és egyebütt«. Már a
cim is mutatja, mi ennek a műnek az alapgon
dolata. Az t. i., hogy Jézusnak az élete mimodon
lesz valósággá minden egyes keresztyén em
bernek életében. »Jézus titokzatos módon, de
valósággal és igazán tovább él minden megke
reszteltben. « S Wittig, mint ahogyan alkalmilag
ezt egy szereplőjének az ajakára adja, maga is
»láthatóvá akarja tenni azt, amit a földön kü
lönben nem lehet látni«. S úgy érzi, hogy »nem
lehet felismerni, hol szűnik meg a föld s hol
kezdődik a menny«. Csodálatos ereje van ah
hoz, hogy a mindennapi életben megássa az
igazi értéket, a Krisztus életének visszatükröző
dését. A katholikus egyháznak sok, szokását igy
próbálja megtölteni kérész yén tartalommal. Aki
Jézus evangéliumi életének a feldolgozását fi
gyeli, az végeredményben szinte azt gondol
hatná, hogy a szerző lelkileg tulajdonképen kö
zel áll az evangélikus egyházhoz, vagy hogy ép
pen »evangélikus« már a gondolkozásában s
hogy csak a forma, a külső beállítás maradt
meg a kathoticizmusból. De ez nem áll. Amint
már fentebb hangsúlyoztuk, Wittig lényegileg
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a katholikus egyház alapján áll kérdés feltevé
sében és az arra adott feleletben is, bármeny
nyire ellentmond is helyenként a vulgáris katholicizmusnak. A közelebbi vizsgálatniáti ez kitűnik
minden művénél. S ez azt jelenti, hogy ha az
egyház megérti azt, ami itt megszólal, akkor
ebből a katholikus vallásosságnak olyan evangé
liumi elmélyedése születhetett volna meg, ami
lyen talán Assisi Ferenc óta nem volt a katholikus egyházban, Mi evangélikusok ennek csak
örülhettünk volna. Azonban az események fej
lődése ezt lehetetlenné tette. S ha Wittig mű
vének ismertetése mutatja a modern katholicizmus belső értékeit, akkor a vele szemben köve
tett eljárás viszont rávilágít arra, hogy mi akar
lenni, mik a céljai a hivatalos egyháznak.
Lie. Dr. Karner Károly.
(Folytatjuk.)
H Í R E K .

Kérelem a lelkésztestvérekfcez!
A dunántúli Lelkészegyesület elhatározta,
hogy a Keresztyén Családi Emlékkönyvet újból
kiadja. Kérem a lelkésztestvéreket, sziveskedljenek velem február hő 10-ig tudatni, hogy az
Emlékkönyvből azonnal annak megjelenése után
hány példányt vennének át A kiadási költségek
fedezése és a nyomatandó példányok s z á m a
felől való tájékozódás céljából lenne szükségem
ezekre az adatokra. Az Emlékkönyv ára is attól
függ, hogy hány példányt nyomatunk.
Ugyancsak február 10-ig kérem a jelentke
zést azoktól, akik egy Sopronban rendezendő
nyári konferencián résztvennének.
Németh Károly
a dunántúli Lelkészegyesület
ügyv. alelnöke.
A lausannei konferencia állandó bizott
sága Athénban fog ülést tartani szeptember hó
11-én. Az ügyviteli bizottság decemberben tar
totta ülését New-Yorkban. A konferencia egy
külön bizottságot küldött ki a keresztyénség egy
ségéről szóló VII. szakasz átdolgozására; az át
dolgozás megtörtént s nemsokára kinyomatják.
— Templcmépités. Hajdanában Veresegy
ház lakosainak fele evangélikusokból állott. De,
mert templomuk nem volt, fogytak, egyre fogy
tak, csaknem elfogytak. Hiába a hitbeli összetartozandóság érzetének egyedüli eszköze az
Istenházában való gyakori találkozás. Az újab
ban Veresegyházra települt erős és elszánt ev.
gárda elhatározta, hogy minden nehézséiggel,
szegénységgel megküzd s a tavaszon megkezdi
Isten házának megépítését s a mire önerejéből
képtelen lesz, abban szükséghez képest segítsé
gért fordul majd hittestvéreihez. De nem a ké
szet várja. Előbb segít magán, hogy az Isten
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is megsegítse. E célból rendezett az elmúlt na
pokban is újabb táncestéllyel egybekötött elő
adást, melyen Magócs Károlyné (szü . Kovácsy
Magda) albertirsai evangélikus lelkész neje ope
raénekesnő, énekszámaival, Szeberényi Zoltán
fóti lelkész és Erős Géza fóti kántortanitó elő
adásaikkal, Kerekes Pál, Kovács Géza és Vantu!ek Dezső zeneszámaikkal frenetikus sikert ér
tek el, amiről a 700 pengőt megha’adó jövede
lem is tanuskedi;. A mulat;ág védnök i voltak:
Blatniczkv Pál főesp^res, iglói Szontágh Antal
egyházmegyei felügyelő, dr. Horvá.h János főszolgabiró, lovag dr. Floch Reichersberg A.- g.
mezögazd. biz. ein., dr. Staub Elemér ny. ál’arntitkár, dr. Erdős Béla min. o. tan.
Ev. kér. ifj. konferencia Sárszentlőrincen. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nem
zeti Szövetsége Evangélikus Ága, hogy az if
júság miss/ionáiásának gondolata jobban és
könnyebben terjedhessen és megértésre talál
hasson, mennél nagyobb rétegek körében s szi
vében, ez évben, a múlt évitől eltéröleg már
nem csak országos, hanem kerületi konferenciá
kat is rendez. Az első ilyen kerületi konferencia
tartására a sárszent lőrinci ev. gyülekezet hívta
meg március 31.—április 2. napjaira az evangé
likus KIÉ. mozgalmat. A kon erencia előkészítő
munkálatai már folynak s nemsokára kibocsát
tatnak meghívói. Az előadók között ott fogiuk
látni Kapi Béla dunántúli püspök ur mellett
báró Kaas Albert egyetemi tanárt, dr. Kirchknopf Gusztáv bányakerületi, Németh üvu'a
szekszárdi, Fábián Imre sárszentlórinci, Turóczy
Zoltán győri lelkészt, dr. Scholtz Oszkár evang.
egyetemes levéltárost, a KlENSz. alelnökét,
Abaffy Gyula ev. országos KIÉ. t.tkárt, a kon
ferencia rendezőjét. A konferencia részvételi dija,
élelem, szállás és jelentkezési dij, 10 pengőre
van tervezve, azonkívül a rendezőség igyekezni
fog elegendő jelentkező esetén féláru vasúti ked
vezményt is szerezni a résztvevők részére az
oda és visszautazáshoz. A konferenciára már
cius hó 15-ig kell legkésőbb Abaffy Gyula ev.
KIÉ. országos titkár címére (Budapest, VII.
Gyarmat-u. 106.) jelentkezni. Addig még e he
lyen újból is fogunk részleteket hozni, erről
az első evangélikus ifjúsági kerületi konferen
ciáról.
Keszthely. A gyülekezet Nőegylete január
hó 14-én este 8 órai kezdettel rendezte meg a
Hungária termeiben, műsoros teaestélyét. A vá
ros keresztyén társadalmának szine-java teljes
számmal megjelent, hogy lelki gyönyörűséget
találjon a nivos, szép műsorban. Utánna a házi
asszonyok által összeadott földi jókkal, teázás
sal kapcsolatosan vendégelték meg a megjelen
teket, akik a legjobb hangulatban voltaik együtt
sokáig. Az estély tiszta jövedelme 575 pengőt
eredményezett, melyet a Nőegylet a templom
alap javára adott át a gyülekezetnek. A Nő
egyletnek külön oltáralapja van, melyhez újab
ban Kardos Istvánné 50 pengőt adományozott.
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Karácsony előtti vasárnapon a karácsonyfa ün
nepély keretében, a tanuló ifjúságnak szerzett
örömet a Nőegylet. Áldás a Máriák és Márthák
buzgó munkájára.
Kiskőrös. A kiskőrösi Evangélikus Ifjú
sági Egyesület amellett, hogy nagyban készül
a január hó 27-én tartandó szinielóadására, a
KIÉ. négyes prograrnmia szerinti munkát is fo
kozottabb mértékben elmélyltctie s több, eddig
kellőképpen lel nem karolt ágában is kiépítette.
Uj munkaterve szerint most már a hétnek 4-5.
napján gyűlnek össze az egyesület tagjai s ez
alkalmakkor a mindig ének s imával kezdődő
s végződő összejöveteleken irodalomról, egész
ségtani tudnivalókról, gazdaságtani ismeretek
ről folynak az előadások. Van azután szavalatra
való előkészítés, hogy igy mindenkor készen
álljon az egyesület ünnepélyek rendezésére, to
vábbá egvházi én.ktani ás. film ismeret terjesztő
előadás cs bibliaolvasó estély. Az egyesület ve
zetői közül többen tevékeny részt vesznek a
vasárnapi iskolai munkában is. Február hónap
ban nagyobb szabású val'ásos estélyt fognak
rendezni, amely a'kalommal ai országos titkárt
meghívják előadás tartására, örömmel tapasztal
ható az egyesü’et mozgékonyabbá váló éle
tében, hogy az ózdi első evangé ikus országos
ifjúsági konferencián elhintett magvak meny
nyire jó termő talajra találtak az ott jelen'evő
kiskőrösiek szivében.
Az anglikán agenda. Az anglikán püspöki
kar elkészült az 1927. évi az angol parlament
által leszavazott Imakönyv revíziójával A reví
zió semmi lényeges változtatást nem hoz. Mi
ként említettük, a legsúlyosabb kifogás az
1927-es agenda ellen az volt, hogy megengedte
az urvacsorai elemek rezerválását, ami — bár
a püspöki kar azt hangoztatta, hogy az uj
agenda tanbeli változtatást nem jelent, — két
ségtelenül a transsubstanciatio tana felé hajlás.
Az 1928 as agenda az urvacsorai elemek rezer
válását szintén megengedi, s úgy intézkedik,
hogy azjok a templom északi vagy déli falának,,
vagy a sekrestye falának fülkéjében helyezendők el, tehát olyan helyen, amelyek állítólag nem
alkalmasak arra, hogy a hívők az urvacsorai ele
meket ott imádják; az agenda különben ezt az
imádást határozottan
megtiltja. Az 1928 as
agenda szerint ezek a rezervált szentségi ele
mek csak a betegek használatára és rendkívüli
esetekre valók. De aki tudja, hogy a rezervá'ás
az anglo-katholikusokkal kötött kompromisszum
eredménye, s hogy az anglo-katholikusok az ur
vacsorai elemeket imádják és ezt az imádást
törvényesnek tartják, az könnyen rájön arra,
hogy nem hagyja magát megté. esz jeni a lényeg
elemek micsoda célt fognak szolgálni. Előre lát
ható, hogy az angol parlament elég intelligens,
hogy ne mhagyja magát megtéveszteni a lényeg
ben, s szavazata az lesz, ami 1927-ben volt. Ha
a parlament az 1928-as agendát is elveti, a
püspöki kar számára állítólag nem marad más
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hátra, mint a szekularizáció, az egyháznak
az államtól való elválasztása. A hitviták kiújultak,
s a keresztyén egyháztörténetemnek uj korsza
kát nyitják meg. Az úrvacsora tana áll előtér
ben, de ez a dogma mélységes kihatással van
az egész theológiára, sőt az egyház lényegére
és szervezetére is. Az angol Prayer Book üglye
éreztetni fogja hatását az egész keresztyénségben. Vagy talán helyesebb lenne azt mondani,
hogy ennek az ügynek felbukkanása is külső
jele egy megkezdődött belső áta’aku'ásnak?

száz pengő segítséggel hat fiatalembert küldtek
fel a budapesti KIÉ nagyhetére!, kikkel az or
szágos titkárnak is volt alkalma tárgyalnia s
figyelmüket a márciusban Békéscsabán tartandó
első evangélikus KIÉ. titkárképző tanfolyamra
már előre is felhívnia.
Csömör. Az eddigi szervezetlen, de még
is komoly ifjúsági munka most éli nagy nap
jait, Jeszenszky Gyula lelkész s buzgó segítő
társai, az ev. tantestület tagjai most várják az
országos titkárt az egyesület megszervezésére
Balassagyarmat. Balassagyarmaton az ed s a KIÉ négyes programmszerinti munkába ál
digi közös Férfiak és Ifjak Egyesületéből ki lítására.
váltak az ifjak s megalakították az Evangélikus
Ózd. Az ózdi ifjúsági Luther Szövetség há
Ifjúsági Egyesületet. December 18 án délután rom évvel ezelőtt, amikor egyetlen ifjúsági lap
Abaffy Gyula országos titkár mutatta be az sem volt csonka hazánkban az iskolánkivüli fia
Egyesület összejövetelén, mintegy 150 tag és talság számára. Abaffy Gyula akkori ózdi segédvendég jelenlétében a KIÉ. négyes programén ja lelkész szerkesztésével saját kiadásában evangé
szerinti összejövetelt. Vetített képes e’őadásf tar likus ifjúsági lapot indított Uj Ég és Uj Föld
tott a németországi belmissziói és a német fe címen. Most, amikor újból megindult a Me
hérkereszt munkájáról. Befejezésül pedig bib iát gye rcsy Béla halála miatt szünetelő, az egész
magyarázott. Az egyesületnek saját ot hona van, magyar ifjúság számára szerkesztett havi folyó
több helyiségü szép háza színpaddal s felszere irat, a Magyar ifjúság, az ózdi Ifjúságii Luther
léssel, billiárddal, sakkal, dominóval, eddig azon Szövetség úgy érezte, hogy eleget tett önként
ban kevés súlyt fektetett olvasótermié kellő fel magára vállalt kötelességének, az átmeneti idő
szerelésére. Különösen egyházi lapokat alig lát alatt elvégezte missziói feladatát az evangéli
tunk. E hiányosság pótlását az egyesület egyik kus ifjúság körében, azért az Uj Ég és Uj Föl
legsürgősebb feladatául jelölte meg az országion det februári számával beszüntette s átadta az
titkár. Nagy segítségére vari az egyesületnek Kar ev. ifjúság közötti sajtó munka területét a
dos Gyula a’iesperes és a Férfi egyesületnek Magyar Ifjúságnak. Legutóbbi számához, melybe
számos, az ifjúság iránt meleg vonzalommal vi a felelős szerkesztő irt Bucsuzót, már mellékeli
seltető tagja, kik között többen évtizedeik óta a Magyar Ifjúság eddig megjelent 4 számát elő
viselnek egyesületi tisztségeket.
fizetői részére, kiknek1 előfizetéseik lejártáig a
A Lelkipásztor februári számában Zorngor Magyar Ifjúságot fogja szállítani, amely lapnál
Bélának »A lelkipásztori szolgálat« c. Luk. 22, az ev. érdekek Abaffy Gyula országos titkár
27. alapján irt elmélkedését, Stráner Vilmosnak személyében, mint a Magyar Ifjúság társszer
»Az egyházi beszéd viszonya a cultushozx c. foly kesztőjében vannak képviselve.
tatásos értekezését, Horváth Béla suspiriumait
találjuk. A hetvened vasárnapjától böjt 1. va
sárnapjáig terjedő vasárnapokon dr. Schlitt
SZERKESZTŐI ÜZENET.
Gyula, Lie. Dr. Karner Károly, Németh Károly,
M.
I.
A D. és Dr. címek közt a különb
D. Kovács Sándor prédikációt közli a Kapi
ség
az,
hogy
az előbbi theológiai (többnyire tisz
Béla püspök által szerkesztett homiletikai és
teletbeli)
doktorátus,
az utóbbi pedig jogi, fi
gyakorlati theológiai folyóirat. Véig|üi közli:
Torda Gyulának egy halotti beszédét. A folyó lozófiai, orvosi stb. — Sz. A. Ed. A kért fo
irat előfizetési ára egy évre 18 pengő. Kiadó- lyóirat említett száma nincs birtokomban s
őszinte sajnálatomra nem szolgálhatok vele. —
hivatal Szentgotthárd.
H. R. Köszönöm.
Orosháza. Az orosházi Evangélikus Ifjak
Szövetsége, mely tevékenyen és szakadatlanul
munkálkodik az orosházi evangélikus ifjúság
F elelős ld a d ó : P Á L M A I L A J O S .
összetömöritésén s a komoly evangéliumi szel
lemű munkára való megnyerésén, december hó
Csere ajánlat. Alföldi városi magyar egy
20-án a Karácsonyéji Álom fcimii három felvonásos színmű előadásával rendezett karácsonyi ház lelkésze cserélne lehetőleg dunántúli vagy
ünnepélyt, mely kivált erkölcsileg nagyon szép felvidéki magyar egyház lelkészével. Javadalom
eredménnyel járt. Hogy az ifjak is mennyire modern uj Ielkészlakon kívül, készpénzfizetés
komolyan érdeklődnek a KIÉ. munka iránt s
az egyház is mily készséggel haj’andó anyagi kongruával kiegészítve. Fiú és leány főgimná
áldozatot is hozni az ifjúsági munkáért, bizony zium helyben. Ciin a szerkesztőségben (Lébény)
sága, hogy az egymás által számukra kiutalt megtudható.
Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai műintézet gyorssajtóján Győr, Czucaor Gergely-u. 15. szám. — Telefon 239,— 7067
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Késő ébredés.
„Éhséget bocsátók e löldre
nem kenyér után való éhséget,
sem viz után való szomjúságot,
hanem az Úr beszédének hallga
tása után.“

Amos, 8, 11.

Evangélikus istentiszteletünk középpontjá
ban Isten igéje s annak hirdetése áll. Egyházunk
tanítása szerint az életnek és hitnek szabályo
zója a Szentirás, vagyis az Isten igéje. Mi a /
igével akarunk szolgálni az embereknek, s meg
vagyunk győződve arról, hogy értékesebbet,
jobbat, éltetőbbet nem adhatunk nekik. Sem mi,
sem más. Vannak, akik ezt a szolgálatot igen
szegényesnek tartják.
Mások megütköznek
igénytelenségén. Akadnak, akik
elégtelennek
mondják. De az. emberek vélekedése ne téveszszen meg bennünket. Egyházunk nem indoko
latlanul, nem is rosszul alkalmazott szerénység
ből nevezi magát az ige egyházának.
Az isteni igének mindenek fölé helyezése
alapul magának az igének természetén. Tudni
illik, hogy az evangéüom Istennek hatalma; az
ige megtestesülése a világ élete. Alapul az em
bernek természetén is. Tudniillik, hogy az em
ber Istenhez van teremtve; az ember lelke az
embernek élete s ezt a lelket az ige táplálja.
Az Ur beszédének éltető erejét semmi nem pó
tolhatja. Nélküle a lélek elsorvad. A világ böl
csei, gazdagjai, hatalmasai talán másként véle
kednek, de az ő véleményük nem változtatja
meg a lelki élet természetét és törvényeit. Ezt
bizonyítja az emberiség sokezeréves története,
számtalan példájával annak, hogy az emberi lé
leknek az Ur beszéde után való vágyakozását
éppen úgy nem lehet kielégíteni pótszerekkel,
ahogyan az éhséget nem lehet csillapítani kővel
és a szomjúságot délibábbal.
Ámos próféta olyan korszakban élt, amikor
Izráel népének vallásos élete ünneplésekből és
áldozatok bemutatásából, pompás szertartások

h. szám.

Megjelenik hatonként egyszer, vasárnap.
Előfizetési á r: Egész évre 6 f. 40 MLfélévre 3 P.
20 ML. negyedéire IP. 60 (III., Egy szám 16 fill
Hirdetési árak eegagyezés szerint.

ból állott, ámde a virágzó kultusz mellett a leikokból kihalt az Isten utáni vágyakozás és az
ép erkölcsi érzék. S ime, a/. Ur megígéri, hogy
nem marad igy. Éhséget támaszt. Kínzó, nyug
talanító éhséget, amelyet csak az ige tud lecsilla
pítani, ha ugyan megtalálják az igét. A prófé
cia azt mondja: keresik az Ur beszédét, de nem
találják meg. »A világ nem ismerte meg őt.
Az. övéi közé jóve, és az övéi nem fogadák be
öt«.
Isten támasztja az éhséget és szomjúságot.
Az Isten rejti el az igét, amely azpkat lecsil
lapíthatná? Nem. A prófécia csak azt mondja:
»Futkosnak, hogy keressék az Urnák beszédét,
de nem találják meg«. Vándorolnak egyik ten
gertől a másikig, északtól fogva napkeletig
eredménytelenül. Miért nem találják? Hiszen Jé
zus azt mondja, aki keres, talál, aki zörget, an
nak ajtó nyílik, aki kér, kap! Eszünkbe jutnak
a balga szüzek, akiknek lámpájában nem volt
olaj. Addig futkoztak olaj után, amig bezárult
az ajtó. Mindennek megvan a maga ideje, a
keresésnek, kérésnek, kopogtatásnak is. Nem
úgy van, hogy a tékozló fiúnak atyja mindig
tárt karokkal fogadja megtérő gyermekét. Le
telik a kiszabott idő, s utána már késó. Egye
seknek is, népeknek is. Isten időt ád a meg
térésre. De az. idő lejár. Isten örökkévalósága
nem jelenti azt, hogy földi életünknek időhöz
kötöttsége álom. A mi napjainknak és eszten
dőinknek van száma. Rettenetesen fog csalódni,
aki az Isten örökkévalóságában bizakodva ha
logatja a megtérést. Olyan ez, mintha azt mon
daná valaki: az Isten lélek, tehát a testemmel
azt csinálom, amit akarok; az apostol pedig azt
mondja: a test a Szentlélek temploma.
De hát mért támaszt az Isten éhséget, ha
az végül is kielégittetlen marad? Nem tévedett-e
Ámos próféta? Hiszen Jézus azt mondja: Bol
dogok akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot,
mert ők megelégittetnek! Azt is mondja: Ha va
laki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék!
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Avagy talán a prófétai szó csak a Krisztus előtti
időkre alkalmazható? Krisztus megszületése bi
zonyára nagy fordulatot hozott az üdvtörté mel
lemben. Ámde Krisztus is sokaknak feltámadá
sára, sokaknak pedig elestére adatott s botránkozásnak kövévé. Isten azért bocsátja a lelki
éhséget Izráelre, mert az az éhség ott már bün
tetés. Az éhség azért nem csillapítható, mert
büntetés. Gondoljunk arra a gazdag emberre,
aki a pokolban felemeli szemét s látja Ábrahá
mot távol és Lázárt annak kebelében!

Ifjabb fiáchs Mihály, Okolicsányi gyóntató
papja, az ónodi gyűlésen 1707.
Mennyit szenvedtek a mi régi jó prédiká
toraink nemcsak a gályarabság, hanem a kuruc
háborúk idején is! Hány siralmas bujdosó éne
ket írtak! (Lásd Thialy K. öt kötetét.) Hányszor
nehezült reájok gyötrelmes, kínos papi szolgá
lat a háborús világban!
A Századok legutóbbi száma (1927. 331. 1.)
közli az ónodi gyűlésen félholtra vagdalt, az
után pedig vérpadra hurcolt Okolicsányi Kris
tófnak 1707. jun. 8. a sajókörömi mezőm tollba
mondott levelét. »Magam kezeimmel sok sebeim
miatt nem concludálhattam — diktálja — ha
nem A á c s M i h á l y Lelki Tanittó Atyámmal
kelletett íratnom és ultimum valót is vennem«.
Lehetetlen mély részvét nélkül olvasni ennek
a halálra készülő lutheránus férfiúnak, Turócmegye alispánjának hosszú búcsúzó levelét, aki
még két hónappal előbb egyik vezető embere
volt a rózsahegyi zsinatnak. Apjához, Okölicsányi Pálhoz, a kiváló jogtudóshoz, a Historia
Diplomatica anyaggyüjtőjóhez, a későbbi ország
gyűlések protestáns vezérszónokához Tótprónára van a levél címezve.*) Igaz poenitentia
után a szent sacramentummal élvén, megvigasz
talta lelkét s erősen hiszi, hogy Istennek szent
angyalai beviszik örök nyugalomba Ábrahám
kebelébe a h o 1n a p i n a p ó n. A levél bánatos
hangjába beleolvad a bölcs lelkipásztor vigasz
taló szava is.
Nemcsak a halálra ítélt Okolicsányira, ha
nem hü gyóntató papjára nézve is rettenetesek
voltak ezek a napok (jun. 6—9.). Milyen messzi
ről kellett a fiatal lelkésznek is dunántúli fészké
ből kibujdosni, mig ide Ónodra elvetődött, hogy
ily kínos, lelket megrázó funkció várakozzék reá.
Bujdosás volt már atyjának, öreg Aáchs
Mihálynak is az élete. Wesselényiék szövetke
zése után 1671. mint győri rektort állították bí
rák elé s midőn a püspöki udvarba kisérték,
Széchényi György győri püspök palotája ablaká*) Lásd: Zsilinszky M. Egy forradalmi zsinat
26. és 97. 1.
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ból kiáltott le: »Ne hozzátok ide az ebeket, ha
nem az pusztai kapura (a vesztőhelyre) vigyé
tek ki«. Farádra avatták fel lelkésznek1. Mint
Thököly tábori papja 1683. Sopronban prédikált.
Majd Nernescsó, Devecser, Simonyi és ismét
Nemescsó lelkésze volt 1708-ig. Igen becses iro
dalmi hagyatéka a Zengedező Mennyei Kar, az
Arany Láncz és a Boldog Halál Szekere. Há
rom derék fiút is nevelt egyházának: Mihályt,
Ferencet és Dánielt.**)
Ifjabb Aáchs Mihály apjának bujdosó évei
ben született 1680. körül. (Zoványi és Szinynyei adatai tévesek.) Egyik művében 1699. ezt
írja a neve után: »Szentmártonyiensis de Kemenesalla«. De ez valószínűleg apjának volt a
származási helye. Ách Mátyásnak s Ferenc inevü
fiának II. Ferdinánd Sopronban 1635. jani. 8.
adott címeres levelet. (Balogh Gy. 167.) Áách
Ferencet 1650. a vasmegyei Pösére avatták fel
lelkésznek. Ez volt valószinüleg ifjabb Mihály
nak a nagyapja***); 1695-ben Győrött tanult, a
hol Cser,éti Mihály volt a tanára. Külföldön
Wittenbergben járt s azután 1699—1702. a
strassburgi egyetemnek volt a hallgatója. Itt
adta ki Dissertatio Hist, de Conditore et fatis
Ninives c. értekezését (Strassburg 1699.) s a
következő évben Dissertatio de Catechumenis
c. füzetet (u. o. 1700.)., Itt rendezte sajtó ialá aty
jának Boldog Halál Szekere c. nagyobb mun
káját is (Strassburg 1702.), melyet magával akart
hazahozni.
Útközben azonban az akkori háborús vi
lágban Innsbruck közelében Liptinge nevű vá
mon az egész becses szállítmányt egyéb köny
veivel együtt elvették, őt magát pedig börtönbe
vetették, honnan csak nehezein szabadult ki.
Ulm városában lakó ismerősei Ígérték, de nem
tudták könyveit visszaszerezni, melyeket később
a franciá katonák prédáltak szét maguk klözött.
Visszatérte után 1703. a győri gyülekezet hívta
meg rektorának régi jeles iskolájába. Innen pe
dig 1707. Rozsnyóra ment miagyar lelkésznek.
Erre az időre esett az ónodi gyűlés idején a
halálra ítélt Okolicsányi Kristóf mellé való rneghivatása. Ezt készité elő gyászos útjára, a vér
padra s ennek sátorában irta a fentebbi levelet.
Ugyanitt Rozsnyón 1708. egy másik igen
nehéz lelkészi szolgálat is várakozott reá. Telekesi Török István a sopronmegyei Egyed, Sobor és Szentandrás földesura, II. Rákóczi Fe
renc szenátora és huszár ezredese, a háborús
világban Rozsnyóra hozta egyetlen fiát, T. Tö
rök Bálintot, akit itten 17 éves korában az Ur
»csendesen, gyengén, szépen és könnyen, mint
egy álom által« magához vett. Török volt Aáchs
családjának régi, bőkezű patrónusa. S 'most neki
kellett a boldogtalan szülőket értesíteni, a szi
**) Életrajzát bővebben megírtam az Ev. Egyh.
Isk. 1898, 1 - 6. számában: Öreg Aáchs M. (1646—1708).
***) Ách János 1652. Rábapordányban volt tanító.
A dunántúli ev. ehker. tört. 88., 105., 453., 882.
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véhez nőtt, ritka tehetségű és áldott jó lelkű
Mint bártfai rektor 1710. adta ki Gerhard
Jánosnak, a jénai jeles dogmatikusnak Szentséifjút az úrvacsorával is a nalálra előkésziteni. ö
mondta a 139. zsoltár 7—10. verse alapján a ha ges Elmélkedéseit, melyeket még Zólyomi Bol
lotti beszédet, mely nyomtatásban is megjelent. dizsár semptei lelkész fordított le 1616-ban. »Sok
(E siralom földén mennyei haza felé óhajtozó vétkektől megtisztítva« jelent meg Bártfán 1710hívek. Lőcse 1708. 4 ed rétii 32. L). Ez a le ben ajánlással, latin és magyar versekkel, éne
sújtó gyászeset indította Telekesi Törököt arra, kekkel. (408. lap. Műz. és Spataki ref. UoU.).
hogy az idősb Aáchs munkáját, a Boldog Ha És Aáchs adta ki újra Gerhard Jánosnak imádlál Szekerét újból is kiadja. Ifjabb Aáchs mint ságos könyvét is »A kegy esség, minden napi gya
rozsnvói lelkész szép előszóval rendezte sajtó korlásai címen, melyet szinten Zólyomi Boldi
alá s T. Törökön kivid Petrőczy István generá zsár fordított le. (Bártfa 1710. 174 lap.) Ezt az
lisnak, Zay Lőrinc zászlós urnák, Jánoky Zsig- imakönyvet később a ref. Makkai Sámuel is le
mond, Radvánszky János, Okolicsányi Mihály, fordította (Kolozsvár 1744.). És Gerhardnak 50
Kisfaludy György, Fodor László s több felvi elmélkedését Inczédi József is kiadta Liliomok
déki és dunántúli evang. föemberűnknek aján Völgye címen, (Szeben 1745.) legujabban pedig
lotta. (Lőcse 1708. 12-ed rétű 384. 1.) Ez az Főző Sára is közadakozásból Karcagon 1889.')
igen kedvelt munka még Jénában (Győrött)
Aách Mihályi Bártfáról még 1710. Kassára
1751. és negyedszer 1771. Nagyenveden is hívták meg a magyar gyülekezet lelkészének.
Itteni rövid működésének is egy irodalmi emléke
^megjelent.
Mint kiváló theológust és volt győri rek maradt. A címe: Szent Bemhárd atyának szép
tort 1709. az újonnan szervezett b á r t f a i isko áhitatos elmélkedései. Néhai Madarász Márton
lába hívták meg igazgatónak. Ez év pünkösdjére eperjesi lelkész fordította le ezeket 1649. és
nyomatta ki Novum Pentecostale című hirdet Aáchs most újra kiadta. (Bártfa 1710. 12-ed rétü
ményét, melyben a műveltség értékéről szól és 112. lap). Ezt Szentiványi Jánosnak, Rákóczi
részletes tantervét közöl. A jó emlékű Ladivér testőrsége brigadérosának, Eperjes városa főiIllés tantervét újítja fel, mely már előbb is hasz parancsnokának és nejének Gdtovits K ára as/nálatban volt Bártfán és Eperjesen. Külön so szonynak ajánlotta, akiknek egyetlen fiáról, »az
rolja fel a grammatisták, poéták, rétorok és lo ó kedves Józseféről» sok szépet jövendöl. A
gikusok leckéit. Comenius Vestibulumát is hasz főrangú katonához szólva, a tábori jelszóval
nálják, nagy súlyt helyez a magyar nyelv taní kezdi beszédét: Ki vagy? Honnét jössz? Hová
tására (ami nagy' haladás) és a parvisták és mégy? És Luther szavaival felel reá: Terra sum,
deklinisták közül senkit át nem bocsátanak, aki terram fero, terram tero, in terram revertor. Az
Luther kiskátéját jól nem tudja. Kinyomatta emberi lélek méltóságáról, a halálról és örök
Mag. Schwarz János eperjesi püspök-lelkésznek életről szólnak Clairveauxi Bemátnak ezek a
ajánlva azokat a tételeket is, melyeket 1709. az szép elmélkedései, akinek tanítása több pontban
őszi vizsgálatokon tárgyaltak. (Theses miscello- is megegyezik Lutherével.
riieae pro examine autumnali. Bártfa 1709.)
Aáchsnak további sorsáról és élete végéről
És legértékesebb emléke bártfai tanárságá csak annyit tudunk, hogy Eperjesen mirigyha
nak a M a g y a r T h e o l o g i a címen kiadott lálban (pestisben) halt még még 1710-ben.") Ez
dogmatika. Szirmay Miklós, Bercsényi föprefek- zel szemben Zoványi és Szinnyei azt mondja,
tusa, a Rózsahegyen alakult evang. consistorium hogy* Bártfán 1711. febr. 2. haít meg. De nem
elnöke és Cseri Zsuzsanna könyvtárukban őriz jelölik meg forrásukat és sok tévedés van ada
ték magyar kéziratban König Frigyes János taikban. Eperjesen 1710. nagy pestis dühön
reifswaídi majd rostocki tanárnak Theologia gött s valószínűleg Szentiványi hívta ide Aáchsot
ositiva cimü 1664. megjelent munkáját. Aáchs- a pestis elől elmenekült Schwarz János eperjesi
nak ezek a buzgó patrónusai megbízták öt, lelkész helyettesítésére. Akkor több vidéki lel
hogy nézze át a kéziratot és adja ki. Aáchs öröm kész is szolgált Eperjesen.*")
mel vállalkozott, s mivel könyvtára még nem
íme, fiatalon, nehéz háborús időkben, hiva
érkezett meg s ebből a latin eredetit nem hasz tását teljesítve hunyt el ez a szülőföldétől mesználhatta, azért Quenstedt András Theologica Sys- sze elszakadt tudós magyar theologus és buzgó
temáját vette segítségül (mert ez is saját be lelkipásztor. Atyját, a kuruc kor költő-papját
vallása szerint Kőniget követte) s ennek alap csak két évvel élte túl. Ifjabb Aáchs Mihály jek
ján revideálta és javította a kéziratot. így je- lemző példája a kuruc világban szolgált, hánya
lent meg Bártfán 1709. jul. 12-én ez a 39. cik tott életű, nehéz feladatok elé állított és a fegy
kelyből álló, kérdésekben és feleletekben a szi verzaj között is az egyházi irodalmat művelő
gorú lutheri orthodoxia szellemében írott dog hű és buzgó lelkipásztoroknak. A halálra ké
matika. Hutter Lénárd, a két Hunnius, Meissner, szülő Okolicsányi nevében, általa a sajókörömi
Hafen reifer, Kegel stb. magyarba is átültetett
*) Lásd: H. Kiss Géza, Árva Bethlen Kata. 46.
hittani műveinek folytatása akart ez-lenni, amint
Aáchs maga is mondja. A mű végén nyolc, né és 130. 1. Ritka eset, hogy evang. dogmatikus műveit
metből fordított ének is van, köztük: Jer, dicsér reformátusok adják ki.
**) Hrabovszky Gy. Presbiterologia I. 17.
jük Istent, Mit hajtok világnak. Valószínűleg ő,
vagy az atyja fordította.
"*) HÖrk J. Az eperjesi kollégium tört. II. 85.
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mezőn irt levél újította fel most emlékét. De
amúgy is szükség volt, hogy életrajzi adatait
röviden felsoroljuk, mert az irodalom-történet
és a lexikonok rendszerint összekeverik az apa
és a fiú Aáchs Mihály életeseményeit és irodalmi
műveit. A fentebbi levelet, mely Aáchs Mihály
nak a kezei rása, a Rakovszkyak liptónagyselmeei levéltára őrzi. Okolicsányinak ugyanis Ra
kó vszky Menyhért volt a szenvedő társa, akit
ugyanott az ónodi gyűlésen II, Rákóczi Ferenc
szeme láttára koncoltak fel a haragra lobbant
kurucok. Az igen érdekes tartalmú, hosszú le
velet Áldássy Antal közli a »Századokban« (1927.
évi 331—33. 1.).
Payr Sándor.

LelkészegyesSIet.
(MELE.)
Nagytiszteletü Lelkész urak!
Szives tudomásukra hozom, hogy orsz. Lel
készegyesületünk tavaszi konferenciáját ezidén
is szeretném összehívni és pedig Orosházára,
mint ahonnan igen meleghangú meghívást kap
tunk az ottani evang. gyülekezet részéről Meg
hívást kaptunk ugyan másfelől is, de ez alka
lommal, bizonyos okoknál fogva, orosházi test
véreink meghívását tartottam legcélszerűbbnek
elfogadni, a többi szives meg|hiivasokra, ha az
Isten éltet, majd később fogok reflektálni.
Most az a kérésem a kedves Lelkész testvé
rekhez, valamint Egyházunk világi vezetőihez s
tanáraihoz is: sziveskedjenek engem ezen kon
ferencia megszervezésében olyan témáknak ottanvaló előadásával támogatni, amelyek az egy
házi élet körébe vágnak s lelkészi karunk látó
körét széle sbiteni s ható erejét erősíteni alkal
masak.
A témák lehetnek tudományosak vagy gya
korlati jellegűek, mindenesetre azonban korsze-^
rüek legyenek, hogy hallgatóságunk a maii életre
nézve merítsen belőlük okulást.
A konferenciával kapcsolatosan az orosházi
nagy templomban a gyülekezeti tagok épülé
sére vallásos estélyt és hálaadó istentiszteletet is
szándékozom megrendezni, a már ismeretes ke
retek között. Erre nézve való jelentkezéseket is
szívesen veszek.
A konferencia összehívását május első he
tére tervezem. Az orosházi gyülekezet a legme
legebb szeretettel vár bennünket s a gyűlési ta
gok elszállásolásáról maga kíván gondoskodni.
Kedvezményes vasúti jegyekről Egyesületünk
titkára gondoskodik majd annak idején.
Az előadandó tárgyakat legkésőbb már
cius 20-ig kérem bejelenteni. A terminus betar
tását szabad legyen hangsúlyozottan kérnem,
hogy időm legyen a további intézkedéseket meg
tennem.
Abban a jóleső tudatban teszem közzé ezt
a felhívásomat, hogy az ev. lelkészikar sa vele
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együttérző s nemes törekvéseit lelkesen támo
gató evang. közönség mindig méltányolta az én
igénytelen ajkaim hivó és kérő szavát: óh le
gyen meg ez alkalommal is ez az örömem s min
denki, aki tud, jöjjön el s hozzon legalább egy
hasábfát a megrakandó tűzhöz, hogy annak fellobogó lángjából fény és melegség áradjon a
telkekbe, drága Egyházunk üdvére!
Nyíregyháza, 1928. február 4.
Testvéri szeretettel
Paulik János
a MELE. elnöke.

A szovjet-iskolák vallásellenes propagandája.
A szovjet-kormány egyik alapelve az, hogy
az iskolának nem szabad a politikán kívül áll
nia, hanem valamennyi oktatóiintézet egyúttal a
kommunizmus veteményes kertje ás legyen. Már
ebből is eléggé kitűnik, hogy az iskolának mi
lyen álláspontot kell elfoglalnia a vallással szem
ben. A vallást illetőleg mérvadó Marx Károlynak
az a mondása, hogy a vallás ópium a népnek.
Ezért Szovjetoroszországban az oktatásnak ko
moly feliadatai közé tartozik, hogy a népet eb
ből az ópiumittasságból kijózanítsa. Kezdetben
azt gondolták, hogy ezt a feladatot minden na
gyobb erőfeszítés nélkül elvégzik. Azért a val
lásellenes hadjáratot nagyjában véve rendszer
telenül folytatták. Minden eszközt, amely célhoz
vezetőnek látszott, a vallás likvidálására, alkal
mazásba vettek. De a remélt siker elmaradt.
Le kellett mondani arról a gondolatró1, hogy a
felnőtteket »felvilágosító munka« és a lelkészek
és gyülekezetek elleni megtorló intézkedések ál
tal egyik napról a másikra észre téritik. Hagyo
mányt, szokásokat és megszilárdult vallásos
meggyőződéseket nem lehetett olyan könnyen
kiirtani. Most tehát nagyobb szabású munkába
fogtak. Nehogy a közvéleményt még jobban a
kommunista párt ellen ingereljék, a kormány és
a párt a felelős tisztviselőkhöz titkos parancso
kat intézett azzal az utasítással, hogy különösen
a falusi lakosságnak vallásos érzelmeit kímél
jék. Lemondtak arról, hogy a felnőtt nemzedé
ket a vallástól eltántoríthatják. Az érdeklődést
(efeől sorban a serdülőkre kellett összpomtositaini. De itt azután gondoskodni kellett arról,
hogy igazán alapos munkát végezzenek, shogy
,a munka tervszerűen menjen végbe. Ehhez
megkivántatott, hogy a gyermekek és a fiatalság
lehetőleg eivonassék a szülői háznak és a gyü
lekezetnek vallásos befolyásától, másfelől szük
séges volt, hogy legalább is kifelé, az iskola
vallásellenes propagandájának ne agitatórius, ha
nem tárgyilagos, »tudományos«, higgadt jellege
legyen. Az óriási birodalom egyes részeiben
tett egyes intézkedések ezeknek az alapelvek
nek többénkevésbé célszerű alkalmazásai. Nem
egyetemes jellegűek, hanem jórészt a helyi ha
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tóságok feladata olyan intézkedések foganato
sítása, amelyek réven, a helyi viszonyok mér
legelésével, az említett célok elérhetők.
Majdnem az egész szovjetunióra érvényes
az a rendelet, hogy 18 éven aluli gyermekek
vallástanitásban nem részesülhetnek. Az iskola
vallásellenes befolyását ne ellensúlyozza az ott
honi, vagy templomi rendszeres vallástanitás.
A tanitó semmi körülmények között sem
vállalhat egyházi munkát, ami korábban, kü
lönösen a falukban gyakori volt. Még egyházi
énekkar vezetése is szigorúan tilos. Ma már oda
alakult a helyzet, hogy azonnali elbocsátásával
kell számolnia annak a tanítónak, aki vallásos
meggyőződését meg nem tagadja, vagy az is
tentiszteletek
látogatásával a gyermekeknek
rossz példát mutat.
Az iskola nem lehet imaházzal egy tető
alatt, sem valamely egyházi épülettel egy ud
varban, hogy a gyermekeket vallási cselekmé
nyek látása, vagy vallásos énekek hallása meg
ne rontsa.
A »téli szünetet« (karácsonyi szünet) és a
»tavaszi szünetet« (húsvéti S/ünet) lehetőleg úgy
adják ki, hogy ne essenek egyidöbe az egyházi
ünnepekkel, nehogy az ünnepekkel együttjáró
»babona- a gyermekek kedélyvilágát megmér
gezze. Ez az intézkedés, különösen a német
gyülekezetekben, esztendőkön keresztül ered
ménytelen volt, mert mihelyt az ünnepek jöttek,
a gyermekek nem mentek be az iskolába, vagy
otthagyták az intemátusokat és hazamentek. De
hovatovább mind nagyobb mértékben érnek el
sikereket a tanügyi hatóságok a német faluk
ban is. Az idén a »téli szünetet« 1928. január
1—10. tették, és sikerült, sok helyen most elő
ször, a tanulókat az iskolában visszatartani.
Hogy a tanulókat a karácsonyi istentisztelettől
is visszatartsa, egyik német faluban a kommu
nista tanitó december 24-én délutánra berendelte
őket, egy hegyen nagy máglyát raktak, azt a ta
nitó estefelé meggyujtotta és azt mondta, hogy
elégeti az istenüket.
Az iskolai könyvtárakból már évek előtt ki
kellett selejtezni minden vallásos tartalmú köny
vet, valamint azokat, amelyek bármely vonatko
zásban állottak Istennel, vallással, egyházzal.
Mint már említettük, a vallásellenes befo
lyásolásnak nem agitatorius, hanem inkább »tu
dományos«, tárgyilagos jelleggel kell bírni. Két
feladatot kell elvégezni: egyet negativ irány
ban, amely abban áll, hogy a »vallásos előíté
leteket« amennyiben ilyenek még vannak, ipar
kodni kell megcáfolni, azután a vallásos világ
nézet helybe materialista világnézetet kell
plántálni.
Erre a két célra nem külön utakon kell
törekedni, hanem a dolog természete szerint a
vallásellenes munka közben mindakettő állan
dóan szem előtt tartandó. A vallásellenes pro
pagandát tehát bele kell vinni a tanítás egészébe.
Az alsóbb osztályokban a természettudományi
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tanításra lehet támaszkodni. Miközben a gyer
mekeknek tisztább képet adnak a dolgok ter
mészetes keletkezéséről, és mindig mélyebben
belevezetik a világtörténés kérlelhetetlen tör
vényszerűségébe, egyúttal kiirtják a természet
fölötti erőkre vonatkozólag esetleg még m eg
levő »előítéleteket«. A gyermek naiv gondolkokodása nem botránkozik meg azon a felületes
ségen, amellyel a tanitó a létnek legmélyebb
kérdéseit megoldja. A felsőbb osztályokban a
vallásellenes
befolyásolás elsősorban a törté
nelmi tanításra támaszkodik. Itt is szem előtt
kell tartani a fent említett két célt: a vallásos
»előítéletek« kiirtását és a materialista világnézet
kiépítését. Iparkodnak kimutatni, hogy minden
vallás áz ősök kultuszából eredt és a papok
terjesztették, akik mindenkor értettek ahhoz,
hogyan Ehet a vallást misztikus homá'yba burkoni, hogy anyagi hasznot húzhassanak bekile.
A vallástörténelem sok példát nyújt, s ha eze
ket a példákat általánosíthatják, a szelleminek
hazugsága látszólag kifogástalanul bebizonyít
ható. A vallásellenes propaganda kihasználja azt
a tényt is, hogy az egy ház az állammal szoros
összeköttetésben állott.
Amig egyfelől mindent elkövetnek a »val
lásos előítéletek« kiirtására, másfelől az ifjú lel
kekben iparkodnak felépíted a Lenii-fél/e mate
rializmus világnézetét. És ki tagadhatná, hogy
tnnek a racionalista világnézetnek zárt formája
irős szeli mi hatalom! Az ifjú lé'ek, amely haj
lik a radikalizmusra, és mélyebb élettapasztalat
rendszerint nem áll rendelkezésére, könnven fel
lázad az uralkodó vélemény ellen, annál is in
kább, mert ebben az esetben meg külsőleg is
hasznára válik.
A vallásellenes propaganda idővé más ala
kot öltött, de csak az alakja változott, s ez is
csak részben. A valláshoz való viszony a régi
maradt és a harc céltudatosabban folyik, mint
azelőtt. ( R u s s i s c h e r Ev. P r e s s e d i e n s t .
1928. 2. s z á m. )

fl filippibeliekhez irt levél.
1, 15- 17.
Az apostolnak nemcsak a zsidók és pogányok közt voltak ellenségei. Akadtak keresztyé
nek is, akiknek szemében szálka volt a műkö
dése. Rómában megalakult a keresztyének gyü
lekezete, még mielőtt Pál apostol fogolyként
odakerült. Ennek a gyülekezetnek vo'tak tagjai,
akik tisztségeket töltöttek be, tekintély számba
mentek s bizonyára érdemes munkásságot fej
tettek ki, aminek ott, a birodalom fővárosában
nagy és messzekiható jelentősége volt. Ezeknek
a kimagasló egyháztagoknak jórésze őszinte
örömmel fogadta Pált s szívesen elismerte azo
kat a nagy szolgálatokat, amelyeket az evangféliom és az egyház körül teljesített. Mások azon-
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ban már eleitől fogva féltékenységgel eltelve
nézték az apostol működését, római sikerei pe
dig irigységet keltettek bennük. Az irigységlben
mindig megnyilvánul bizonyos kényelemszere
tet is; és az irigységnek egyik fullánkja az, hogy
a tekintélyét kényelemben élvezni akarót, a
mennyiben tekintélyét továbbra is fenn akarja
tartani, fokozottabb tevékenységre kényszeríti,
így történt Rómában is. Voltak, akik irigység
ből hirdették a Krisztust, mert nem akartak
elmaradni az apostol mögött, s nem akarták el
veszteni a gyülekezetben szerzett helyzetüket.
Közülök némelyek titkolták irigységöídet; úgy
tettek, mintha szívből feküdtek volna neki na
gyobb buzgalommal a munkának, mások azon
ban nem titkolták, hogy az apostollal akarnak
versenyre kelni, részben azért, mert nem tűr
hették, hogy az apostol fölibök kerekedjék, rész
ben azért, mert annak tanításával nem értettek
mindenben egyet. Ebből azután nyílt versen
gés, vitatkozás, pártoskodás keletkezett. Az apos
tol komolyan elitéli ezeknek az: irigykedcknek és
pártoskodóknak az eljárását, amikor azt mondja,
hogy ezek nem tiszta lélekből hirdetik a Krisz
tust; a bizonyságtételük nem felel meg a keresz
tyén erkölcs követelményeinek. Rosszul isme
rik őt, ha azt vélik, hogy a maga dicsőségét ke
resi; csalódnak, ha azt gondolják, hogy a bilin
cseit sulyosbbitják irigységükkel és versengé
sükkel. Ami az apostolnak fájdalmat okozhatna,
csak az evangéliom ügyének hátráltatása lenne.
Hiszen ő az evangéliom védelmében került Ró
mába, annak oltalmazása végett kell huzamo
sabban ott maradnia, egész élete az evangéliu
mért van. Jól tudják ezt mindazok, akik jóaka
ratból és szeretetből hirdetik a Krisztust. S mi
vel ez igy van, azért csak1 örülni tud annak,
hogy az irigyek és versengők prédikálják a
Krisztust. Az evangéliomban Istennek ereje van
a hívők üdvösségére. Ez az erő nem függ em
beri tudástól, erőtől; nem azért kegyelem esz
köze az evangéliom, mert szentek hirdetik, ha
nem mert Isten hatalma működik azáltal sm ert
a Krisztusról teszünk általa bizonyságot. Az
apostol, miként önmagát teljesen átadta a Krisz
tusnak s az evangéliom szolgálatának, úgy irigyeiben s a vele versengőkben is meglátja azt,
ami a gyülekezetét építheti, a Krisztus hirde
tését. Éppen Rómában ahol az irigység, pártoskodás, nagyravágyás és gőg olyan nagyra nőtt
a későbbi évszázadokban, ahol a püspök ön
magát mindenek fölé emelte, s Krisztus földi
helytartójának tette meg, éppen Rómában ta
pasztalja az apostol már a keresztyén ség első
századában, hogy milyen tisztátalan indító okok
tól vezérelteinek sokszor azok, akik Krisztus ne
vét írják fel zászlajukra, de csak egyéni sikere
kért küzdenek. S éppen Rómában tesz az apostol
vallomást arról, hogy örülni lehet azon, ha
Krisztus prédikál táti k, s elitéi minden türelmet
lenséget, minden fanatizmust, amely a keresz
tyén vallás leple alatt irigységből, versengésből
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arra szeretné kihasználni Krisztus bajnokainak
nehéz helyzetét, hogy a saját hatalmát és tekin
télyét, növelje. Sadjnos, az egyház történelme
számos példát mutat arra nézve, hogy a keresz
tyének fogságának nyomorúságát megnevelni
szeretnék olyanok, akik magukat keresztyének
nek nevezik. Nem tiszta lélekkel cselekeszmek,
de amig a Krisztust prédikálják, addig a keresz
tyén ség körén belül vannak.
1, 19. 20.
Amikor az apostol annak örül, hogy a
Krisztus prédikáltatik, kijelenti, hogy öröme ál
landó és bizonyos, azt tőle senki el nem ve
heti. Mert miről van itt szó? Mi forog kockán?
Az apostol teste, amelyre bilincseket raktak,
amelyet tömlöcbe vetettek. S mi történhetik ez
zel a testtel? Vagy életben marad, vagy meg
ölik. Ámde az apostol tudja, hogy teste úgy
az élet, mint a halál által szolgálni tudja a célt,
amelyre rendeltetett. Ez a cél az üdvösség és
a Krisztus dicsősége. Hogyan foszthatnák őt
meg örömétől az irigyek és a versengők, ho
lott erre még azok sem képesek, akik elég ha
talmasok voltak arra, hogy börtönbe juttassák
s arra, hogy kivégezzék? Aki örülni tud a hóhérpallos alatt, azt nem keseríti meg a tisztáta
lan lelkű áskálódás. És nincs is magára ha
gyatva. A gyülekezet imádkozik érte, a kereszt
fára feszitett Jézus Krisztusnak Lelke támo
gatja. A földről és a mennyből támogatják. Azt
maga sem tudja, hogy élve szabadul-e fogságá
ból. De nem is ez a lényeg. Semmiben sem
fog megszégyenülni, ezt bátor bizalommal re
méli, s ez a fő. Sem életével, sem halálával, sem
hitével, sem munkájával nem vall szégyent. Tes
tével a Krisztust szolgálta, s ha Krisztus szol
gálatában teste áldozatul esik, megöletik, ez csak
egy része, befejező része annak a szakadatlan
életodaáldozásnak, amely a Krisztus dicsőségét
növelte, hirdette, magasztalta. Halála nem je
lenti az apostoli munkának végét, hanem annak
summáját, befejezését, teljességre jutását. A
test halandó, a halál tehát nem szégyen. Ha
valaki a Krisztusért élt s a Krisztusért hal meg,
ugyanazon egy cél szolgálatába szegődtetve
mindent, sem üdvösségét nem vesztegette el,
sem a Krisztust nem alacsonyitotta le. Ellenke
zőleg: üdvösségét és Krisztus dicsőségét mun
kálta.
1, 21.

Az apostol nem önmagának, s nem önma
gából élt. Átadta magát Krisztusnak, aki őt tel
jesen birtokába vette, szolgájává tette s korlát
lanul uralkodik felette. Néki az élet Krisztus.
Teste is Krisztusnak él; teste nem az ő teste,
hanem Krisztus teste, amelyben a Krisztus magasztaltatik. Az ellenség nem talál az apostol
ban semmit, sem testét, sem lelkét, ahol halá
los sebet üthetne rajta. Megpróbálták^ Jézus
Krisztussal, aki azonban feltámadt a halálból s
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akinek halála feltámadása és üdvössége lett
mindazoknak, akik benne hisznek. Akinek az
élet Krisztus, annak a halál nyereség, üdvös
ség, dicsőség. Az apostol hite az életről és a
halálról itt a börtönben, a halál tornácában bi
zonyságtétel amellett, hogy Krisztus legyőzte a
világot, s hogy azoknak, akik a Krisztuséi, a vi
lág nem tud ártani. Ez a hit amely a halált mint
diadalmas harsona-zengést tudja bele foglalni
az örökélet szimfóniájába, jelenti, hogy az ősi
kígyó», feje széttiportatott; halálon, poklon, ör
dögön keresztül gázolt az életnek, dicsőségnek,
üdvösségnek fejedelme s utat nyitott mindazok
nak, akik nyomdokaiban járnak.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Felügvelő-beiktatás. A budapesti egyház
megye újonnan választott felügyelőjét dr. Mikler Károly nyug. eperjesi jogakadémiai igazga
tót, egyetemi magántanárt és tiszakerületi vi
lági főjegyzőt február 1-én iktatták be hiva
talába. A rendkívüli egyházmegyei közgyűlést
Broschko G. A. esperes imádsága után §ándy
Gyula budai egyházfelügyelő nyitotta meg, mire
Mohr Henrik lelkész a szavazatszedő bizottság
elnöke felolvasta a beérkezett szavazatok felbon
tásáról szőlő jelentést. F szerint dr. Mikler Ká
roly lett egyházmegyei felügyelőnek megvá
lasztva, aki ezután a hivatalos esküt letette. Az
egyházmegye nevében Broschko G. A. esperes,
az egyetemes egyház részéről báró Radvánszky
Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő, a bá
nyakerület nevében dr. Raffav Sándor püspök,
a tiszakeriilet nevében dr. Zelenka Lajos kér.
felügyelő, az iskolák nevében dr. Hittrich Ödön
fógimn. igazgató és a vallástanárok nevében
Reif Pál budai vallástanár üdvözölte az uj fel
ügyelőt, aki mélytartalmu és történeti vonat
kozásokban gazdag székfoglalót tartott, mely a
gyülekezetre mély benyomást tett.
Lelkészavatás. Dr. Raffay Sándor bánva- kerületi püspök január 17-én lelkésszé avatta:
Schulek Tibor hitjelöltet. A fiatal lelkésztestvér
Schulek Frigyes nagynevű műépítész tanár uno
kája, Gerock Károly stuttgarti udvari főlelkész
és prelátus dédunokája. Az Ur megáldó ke
gyelme kisérje testvérünket pályáján!
Lelkészválasztások. A szegedi gyülekezet
Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkészt, a komá
romi gyülekezet Fadgyas Aladár pápai hitokta
tót választotta lelkészévé.
Gyászhir. A szarvasi ág. hitv. ev. egyházközség egyháztanácsa a gyászoló családdal öszszeforrva mélységes megilletödéssel és fájdalom
mal jelenti, hogy tudós B r a c h n a Gábor tanító
az egyházközségiek 26 és fél éven át volt lan
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kadatlan buzgalmu és kiváló munkásságai taní
tója, a felejthetetlen jóságu férj, a leggondosabb
apa, a jószívű vő és rokon f. évi február 6-án,
életének 46-ik tanítói működésének 27-ik eszten
dejében hirtelen ha’állal kimúlt az élők sorából.
Az iga/ak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában«. (Mt. 13. -43.)
A Mária Dorottya Ev. Jótékony N őegye
sület február 5-én a várbeli evang. iskola ter
mében jótékonycélu műsoros családi estét ren
dezett. Az estélyen dr. Érti János egyetemi m.
tanár Az élet útja és a jelenkor embere címen
tartott előadást. Közreműködtek Bari ha Ferenc
hegedűművész, llngváry Eszter ének mű vésznő,
Borsos Jolán és Magda szavaló művésznők és
Mikus-Csák István zongoraművész.
A La Fontaine Irodalmi Társaság január
hó 29-én Gyóry Vilmos emlékére ülést tartott,
amelyen az egyetemes egyház képviseletében a
Luther Társaság főtitkára, Dr. Kovács Sándor,
egyetemi tanár, vett részt. A család is öt kérte
fel képviselésére. Az ülés programmján szere
pelt többek között Körösi Albin, római katholikus pap, egyetemi tanár, előadása is, aki Gyórynek spanyol műfordításait méltatta. D. Kovács
professzor erre engedélyt kapván, az ülés végén
rövid beszédben üdvözölte a társaságot s egy
úttal egyházunk és a család nevében köszönetét
mondott az emlékünnep rendezéséért. Beszédé
ben, mint kedves és felejthetetlen mozzanat szer
zőjét, külön köszöntötte dr. Körösi Albin ta
nárt, aki római katholikus lelkész létére oly szé
pen méltatta egy evangélikus lelkész irodalmi
érdemeit s mintegy élő megtestesítője azon szép
irodalmi hagyamányoknak, amelyek arra a korra
emlékeztetnek, amikor a római katholikus val
lásos költészet remekét, Dante művét, a protes
táns Szász Károly püspök, Calderon Állhatatos
fejedelmét a protestáns Gyóry Vilmos, a protes
táns Milton Elveszett paradicsomát Jánosi Gusz
táv veszprémi kanonok, a protestáns Klopstock
Messiását Tárkányi Béla egri kanonok fordí
totta magyarra, bizonyságául annak, hogy a
nagy szellemeken és müveiken nem lehet meg
osztozni, ahogy a római katonák megosztoztak
Krisztus köntösén, ruháin a keresztfa alatt. Min
den nagy szellem közös tulajdona minden igaz
ságra törekvő és szépségszerető léleknek. Vé
gül bejelentette, hogy a Luther Társaság ki
fogja adni Gyóry Vilmos műfordításait és egyéb
költői műveit, valamint Székácsnak összes'költői
müveit. Felszólalását a hallgatóság nagy tet
széssel és tapssal fogadta.
Halálozás. Súlyos csapás érte Luthár Ádám
battyándi ev. lelkészt, akinek felesége, szül. Fii
szár Sarolta, a szombathelyi és a muraszom
bati polgári iskolák volt tanárnője, a battyándi
ev. rtépiskola tanítónője február 1-én életének
45-ik évében Battyándon (most: Puconci, Ju
goszlávia) hosszú, nehéz szenvedés után el
hunyt.
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Az esztergomi missziói egvház küldött
ségének élén D. Kovács Sándor egyetemi ta
nár köszöntötte Serédi bíboros hercegprímást.
Üdvözlő beszédének szövege a következő: »Az
esztergomi ág. hitv. evang. missziói egyház ne
vében mély tisztelettel és keresztyéni bizalom
mal köszöntjük Főmagasságodat, amidőn a ma
gyar keresztyénséggel egyidős érseki székét el
foglalja. Köszöntésünk illeti elsősorban hazánk
zászlós urát, akitől minden magyar szív nyílt
sebének hegesztését várja; illeti a magyar kathclikus egyház legelső főpapját, akiben nem
pusztán az egyházat becsüljük meg, hanem azt
az államalkotó, társadalomépitő munkát is, amit
főképen nemzeti történelmünk válságos első
századaiban végzett; illeti Főmagasságod er
kölcsi személyiségét, mert nyilatkozatai szerint
magas méltóságának nem díszét és dicsőségét
érzi, hanem terhét, felelősségét és talán tövi
seit is. Bizalmunk abból a hitből fakad, hogy
Főmagasságod szive indításából mindazokat, a
kik Isten országát szolgálják és az egyetlen, Idvezitő Ur jézus Krisztus fenséges evangéliu
mát hirdetik és róla életükkel bizonyságot tesz
nek, bár más-más oltár körül szolgálnak, test
vérek és bajtársak gyanánt tekinti, akiket ha
Isten örök akarata egymás mellé rendelt mun
kásokul, földi korlátok és szempontok nem vá
laszthatnak el egymástól. Köszöntjük Főmagaisságodat, mert szivünk mélyén érezzük, hogy
hozza a szebb, boldogabb' magyar jövendőt, a
minek eljöveteléért a mi kis sarjadó egyházunk
is imádkozik és dolgozik. Isten áldását kérjük
Főmagasságodra és építő munkájára«. A prímás
az üdvözlésre meleg hangon válaszolt. D. Ko
vács Sándor jelentést tett báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelőnek, aki tevéiben fe
jezte ki vele szemben elismerését, különösen
is azért, hogy olyan hangot szólaltatott meg,
amely alkalmas a felekezetek közötti annyira kí
vánatos összhang erősítésére.
A Magyar Prot. Nők Orsz. Szövetsége
1928. február 16-án délután 6 órakor az Ev.
Leánykollégium disztermében (IV. Sütő-utca 1.
II. em.) kulturdélutánt rendez. Ezen alkalommal
Edvi-Illés Ödön festőművész a művészettörté
net köréből igen érdekes vetitettképes előadást
fog tartani. Helybiztosítás a Nőszövetség iro
dájában VIII. Üllői-ut 24. sz. a. délelőttönként
10—2-ig.
Protestáns katonai istentiszteletek. A re
formátusok Abonyi-utcai székházának zsinati
üléstermében február havától kezdve prot. ka
tonai istentiszteletek tartatnak minden vasárnap
és ünnepnapon délelőtt 11 órakor. Husvétkor urvacsoraosztás is lesz. A szolgálatot, felváltva
evangélikus és református lelkészek végzik. Te
kintve, hogy Budapesten igen nagyok a távol
N o m a to tt a

ságok és kevés az istentiszteleti helyiség, ezek
az istentiszteletek nagy áldást jelentenek a pol
gári gyülekezetek híveire is.
A kiskőrösi ev. ifjúsági egyesület január
28-án műkedvelő előadással kapcsolatos, táncmulatságot rendezett. A jövedelemiből 500 pen
gőt könyvtárának gyarapítására fordít az egye
sület, amelynek elnöke Fúria Zoltán hitoktató
lelkész.
Jugoszláviában az egyházaknak az állam
hoz való viszonyát szabályozó uj törvénytervezet
szerint a felekezetnélküliség nem engedhető
meg, mert az alkotmánnyal ellenkezik.
A szlovenszkój nyugati evang. egyházke
rület vezetői dr. Simkó L. felügyelő elnöklete
alatt értekezletet tartottak Zólyomban. Az érten
kezlet az elhalt Zoch Sámuel helyébe egyhangú
lag Fajnor Dusán nyitrai esperest jelölte püspök
nek.
F elelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

Eladó orgona. A kecskeméti ev. egyház
egy manuálos, 8 változatú orgonája eladó. Az
orgona teljesen jókarban van s a következő vál
tozatokból áll: M a n u á l : Salicionál 8’, Flanta
8’, Principal 8’, Flanta 4’, Principal oktáv 4’
és Mixher V. P e d á l : Oktávbiass 8’ és Subbass 16’. Az orgona hús vét után azonnal elszállitandó. Közelebbi felvilágosítást a kecskeméti
ev. lelkészi hivatal ad.
Pályázat. A hegyaljai egyházmegye azon
nali belépésre segédlelkészt keres. Ajánilikozás
N e m e s K á r o l y espereshez intézendő (Diós
győr, Borsód m.) akitől a feltételek megtudha
tók.
i
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Marcell Endre
orgonaépitö, evang. cíg.

B u d a p e s t, IX.
Közraktár-u. 14

Vállal mindenléle orgonajavilásl és orgsnaépilést.
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Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési t r : Egész évre 6 P. 40 lill., félévre 3 P.
20 tilt., negyedévre t P. 60 till.. Egy szám 16 fitt
Hirdetési árak m euegyezés szerint.

ért el egyfelől, annyira uj világképet tárt elénk
másfelől, hogy sokan, öntudatlan, vagy tudatos
pragmatisták, egyszerűen hátat fordítanak a
„Imé, megvetették az Ur sza
hitnek,
a vallásnak, mert semmiféle gyakorlati
vát, micsoda bülcseségök van te
hát nékik?“
élet jelentőségét és hasznát nem látják. Egysze
•lerem láB. 8, ft.
rűen nem tudnak mihez fogni vele.
Ezeknek értelmetlen és érthetetlen a pró
A hit és tudás egymáshoz való viszonyának
féta
szava: »Imé, megvetették az Ur szavát;
tanulmányozása és megvitatása* ezelőtt húszmicsoda
bölcseségök van tehát nékik?« Nem
harminc évvel igen divatos volt. ^Manapság ke
látnak
összefüggést
az Ur szava és az emberi
vesebbet hallunk róla. Legalább is nálunk ma
gyaroknál. Nem mintha már eldöntött kérdés bölcseség között.
Úgy látom, sok zavarnak oka a/, hogy nem
volna. De sikerült itt a szellemi atmoszférát anynyira megtülleszteni, hogy ilyen kérdések nem értjük egymás nyelvét, még ha minden magya
foglalkoztatják az irodalomban sem a hittudó rul beszélünk is. Nem vesszük eléggé tekin
sokat, sem a természettudósokat. Ebből a né tetbe, hogy a tudomány már természeténél
maságból semmi jó nem származik. Sem astruc- fogva sem beszélhet sem a filozófiának, sem
politikának, sem annak, ha úgy teszünk, mintha a theológiának nyelvén. A Judomány mindig
minden rendben volna, nincs haszna, eredmé szaktudomány és tárgyánál fogva mindig egy
nye. Inkább úgy tűnik fel, mintha a propagált oldalú. A tudomány igen sokat nyert azzal,
hit óvatosságból kerülné a tudománnyal való hogy' függetlenítette magát minden nem lénye
összekoccanást, a tudomány pedig egyszerűen géhez. tartozó szemponttól, s kivívta magának
quantité negligeable-nak tekintené a hitet.
azt az autonómiát és szabadságot, amely nél
Mi a hit? Jeremiás próféta szerint az idé kül nem dolgo/hatik, és amelyről le nem mond
zett helyen az Ur szavának megbecsülése. A hat. Az anatómus a maga szakmájában csak
hitetlenség az Ur szavának megvetése. Vagyis úgy érhet el eredményeket, ha figyelmét telje
az Isten kijelentéséhez való belső viszony. Mind sen az emberi testre koncentrálja és minden
ez persze a theológia nyelvén, a theológia mű mástól eltekint. Nem az feladata, hogy kivizs
szavaival van kifejezve. És minél távolabb ke gálja, hol lakik az emberi testben a lélek. Ez
rül a modern kultúra és gondolkodás a theoló- a tárgyilagos módszer a tudománynak vívmá
giától, annál kevésbé érti meg a theológia nyel nya. S egy anatómiai kézikönyvben nem kere
vét. »Isten igéje«, »isteni kijelentés« vájjon mit sünk fejtegetéseket a lélek halhatatlanságáról,
Jelenthetnek azok számára, akik a mai tudomá vagy bizonyítékokat Isten létezéséről; ahogyan
nyosság légkörében nevekedtek fel? Hiszen ez nem keresünk benne értekezéseket a geológiá
a tudományosság már módszerében kizár min ról, vagy a villamosságról. Ámde, jóllehet az
den természetfölöttit az életnek azon tényezői anatómus csak az anatómiáról beszél, és minden
közül, amelyeket kutatásának tárgyává tesz. Az mástól eltekint, nem akarja ezzel azt mondani,
ember eredetét vizsgálva, a tudomány még csak hogy a világon semmi más nem létezik, mint
tekintetbe sem veszi ma már az ember terem amiről ő beszél, ir, tanít.
A tudósok, a specialisták is sokszor téved
téséről szóló bibliai történetet. Az életet telje
sen immanens, vagyis a természetben bennerejlő hetnek, még a maguk szakmájában is, de két
erők és lehetőségek alapján akarja megismerni. ségtelen, hogy a tudományban mégis a speciáés ezzel a módszerrel olyan nagy
sikereket listákra vagyunk utalva; valamint bizonyos az
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is, hogy a tudományos munkálkodás specializáló
dása nélkül ekkora sikerek nem lettek volna el
érhetők. A tudomány a világot úgy tünteti fel,
mint egy gépezetet, de ezért szemrehányás nem
érheti, mert ennek a gépezetnek a megvizsgá
lása a feladata.
Nem szabad azonban szem elől téveszteni,
hogy az anyag ismerete még nem jelenti azt,
hogy az anyagot bölcsen is tudjuk felhasználni.
A fizikai világ területén sok felfedezésre, talál
mányra mutathatunk rá. És a tudományos hiatladás visszahatott a bölcseletre és a vallásra, a
hitre is. De ez nem jelenti azt, hogy most a
theológia lesz a tudomány szolgálója. Már most
szembeötlők azok a károk, amelyeket a mate
riális kultúra egyoldalú előtérbeállitása az em
beriség szellemi és erkölcsi életében okozott.
Az Ur szavát büntetlenül nem lehet megvetni.
Az ember nem csak kenyérrel él. Éppen a tu
domány az, amely a maga részéről is elvezet
bennünket annak felismerésére, hogy a mate
rialista szempont csak egy szempont, amelynek
a maga terén megvan a jogosultsága, de ha
azon túllép, akkor megtagadja tudományos jel
legét, kontárrá, kuruzslóvá válik. A világegye
tem nagyobb, mint a középkorban gondolták,
de nagyobb a materialista világiképnél is. Van
nak benne olyan szellemi erők és valóságok,
amelyeket szemeinkkel nem látunk, érzékeink
kel meg nem tapinthatunk, de létezésüket, mű
ködésüket, hatásukat kétségbevonhatatlianul ta
pasztaljuk. Maga az a gigantikus univerzum,
amelyet a tudomány tár fel előttünk, kénysze
rít arra, hogy annak alapján feltételezzünk egy
még gigantikusabb szellemi valóságot, aki lét
rehozta a világot, s aki a fizikai és szellemi
életnek, a tudománynak és a bölcseségnek örök
forrása. Az Istenbe vetett hit jogosít fel ben
nünket arra a reményre, hogy minél mélyebbre
hatolunk be a materialis világ titkaiba, annál
inkább felismerjük az Istentől származó bölcseség nélkülözhetetlenségét is. Mert a matérián
győzedelmes ember csak a Szentlélek által megvilágositva fogja anyagi erőit a szabadságnak,
az igazságnak és a szeretetnek szolgálatába ál
lítani.
Az ember a világban sohasem fogja ma
gát maradék nélkül megtalálni. A kenyér és a
viz sohasem fogja éhét és szomját lecsillapítani.
A szolgaság, az igazságtalanság, a rosszakarat
ellen mindenkor küzdeni fog. A materiális vilá
gon túl, a szellem világában, Istennél fogja min
dig keresni és megtalálni életének forrását és
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teljességét, azt a bölcseséget, amelynek vezér*
lete és megvilágositása alatt talál itt a földön
célt, amelyért élni és meghalni is érdemes. Az
ember testi és szellemi fejlődése a világban egy
olyan folyamat, amely önmagán túl mutat, oda,
ahonnan az Ur szava hallatszik, ahonnan a
bölcseség származik.

> filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
1, 22—26.
A testben való földi élet nem azonos a föl
dön túli élettel. A halál több mint álom, mert a
hivő csak a halál után van igazán együtt Krisz
tussal, aki a mennyben van; mig testi életünk
a földön, a testi érzékek világában folyik. Ezek
az érzékek segítenek bennünket, de egyúttal
korlátoznak is. A testi érzékek által szerzett is
meret nem tökéletes. Azért a halál, amely tes
tünket elporlasztja, nyereség és szabadulás a
léleknek. A börtönben az apostol gondol ügyé
nek kimenetelére; vájjon a császár felmenti-e,
avagy halálra Ítéli. Sokszor gondoltaik erre a
filippibeliek is. Bizonyára imádkoztak kiszaba
dulásáért. Azért tartja szükségesnek, hogy erre
vonatkozólag is kifejtse nézetét. Az élet szerinte
munkamező, s csak mint munkamező jön szá
mításba. Élni számára egyet jelent a Krisztus
ban végzett munkával. Á munka nem eszköz
csupán, amellyel gyümölcsöt akar termelni, ha
nem magában véve is az életnek gyümölcse,
amely az életnek lényegéhez hozzátartozik, amely
által az élet tartalmat nyer. Mások a munká
ban talán a megélhetés eszközét látják, s úgy
vélik, hogy azért dolgoznak, hogy azután élhes
senek. Az apostol a munkában látja az életet.
Az ember nem választhat szabadon az élet
és halál között. Az aposotl tudjál, hogy életéhalála Isten után a római császártól függ. De
vágyódhatik vagy az élet, vagy a halál után,
s könyöröghet Istenhez vagy életéért, vagy ha
láláért. Ennyiben választhat. Egyelőre nem tudná
megmondani, hogy melyiket válassza. Egyik
sem rossz. Mindegyik kívánatos jó. Ha csak
önmagára volna tekintettel, inkább választaná
és kérné a halált, mert sokkal jobb elköltözni
ahoz, akiért munkálkodóit s vele teljesen egye
sülni. De figyelemmel van a gyülekezetekre is.
Nem önmagának élt eddig sem, s amikor a jö
vőre gondol, akkor sem lehet döntő szempont
a saját sorsa és boldogsága. A gyülekezetnek
még szüksége van munkájára. Amint Krisztus
az övéiért odaszentelte magát, úgy az apostol
is odaszenteli magát a filippibeliiekért. Mivel a
gyülekezet még rászorul az ő testi életének
munkájára, azért bízik hogy életben marad, de
ez az élet mint eddig, úgy ezután is a keresz
tyén atyafiakkal együtt folytatott élet lesz, hogy
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továbbra is erősítse és vidáinitsa a gyülekezet
hitét, amikor majd közöttük megjelenik s di
csekedhetnek azzal, hogy imádságuk meghall
gattatott, az apostol kiszabadult és éle.ben ma
radt. Az apostol azt akarja, hogy életben mara
dását a gyülekezet úgy tekintse, mint Isten
gondviselő kegyelmének és a Jézus Krisztus főpásztori hűségének bizonyítékát. Csak azért vá
lasztja inkább az életet, mert ezt várja és re
méli tőlük. A fogságból való szabadulás tehát
kétféleképen viszi előbbre az evangéÜom ügyét:
az apostol tovább dolgozhatik a gyülekezetért,
a gyülekezet pedig gyarapodik és örvendez hi
tében. (Hogy az apostol a másik lehetőséggel
is számot vetett, mutatja 2. 17.)

hunyászkodik meg az ellenség előtt, nem alacsonyodik le annak színvonalára, hanem a Krisz
tus evangéliomához méltóan viselkedik s ezzel
kihívja az ellenség ádáz dühét és kemény ostro
mát. A szenvedés tehát éppen úgy az isteni ke
gyelemből származik, mint a hit, amelyért szen
vednek, amely hit őket Krisztus testének tag
jaivá teszi. Krisztust gyűlölték, hiveit is gyű
lölik; Krisztus szenvedett, hívei is szenvednek;
de a világ gonoszsága és kegyetlensége Isten
kegyelmét nemhogy eltörölné, inkább megbizonyitja, mert a szenvedések közt tapasztalják meg
a hit erejét és a kegyelemnek boldogító voltát.

1, 27- 30.
A gyülekezet azonban ne gondolja, hogy
jövője az apostol sorsától függ, s ne aszerint
rendezze be életét, hogy- az apostol él-e, vagy
meghal; elmehet-c hozzájok, vagy fogságban
marad. A fő életszabály a Krisztus evangélioma,
amelyet Krisztus hozott, hirdetett, amely Krisz
tusról tesz bizonyságot és Isten erejét nyújtja.
Azon iparkodjanak, hogy egyéni és közösségi
életük ana a színvonalra emelkedjék és azon
a magaslaton folytatódjék, amely méltó azevangéliomhoz s a benne megnyilvánuló isteni ke
gyelemhez. Nem szabad ebből a kegyelemből
kiesni, hanem erősen kell állani. Ehhez a Szent
lélek adja az erőt, amikor bennünket hiv, egye
sit, megvilágosit, megszentel s az igaz hitben
megtart. A Szentlélek egysége és azonossága
a gyülekezet egyöntetűségének b ztositéka, zá
loga. és munkáloja. Ennek a Szentiéleknek ado
mányait kérjék, azokra törekedjenek és azok
ban maradjanak. Csak igy lesznek érzésben,
gondolkodásban, akaratban egyek, máskü’önben
egyéni hajlamok és kedvtelések burjánoznak el;
apró érdekek, egyes felmerülő esetek, jelenték
telennek látszó nézeteltérések kikezdik a gyü
lekezetnek egységét, apró csoportok keletkez
nek, amelyeknek egymással való csatározásai
rácáfolnak az cvangéliomra s annak hitelét ront
ják. Pedig közösen kell harcolniok, valamennyi
nek vállvetve az evangéliom hitéért, mert ré
sen áll az ellenség, akinek hatalma csak úgy
veszti el félelmetességét, ha a Lélek egységében
tudnak vele szembeá lani. A bátorság, amellyel
a harcot felveszik és diadalra viszik, az ellen
ségnek romlását, a gyülekezetnek szabadulá
sát, mindkét irányban Istennek erejét mutatja,
mert Istennek Lelke munkálkodik a gyülekezet
ben s Isten az, akinek kegyelme a közös hit
és közös szenvedés kötelékeivel szilárdítja meg
a gyülekezet egységét, s ebben a tekintetben
odaállította eléjük példaképül az apostol hitét,
harcát, szenvedését. Isten kegyelme nélkül az
ellenség megrémítené, megbénítaná őket, a szen
vedések szejjelszómák, elnémítanák a gyüleke
zetét; Isten kegyelméből a szenvedések is bi
zonyságtevéssé lesznek, mert azt hirdetik, hogy
a gyülekezet nem szabja magát a világhoz, nem

Miatyánk - Úri imádság.
Többször elgondolkoztam már azon, mi
vesztegethette meg újabban annyira egyházi szó
nokainkat és íróinkat, hogy a magyar emberben
hússá és vérré vált M i a t y á n k helyett mind
sűrűbb.n az Ú r i i m á d s á g o t halljuk és olvas
suk. Engem nemcsak a inegszokottság hatalma
indit ellenzésre, hanem magyar nyelvérzékem
és nyelvtudásom is a leghatározottabban tilta
kozik az uj elnevezés ellen.
A tradíció itt annyiban jogosult, hogy a
könyvnyomtatás feltalá'ása előtt, a kódexek koráabn egy-cgy kódexben fog'alt műnek nem
volt a mai értelemben cime, s ha szó esett róla
vagy idézni kellett, rendszerint a szöveg kezdő
szavaival jelezték, mily munkáról van szó.
Ezt a szokást mind e mai napig megtartot
ták a pápai bullák; ezeket is kezdő szavaik sze
rint idézik.
A Miatyánk pedig — ugyebár. — minden
kódexnél is minden pápai bullánál régibb. Nincs
tehát miért eltérnünk a régitől, annal kevésbé,
mivel más nyelv is ezt a szokást követi és kezdő
szavai szerint nevezi ezt az imádságot.
Úri imádság« a magyar nyelv helyes ér
telmezése szerint mást jelent. Úri az, ami urak
tól, uri osztálytól származik, vagy annak hasz
nálatára van szánva. A Miatyánk pedig —
ugyebár — nemcsak urak használatára való?
Sőt ellenkezőleg! Van uri ember, uri osztály,
uri kaszinó stb. Ezek mindegyikében az »uri«
jelző egy egész társadalmi osztályt jelent, nem
pedig egyetlen egyedet. Épen igy uri ház, uri
vacsora nem e g y urnakJt esetleg tehát Isten
nek a háza, a vacsorája, hanem minden ház,
minden vacsora lehet, amely bizonyos feltételek
nek megfelel. Azt hiszem, még egy lelkésznek
sem jutott eszébe, hiveit az uri házba, az uri
vacsorához meghívni. Miért halljuk hát az Ur
házában oly sokszor az uri imádságot, holott a
Miatyánkot várjuk? Az ellen azonban semmi
kifogásunk, ha néha változatosság kedvéért az
Ur imáját mondják el.
Az uri imádság ellentétekép szerényebb hivő
esetleg valamiféle szolgai imádságot is keres
hetne. De mi lenne az? Csak nem akarnak tán
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Nietzsche megkülönböztetésére gondolni, aki
mint a keresztyénség vak és elbizakodott ellen
sége Krisztus morálját rabszolga-morálnak ne
vezte, magát ezzel szemben az úri morál hívé
nek vallotta, amely az egyénnek másokkal nem
törődő, legsubjektivebb, önző életfelfogása.
Még egy szempontra legyen szabad rámu
tatnom: egy nagy nemzeti hibánkra. Nálunknál
jóval nagyobb nemzetek féltékenyen őrködnek
nyelvük szókincsének minden egyes eleme fe
lett s a világért nem engednének abból egy
jottányit is elveszni. Csak mi magyarok mon
dunk lie megbocsáthatatlan könnyűséggel nyel
vünknek egy-egy évszázados eleméről s bírálat
nélkül, szívesein fogadjuk az újat, az idegent.
A földrajztudósok nemzetközi nagygyűlése évek
kel ezelőtt kimondotta, hogy a földrajzi neveket
az illető nép nyelvén fogják használni, hogy ne
legyen minden nyelvben más és más neve egy
és ugyanazon földrajzi tárgynak. És mit látunk?
Ami magyar tudósaink s részben már szépiróink is jámborul csak W len b e utaznak, nem
Bécsbe, w ie ni árut veszünk, stb.; de sem fran
ciának, sem angolnak, sem olasznak nem jut
eszébe lemondani a maga Vienne, Vienna, Londres stb. régi alakjairól.
Mivel ezek szerint M i a t y á n k a helyes
magyar elnevezés, mivel évszázados joga van
az élethez, és mivel féltett nemzeti nyelv
kincsünknek fel nem áldozható eleme, azért
»Miatyánk« maradjon meg a te országod.
Debrecen.
Horvay Róbert.

Mi történik „odaát“?
II.
Wittig húsvéti üdvözlete nagy port vert
fel. Sokan voltak, akik megkönnyebbültek az
olvasásakor: az ott kifejtettek sok lelki tehert
vettek le róluk. A szerzőt ezek elhalmoz'Ják köszöneíükkel. De viszont a vulgáris kathoticizmus kitaposott ösvényein járó sokaság, minden
esetre elsősorban a papság, egyes rendek1 (ne
vezetesen a jezsuiták) felzúdultak s azonnal
eretnekséget orroltak. A breslaui biboros érsek,
Bertram szükségesnek látta, hogy Wittiget, laki
iránt különben teljes bizalommal volt s akinek
a munkáját őszintén becsülte, figyelmeztesse,
és irodalmi megnyilatkozásaiban nagyobb óva
tosságra intse. S mikor egy svájci professzor
»Lutherus redivivus?« cim alatt kiadott támadá
sában Wittiget nyíltan lutberanizmussal vádolta
meg, megkezdődött az ellenie folytatott hajsza,
amelyet semmiféle egyházi hatóságnak sem volt
meg a bátorsága lehetetlenné tenni.
Az ügy aktáit Wittig legújabban »Das Al
ter der Kirche« cím alatt Rosemstockkal közö
sen kiadott munkájának az 5. füzetében bocsá
totta közre s igy jelenleg már legalább némileg
objektiv módon lehet a kérdés aktáiba betekim-
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tést nyerni. Nem lehet megindulás nélkül ol
vasni ezeket az írásokat, amelyek minden lap
jukon arról tesznek tanúságot, hogy hogyan
kell küzdenie jóhimevéért, becsületéért egy hű
katholijkus embernek, aki minden munkájával a
legjobb értelemben aklar szolgálni egyházának.
Végül persze minden jószándék eredménytelen
nek1 bizonyult.
Talán az egész ügy más fordulatot vett
volna, ha az egyházi hatóságban megvan a bá
torság arra, hogy Wittiget oltalmába vegye.
De éppen erre a br esküi bíboros-érsek nem
volt hajlandó. Bizonyára nem volt teljesen át
hatva azoknak az igazságáról, amiket Wittig
irt s eljárásának okát jórészt ebben kell keresni.
De nem is volt bátorsága arra, hogy erélyesen
fellépjen azokkal szemben, akik1 a Wittig elleni
gyanút állandóan táplálták s a számára készitett máglyát folyvást szították Inkább engedett
az ilyen törekvéseknek, — talán az attól való
félelemben, hogy maga tűnik fel Rómában gya
nús színben, ha ott máskép Ítélnek a dolog fe
lől s hogy akkor maga jut kellemetlen hely
zetbe. Ezért vonja meg bizalmát Wittig addigi,
az egyetem diáksága körében folytatott sikeres
lelkipásztori tevékenységétől, — még mielőtt
bármiféle fórum hivatalos eljárást indított volna
ellene. Ezért azután eredménytelenek mindazok
a nyilatkozatok, amelyekkel Wittig igazolni
akarja az egyházi tanhoz való hűsiégét s ame
lyeket abban a formában ad le, amelyben aizt tőle
hatósága kívánja (igy 1922. jun. 16-ról, 1923.
febr. 23-ról és 1925. jani. 25-ről keltezett leve
leiben). Eredménytelen volt annak az ismételt
hangsúlyozása is, hogy hajlandó minden katholikus dogmát aláírni és minden, valamely mun
kájában esetleg! kimutatott tévtant visszavonni.
Wittig ebben az ügyben a fősulyt éppen
arra helyezte, hogy ne csak általános jelsza
vakkal lépjenek fel ellene, hanem mutassák ki
műveiben általában és részletesen, hol jutott el
lenkezésbe az egyházi tannal. Ennek a követe
lésének azonban érdemleges módon nem tettek
Ellenfeleinek hamarosan sikerült elérni,
hogy a római szentszék őt »súlyos megrovásban«
(»grave ammonizione«) részesítse. Rómában
azonban még annyi fáradságot sem vettek ma
gjuknak, hogjy komolyan tájékozódtak volna Wit
tig irodalmi munkássága iránt: a megrovás
okául a »Kirche und Wirklichkeit, ein katholi
sches Zeitbuch« cimü munka szerepelt. Ez azon
ban nem származik Wittigtől, hanem annak csak
két cikkét irta s azokat is már régebben, anél
kül, hogy azok elle n a német ka tholikus egy
ház bármely hivatalos fóruma kifogást emelt
volna. Teljesen jogosult volt tehát Wittignek
az az érzése, hogy Rómában nemcsak felülete
sen, hanem igazságtalanul jártak el. Azonban
ennek a megíróvásnak visszavonását hiába kérte:
a kardinális érsek nyilván nem mert szembe

1928.________________ EVANGÉLIKUSOK LAPJA
szállni a római hatóságokkal,
még ott ha
tározottan és erélyesen fellépni sem.
Természetesen a központi hatóság ezen el
járása nem maradt titokban s ez a körülmény
csak még jobban növelte a Wittig ellen táplált
gyanút. Az egy házi cenzúra nem mer már Wittignek engedélyt adni műveinek kinyomatására
s a legjellemzőbb, hogy ezt az engedélyt Wit
tig nem tudja megkapni annak ellenére sem,
hogy elvileg hajlandó minden kivánt korrektú
rát kéziratán megtenni s ismételten süigeti a
hatóságokat, hogy mondják meg végre a kifo
gásokat művei ellen A felelet legfeljebb olyan
általánosságokban mozog, amelyekkel nem le
het semmit sem kezdeni. Nyilvánvaló, hogy a
központi hatóságoktól való félelem lidércként ne
hezedik a cenzúrabizottságokra, úgyhogy leg
alább részben jobb lelki ismeretük ellen sem me
rik megadni az »Imprimatur«^, nehogy maguk
is gyanús színben tűnjenek fel, ha esetleg Róma
azután indexre teszi a szerzőnek ezt vagy egyéb
művét. Katholikus folyóiratok még olyan cik
keket sem mernek közölni, amelyek Wittignek
védelmére kelnek. (L. »Das Alter der Kirche«
V. részben különösen a kölni, augsburgi és passaui hatóságokkal folytatott tárgyalásokat, 22—
50. lp. valamint Eberíe Józsefnek, a »Das Neue
Reich« kiadójának levelét u. o. 41. lp.) így az
után végül Wittig kénytelen volt »Das Leben
Jesu« c. már említett munkáját a szépirodalmi
termékek közt kiadni: azokra nézve nem szok
ták Németországban kikérni az egyházi cen
zúra-hatóság véleményét. Az uj lcánoniog értel
mében ez azonban nem egészen helyeselhető
eljárás s ez lett azután Wittig veszte.
Ellenségeinek t. i. sikerült kivívni, azt, hogy
a római indexkongregáció a tiltott könyvek s o 
rába iktassa Wittignek több művét. Ezek közt
elsősorban említett »húsvéti üzenete«, »A meg
váltottak«, továbbá a »Kirche und Wirklidikeit«-ben megjelent két cikke (itt már nem az
egész könyvről szól a bizottság!), valamint
»Das Leben Jesu« cimü művei szerepelnek. A
kongregáció egyúttal utasította a breslaui ér
seket, hogy Wittigtól újra vegye ki a Proces
sio Tridentina-t és az u. n. antimodemista es
küt s kötelezte, hogy ettől fogva minden nyomta
tásban megjelenő művéhez a római hatóság elő
zetes hozzájárulását kikérje. Megokolásként azt
hozta fel, hogy a Wittig által hirdetett tévtanok
a katholikus egyház tanítását alapjában forgat
ják fel (Errores, quos Rev. Doct. Wittig litte
ris tradidit, certe quidem ex parte, doctrinam di
vi no-catho!icam funditus subvertunt«).
El lehet képzelni, hogy hogyan hatott ez
az ítélet Wittigre, aki hiszen minden munkájával
feltétlenül egyházi irányban akart szolgálni a
híveknek. Talán a legkeserübb az ítéletben az
volt, hogy a római hatóság azt minden megokolás nélkül hozta meg. Éppen azért a breslaui
érsekhez intézett felterjesztésében Wittig kérte
ennek a megokolásnak a megadását; minden go
nosztevőnek elemi joga, hogy a törvény részle
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tesen megokolja a rá kimért büntetést. Utalt
egyúttal arra, hogy az Ítéletben követelt eskük
letétele részéről már megtörtént s mivel nem
érzi magát esküszegőnek, azért az ott kívántak
nak nem tehet a kivánt formában eleget. Majd
igy folytatja: »Nyíltan vádolom Eminenciádat,
hogy Éminenciád néhány izgatótói megfélem
lítve, ezen ügyben kiadott sorozatos intézkedései
miatt, amelyek kicsinyes emberek módjára (nach
Skrupulantenart) mind sz.igoiubbak lettek, a je
len szerencsétlenség felidézésében szintén hibás.
Püspökömtől elhagyatva minden támadásnak ki
voltam téve ( war ich jedem Gebell ausgesetzt«)
és hogy ezeknek már véget vessenek, most le
hetetlenné teszik nekem az Isten irgalmasságáról
szóló evangélium hirdetését. Ha ügyem az egész
katholikus világ botránya lesz, akkor abban nem
én vagyok elsősorban h ib á s.
Eredménye persze ezen előterjesztésnek
nem lett. Róma sem a kivánt felvilágosítást nem
adta meg, sem azon követeléséből nem enge
dett, amely az említett eskünek újólag való le
tételére vonatkozott. Azoknak a közvetítéseknek
sem volt eredménye, amelyre Wittig ügyének
pártatlan ismerői vállalkoztak. Wittigben pedig
erősebb volt a saját meggyőződéséhez való ra
gaszkodás, mint az a praktikus, inkább »politi
kus- gondolkodást mutató meggondolás, ame
lyet a viszonyokkal ismerős kollégái is ajánlot
tak neki, hogy t. i. vegye a dolgot könnyebb
oldaláról s további működése szamára bizto
sítsa a lehetőséget az eskü letételével. így azután
nem is felelt meg a rá kirótt büntetésnek s ez
automatikusan vonta maga után a kiközösítést,
amelyet a breslaui érsek megbízás alapján 1926.
junius 12-én hirdetett ki.
A római szentszéknek ez az eljárása meg
döbbenést váltott ki a kath. egyházhoz feltétle
nül ragaszkodó körökben is. Ha ez nem is mert
olyan határozottan megnyilatkozni, mint aho
gyan azt talán a mi egyházunk viszonyai közt
várnók, de azért azt meg a távolabb álló is ész
reveheti. Több oldalról is történt olyan megnyi
latkozás, amely az index jelenlegi kezelései el
avultnak tartja. A bécsi »Korrespondenzblatt für
den katholischen Klerus« mondja 1925. szept.
10-i számában, hogy az indexkongregáció eljá
rása sajátságos gondolatokat ébreszt fel. Az iro
dalomban a hitetlenségnek és erkö’esteien ségnek
megdöbbentően széles áradata ömlik el: az egy
ház ezt kénytelen tűrni s nem tehet ellene. »Miért
jelentenének akkor egy olyan mély kedélyű pap
nak az iratai, mint Wittigéi, akiben költészet, tu
domány és jámbor elmélyedés olyan benső kap
csolatban szólalnak meg, olyan nagy veszedelmet
a katholicizmusra, hogy őt számunkra elveszett
nek kell minősíteni?« Rosenstock, aki maga a
zsidóságból lépett át a katholicizmusra, egy ira
tot bocsátott közre, amely mindenesetre széles
körök hangulatára jellemző; ennek az iratnak a
cime: »Religio depopulata«, »az elpusztított val
lás«: egy regi, a XVI. század végén keletkezett
u. n. Malakiás-féle jövendölés ezzel a kifeje
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zéssel jelöli meg a 104. pápának (ez XV. Be
nedek volt), az uralkodását. Ennek a címnek a
használata is mutatja már azt, hogy a szerző
hogyan tekinti az esetet. S a megdöbbenésnek
a hangja vonul végig azon »theologiai-egyházjogi szakvéleménynek« a lapjain is, amelyet Wittig közöl (»Das Alter der Kirche«) V. 145—
273. lpk.). A szerzők, akik kétségkívül a katholikus papságnak legértékesebb tagijai közé tar
toznak, —- megnevezni az előzményiek után ter
mészetszerűleg nem merik magukat, — az in
dexkongregáció eljárását feltétlenül elitélik és
kimutatják, hogy az a kánonjog szerint sem volt
helyes (id. h. 176. k. lpk.). Nem azonosítják
magukat Wittiggel, sőt kimutatják azokat a hi
bákat is, melyeket elkövetett; de éppen az egy
ház iránt való szeretetből követelik az egyházi
cenzúra és az index körül követett eljárás meg
reformálását.
De legyen elég. Megdöbbentő a kép, amely
itt feltárul előttünk. Végezetül még csak azokat
a szavakat közöljük; amelyekkel Wittig az excommunicatioval szemben állást foglalt: »__
Könyveimet a nép számára írtam, nem másért,
mint a nép vallási és egyházi nyomorúsága miatt
érzett szánalomból kifolyólag. Ezrek és ezrek
merítettek azokból vigasztalást, örömöt és uj
életkedvet. Többszörösen is kifejeztem azon
készségemet, hogy visszavonom a tévedéseket,
amelyek azokban talán foglaltaknak. De az egy
házi hatóságok mindeddig nem voltak képesek
egy tévedést sem felmutatni, hanem csak min
dent általánosságban Ítéltek el, mintha minden
hitem és papi segíteni akarásom helytelen
volna... Én katholikus maradok, mint eddig is
voltam és megtartom atyáim hitét«. (Id. h. 142.
Ip.) Az ügynek a további fejleményeit minden
esetre érdeklődéssel lehet várni. Számunkra ta
nulságos az a kép, amelyet ezekből az esemé
nyekből a katholicizmusra vonatkozólag nye
rünk. Mutatja azt, hogy a katholicizmus ma sem
tudja elviselni az evangéliumot, úgy mint nem
tudta elviselni, amikor Luther azt újra felfedezte.
Talán sokan voltak, akik az utóbbi években fo
kozott erővel szerezték azt a benyomást, hogy
a katholicizmus minden nem-evangéliumi tan
ellenére is igen nagy komolysággal keresi az
evangéliumot, hogy a soraiban olyan ébredés,
v a l l á s o s ébredés is folyik, amelynek mi is csak
örülhetünk. Ez az eset azt mutatja, hogy ennek
az ébredésnek Róma az ellensége: ma sem érti
meg azt, amit a lélek keres és kíván. Bennünket
csak mély gyásszal tölthet el ez. Mert ez azt je
lenti, hogy a keresztyénségnek egyik leghatal
masabb ága kivonja magát az evangélium hivő
szava alól.
Mindezekben a katholicizmus lelki képe raj
zolódik meg előttünk. S nekünk azért érdemes
ezekkel az eseményekkel foglalkozni, mivel mu
tatják, hogy ki az az ellenfél, aki ellenünk is
harcol.
(Vége.)
Lie. Dr. Karner Károly.

1928.

Egységes egyházi éneklés és
• egyöntetű liturgia.
Az Evangélikusok Lapja 1928. évi január
hó 22-én megjelent számában a »Liturgiánk«
cimü cikk érdemes szerzője sok jó és életrevaló
gondolatot közöl, amelyek közül egyesek engem
is arra az elhatározásra indítottak, hogy egy
házunk ezen, mondhatnám eléggé elhanyagolt
kérdéséhez, részletesebben hozzászóljak. Mint
hogy az egyházi ének, az evangélikus isten
tisztelet egyik lényeges alkotórészét képezi,
amely rendesen a prédikáció előtt és után szólal
meg, igy ennek lefolyását az ájtatosság szem
pontjából talán nem teljesen érdektelen és kö
zömbös közelebbről szemügyre venni.
Az evangélikus egyházi énekek dal'amainak
legtöbbje a reformációt követő évszázadban ke
letkeztek, ahol nemcsak egyházi, hanem világi
hatások is játszottak közbe azok ritmikai kiala
kulásához. A dallamok részben ismert zeneszer
zőktől, esetleg egyházi tisztséget viselő férfiak
tól, részben pedig ismeretlen szerzőktől szár
maznak, de mind megegyeznek abban, hogy
htározott, jellegzetes dallambeli vonással bír
nak.
Ha manapság az evangélikus egyházi ének
dallamait nézzük, arra a sajnálatraméltó követ
keztetésre jutunk, hogy azok már nem olyan
határozott egyöntetű jelleget mutatnak, hanem
gyakran egyházközségenként változnak, amenynyiben azokat a hívők serege az idők folya
mán megváltoztatta, átalakította és a saját ze
nei ízlésének megfelelően »megjavította«. Csak
egyre kívánok utalni: arra az egyházi énekre,
amely himnuszszerü hatásában csak akkor volna
tökéletes, ha egyöntetű dallam szerint énekel
nék valamennyi evangélikus egyházban, az Erős
várunkra. De sajnos, mit kell ezen a téren
tapasztalnunk? Van-e egység az Erős várunk
kezdetű evangélikus egyházi ének dallamában?
Be kell vallanunk, hogy nincsen, amennyiben
az egyes gyülekezetek teljesen önkényes módon
járnak el ezen ének éneklésénél.
Kérdem már most, miért nem lehetne az
evangélikus egyház énekeit mindenütt egyfor
mán, egységes dallam szerint énekelni? A ka
tholikus egyház sokkal előrelátóbb ezen a té
ren, mivel a gregorián korái egysége felett éber
figyelemmel őrködik és annak megváltoztatását
nem engedi meg. A katholikus egyház jól tudja,
hogy erejét részben az egységes éneklési mód
nak köszönheti s éppen ezért ennek analógiájára
az evangélikus egyházi dallam külső formai egy
sége lenne elsősorban arra hivatva, hogy az
annyira elaprózott s gyenge evangélikus egy
házat naggyá, hatalmassá tegye és virágzásában
előmozdítsa, mert csak egységes egyesülés és
összetartás által várható az, hogy a gyenge
hajtás egykor majd hatalmas terebélyes fává
nőjjön.
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Legnagyobb baj, hogy a legtöbb evangé amelyeket az egyes verssorok végén igen gyak
likus egyházban az egyházi éneket különböző ran alkalmazni szokott. Ezzel az Ízléstelenség
dallam szerint éneklik. Szigorúan véve nem is gel egyszer már végképpen szakítani kellene.
mind különböző dallam, hanem egy és ugyan Helyén való azonban az egyes versszakok kö
azon dallam elferdítése és kiforgatása olyany- zött rövid közjátékok alkalmazása. Leghelyesebb
nyira, hogy néha csak nagyon nehezen, néha az egyházi éneket egyszerű négy- esetleg ahol
azonban éppenséggel nem ismerhető fel rög kell, ötszólamú orgonaletétben kisérni s igy a
tön. A legszebb és leghatásosabb evangélikus gyülekezeti éneket biztos kézzel vezetni. Az
egyházi énekeket, mint amilyen Jézus én bizo orgonistának a praeludium és postludium ke
dalmám, Ki dolgát csak Istenre hagyja, Mi retén belül tág tere nyílik tehetségének érvé
Atyánk, ki vagy mennyekben, Erős várunk az nyesítésére akár kötött formában, akár saját
Úristen, Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél improvizádójaképen.
stb. stb., csaknem minden egyházban máskép
Az evangélikus istentisztelet liturgiájához
pen éneklik, alkalmazkodva az egyes egyházak tartoznak elsősorban az antifonák és responsoban apáról-fiura átszálló régi hagyományokhoz riumok, amelyeket a lelkész az oltár előtt orgoés az ott fennálló helyi szokásokhoz.
nakiséret nélkül énekelni szokott s arra felel
A helyi szokásokat elsősorban a gyülekezet ének alakjában esetleg orgonakisérct mellett az
honosítja meg, de sokszor nem kis -esze van orgonista-kántor vagy — ha van — az egész
benne az orgonista kántornak is. Az orgonisták énekkar. A liturgikus szertartás nem található
eléggé el nem ítélhető rossz szokása abban csú meg minden egyházban. Leginkább a lelkész
csosodik ki, hogy nem kísérlik, meg a gyüle egyénisége és zenei képzettsége szerint szokott
kezetei helyi szokásaiktól leszoktatni és helyes változni. Alig van egyház, ahol a liturgia tel
útra terelni, hanem nyugodtan hagyják őket régi jesen azonos lenne.
kitaposott útjukon sőt orgonajátékukkal még
(Folytatjuk.)
alátámasztják helyi szokásaikat olyformán, hogy
az evangélikus egyházi ének dallamait nem a
korálkönyvekben található letétek szerint játszák, hanem átmenő, váltó, esetleg szeptimahangokkal hidalják át és egészítik ki. Nem bán
ják, ha a gyülekezet az egyházi ének dallamát
nyújtja és az egyes szótagokat nem a hangjegy'
Doktorrá avatás. A m. kir. Ferenc Jó
időértékének megfelelően, hanem annál jóval zsef tudomány egyetemen két végzett hal’gatót
hosszabb ideig tartja ki, ami különösen az egyes
verssorok végén álló fcrmátáknál igen rosszul avattak f. hó 8-án sub auspiriis Gubernatoris
hat. ök abban a téves hitben ringatják magu doktorrá. Mind a kettő evangélikus egyházunk
kat, hogy cselekedetük által az éneklést lényege tagja. Az egyik ifj. D. Paraszkay Gyula, ki
sen megkönnyítik s nem törődnek azzal sem, mint a szegedi egyetemi Luther Szövetség el
hogy ezáltal az egyházi ének dallamát olyan nöke már eddig is rá szolgált egyházunk elis
kuszáltan adják vissza, hogy az szinte a felismerhetetlenségig eltorzul. Tessék csak végig merésére, hűséges munkálkodásával, a másik
hallgatni egy ilyen agyondédelgetett gyüleke ifj. D. Bruckner Győző, a miskolci evang. jog
zet éneklését. Rögtön az első pillanatra észre akadémia dékánjának fia, ki szintén biztosíté
vehető a kezdetleges ének modor és a zenei íz kot nyújt rá, hogy apái hithüségével és buzgal
lés teljes hiánya. Az egyes intervallumok meg mával erős oszlopa lesz anyaszentegyházunkváltoztatása által az evangélikus egyházi ének nak. Isten áldása kisérje őket jövendő életutdallama elveszíti zenei értékének legnagyobb
részét s súlyos csorbát szenved formai egysége jukon.
is.
Újjáalakult a szarvasi Luther Szövetség.
Az evangélikus egyházi ének dallama nem A szarvasi Luther Szövetség a háború és forra
csak zeneértőknek, hanem az egész népnek van dalmak lezajlása után 1920-ban alakult meg. Elő
szánva. Ezért dallama kis hangterjedelemben, ször eleven életet hozott, egy lapot is alapítot
a diatónikus hangsorban mozog és a legegysze tak tagjai Evangélikus Sión címmel, azonban
rűbb, kgtermészetesebb módon folyik. Nem ta pár évi működés után megszűnt. A megszűnt
lálunk benne semmiféle hatásvadászist vagy egyesülést most újraalakították. Raffay Sándor
idegenszerü, kromatikus hangot, amely a dal dr. bányakerületi püspök előírta a szövetség mű
lam komolyságát megbontana, esetleg veszé ködési terét és a most tartott alakulógyülésen
lyeztetné. Éppen ez egyszerűségűk által oly szé elnökül Kellő Gusztáv szarvasi ev. lelkészt vá
pek az evangélikus egyházi ének dallamad.
lasztották meg. A nagyszámú választmányban
Amilyen egyszerű a dallam, olyan egyszerű helyet foglal az egyháztanács 12 tagja is. Elha
legyen az orgonakisérete is. Az orgonista tar tároztál; azonkívül, hogy egy tanácsadó irodát
tózkodjék mindenféle futamtól s különösen a állítanak fel, ahol a hittestvérek ügyes-bajos dol
még ma is nagyon divatos rövid közjátékoktól, gaikban tanácsot esetleg segélyt is kapnak, azon-
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kívül felállítottak egy olvasótermet is, ahol a
világi és egyházi lapokat olvashatják napon
kint a hívek. A szegényebb hitsorsosokat segé
lyezni is fogják, a módosabbakat adakozásra
hívják fel és az adományok átvételére a segé
lyezettet küldik el, hogy a segélyző tudja, hogy
kinek ad adományt, a segélyezett pedig, hogy
azt kitől kapta. Minden vasárnap délután ismer
tető előadást tartanak nemcsak a községben, ha
nem, a tanyai kerületekben is és előadókul több
orvost és ügyvédet sikerült megnyerniök. A
még hiányos tervezetet rövidesen kiegészítik és
akkor a tudományok és művészetek minden ágá
ból tartanak majd a nép számára előadásokat
a nép egyszerű nyelvén. A szövetség tagdijat
nem szed, ezért a módosabb lakosokat kérik fel
adományozásra, hogy a költségeket igy fedez
zék. Szarvas községe nagy hiányát érzi az ily
nemű népművelő előadásoknak, ezért a most
megkezdett előadások iránt nagy az érdeklődés,
Legutóbb Chovan József csabacsüdi lelkész
tartott élvezetes előadást franciaországi tapasz
talatairól. A szövetségnek külön vegyes kara
is van, amely rövidesen nyilvánosság előtt is
bemutatkozik.
O. I.

1928.

Luther vagy Loyola? A békéscsabai evang.
egyházi könyvkereskedés »Prot. Kulturkönyvtár« cimü vállalatának első száma április végén
jelenik meg. A mű cime:,»Luther vagy Loyola?«
theol. tanulmány, irta dr. Szeberényi Lajos Zsigmond ev. esperes. A mű tartalmi vázlatát bőven
ismerteti a kiadó előfizetési felhívásában. Luther
és Loyola jellemzése után külön szakaszokban
foglalkozik a tudós szerző a legújabb időkkel is.
A főbb címek: Előszó. Képek a középkorból.
Luther. Loyola. Luther vagy Loyola a világ
háború alatt 1914—1918. Luther vagy Loyola
1919. után. Krisztus királysága. A mű célja nem
a felekezeti béke megbontása, hanem megerő
sítése azoknak, kik az apák kincséhez ragasz
kodnak s azt megtartani akarják. Terjedelme kö
rülbelül 12—15 nyomtatott iv. Előfizetési ára
3.20 P (bolti ára 5 pengő lesz). Az előfizetési
pénzek az Evang. Egyházi könyvkereskedés Bé
késcsaba, Baross-u. 2. címre küldendők. Postatkp. csekkszámla 58.080. Olvasóink figyelmét
felhívjuk erre a nagy jelentőségűnek Ígérkező
munkára!
Kimutatás. A Magyarországi Ág. hitv. Ev.
MissziőegyesUIet pénztárába 1927. december
havába befolyt összegekről: Tagdíjak: Rimár
Jenőné Budapest 3, Molnár Ilona Budapest 3,
Veres Sándor Budapest 1, Bikfalvi Miklósné Bu
dapest 3, Domsicz László Budapest 1, Zenovic
Karolin Budapest 3, özv. Vidor Lászlóné Buda
pest 1, Farmady Imréné Budapest 1, Héjjas Fe
renc Budapest 1, Kazár Józsefné Budapest 1,
Ráckozári ev. egyház 3, Wagner Ádám lelkész
3, Ligeti Ede lelkész 3, Offertoriumok és adómányok: Lázár Ernő őrnagy 2, Sopron vizker. of
fertorium 33.75 P, Csömör offert. 7, Pesti ma
gyar egyház deák-téri lelkészi körének offert.
109.41 P, Fasori lelkészi kör 30.75 P, Pesti né
met egyház offert. 11.30 P, Kőszeg adománya
39.70 P, »Gotthold« -lap gyűjtése Scholtz Ödön
esperes által 18.12 P, Dombóvári egyház 4 P,
Ráckozári egyház 2, Wagner Ödön lelkész 1.75
P. Budapest, 1927. december 31. Broschko G.
A. pénztáros, IV., Deák-tér 4. I.

A szegedi evangélikus egyház tanítóját,
O r s z á g h J ó z s e f e t , odaadó busgóságigaí
teljesített, kiváló
és eredményes szolgála
taiért, dr. R a f f a y S á n d o r bányakerületi
püspök ur, az igazgatói címmel tüntette ki. Or
szágh József evang. tanítói karunk egyik leg
kiválóbb tagja, elnöke az egyházmegyei, alelnöke a kerületi tanító egyesületnek. Évtizede
ken át több szegedi középiskolában a gyorsírás
és ének tanára volt. Méltó embert ért a kitün
tetés, a szegedi egyház örömére.
Adományok az Ev. Lapjára. Legutóbbi
kimutatásunk óta lapunkra a következő adomá
nyok érkeztek: vitéz Parlagh Károly Kecskemét
—.20, Fábián Imre Sárszentlőrínc —.80, Krausz
Károly Győr —.40, Visnya Ernő Pécs —.40,
Novák Iván Miskolc 2, Tiringer Ferenc Kecs
kemét 6.40, Kallós Jenő Győr —.40, Reváló
Pál Kiskőrös 1.60, Stészer Mária Bpest 5, özv.
Teltscher Ottóné —.80, Kriska Mihály Bpest
Bpest —.30, Jantsovits Nelli Kondoros —.20,
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
Mühlhausler Mihályné Bpest— .80, Horvay Sán
dor Vecsés —.20, Stux Sándorné Bpest —.40,
Wenck Károly Hegyeshalom 1.68, Micsinay Ist
Eladó orgona. A kecskeméti ev. egyház
ván Orosháza 1.80, Eltscher Károly Rudabánya egy manuálos, 8 változatú orgonája eladó. Az
—.80, Sülé László Orosháza 2, Evang. Gyüleke orgona teljesen jókarban van s a következő vál
zet Kisvárda 20, Simonides Anna Bpest —.20,
Hankó Erzsébet Bpest 1.60, Huszár Sámuelné tozatokból áll: M a n u á l : Salicionál 8’, Flanta
Békéscsaba 2, Rákóczy István Balassagyarmat 8’, Principal 8 \ Flanta 4’, Principal oktáv 4’
—.80, Wiczián Dezső Bpest —.20, Ruttkay-Mik- és Mixher 1\ P e d á l : Oktávbass 8’ és Sublián Gyula Aszód —.80, Okolicsányi Gyula Bu bass 16’. Az orgona husvét után azonnal elszál
dapest —.20, Alth Melitta Bpest —.40, Rud- lítandó. Közelebbi felvilágosítást a kecskeméti
nay Lajos —.40, dr. Zelenka Lajos Bpest 3.20,
Heiszmandl Henrikné Győr 1, KÍauzer Józsefné ev. lelkészi hivatal ad.
Győr 2. Hálás köszönet!
Nyomatott a
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Megkísérlés.
..Akkor Jézus viteték a Lélek
től a pusztába, hogy mcgkisér
tessék az ördögtől.“
Máté. 4. 1.

Az istentagadás veszedelmei eléggé nyil
vánvalók. De vájjon szabad-e megfeledkeznünk
azokról a veszedelmekről, amelyek az ördög
ről való megfeledkezéssel járnak? Nem tudom,
valóban egv tisztultabb és ernelkedettebb keresztyénségnek jele és egyiittjárója-e az ördög
létezésének tagadása. Jézus életének és csele
kedeteinek történetében igen nagy szerep jut
az ördögnek és seregeinek. Pál apostol azt
irja, hogy nem vér és test éhen van nékünk
tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a
hatalmasságok el'en, ez élet sötétségnek világbirói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a
magasságban vannak. Péter apostol ig.n szem
léltető képben beszél
az ördögről: »A ti el
lenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán
szerte jár, keresvén,
kit elnyeljen«. Ki tudja,
az ordító oroszlánnál nem veszedelmesebb e az,
amelyik ravaszul elfekszik és úgy tesz, mintha
már nem élne. Az az idő ugyan elmúlt, ami
kor az ördögöt patás lábakkal és kecskeszarvak
kal festették a falra,
de nem múlt el az az
idő, amikor az ördögnek ereje, furfangja és
vészes működése az emberiség és az ember
életében napról-napra mutatkozik.
A kísértések kétfélék: vagy belülről, szi
vünkben és lelkűnkben támadnak fel és tá
madnak ellenünk, vagy kívülről ostromolnak.
Az utóbbiak, a kívülről jövő kisértések, csak
azáltal kapnak ugyan erőre, hogy érintkezési
pontokat találnak bennünk J| d!c* azért mégis megtapasztalhatóan mások, mint-azok, amelyek be
lülről származnak. Mindenesetre téves az a ma
gyarázat, amely a kisértéseket tisztára a lélek
struktúrájából, lélckelemz sselakaijim gjnrgyarázni. Lehetnek olyanok, akik a kívülről jövő
kísértéseket elméletileg tagadják, de a z elmé
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letnek a tapasztalat ellene mond. Jézus életében
a kisértés mint kivid álló hatalomnak ellenséges
támadása jelenik meg, amely ellen teljes fegy
verzettel és egész elszántsággal kell felvennie
a küzdelmet. S az a körülmény, hogy a Lélek
vitte Jézust a pusztába, hogy megkisértessék az
ördögtől, nem jelenti azt, hogy a viaskodás csak
izomgyakorlatnak volt szánva.
A kívülről jövő kisértések nem származnak
mind közvetlenül az ördögtől. Az irodalomban,
a művészetekben, a társas életben megtalá ha
tók a veszedelmes kísértések; gonoszoknak is
van gyülekezete, de vannak kisértések, amelyek
közvetlenül a láthatatlan szellemei ágbó j ülnek.
Amint van Krisztus, úgy van Antikrisztus is.
Amint növekedhetünk úgy, hogy eljutunk mind
nyájan az Isten Fiában való hitnek és az ö
megismerésének egységére, érett férfiusigra, a
Krisztus teljességével ékeskedő kornak mérté
kére, másfelől növekedhetünk ugv is, hogy az
Antikrisztus mértékének teljességére jutunk el.
A Zsidókhoz irt levél ir a keserűségnek gyöke
réről, amely fölnevekedvén megzavar és általa
sokan megfértjztetnek. Borzalmas lát ány, anikor valame.y tényleges vagy képzelt méltányta
lanság, igazságta anság gyökere felnevekedik a
lélekben és keserűségével megmérgezi azt, úgy
hogy az ember, amint mondani szoktuk, egész
magánkivüli állapotba jut és akár ölni is kész.
Ilyenkor szinte érzi az ember, hogy egy idegen
hatalmasság ragadja meg az alkalmat, hogy ben
nünket rabui ejtsen, és sem mi, sem barátaink
nem ismernek reánk. Több ez fclhevü.tségnél,
fe.indu.tságnál, meggondolatlanságnál. Ilyenkor
egy gonosz szellem kavarja lelkünk tavának vi
zét, s nem a gyógyító erőket, hanem a halá
los mérgeket kavarja fel.
Jézus megkisértetésének történetében fel
tűnő az, hogy az a Lélek vitte őt a pusztába,
amely az imént, a Jordán vizében való megkes
resztelésekor alájött és mintegy galamb szidott
reá, miközben egy égi hang azt mondta: »Ez
amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyör
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ködöm«. Az istenfiuságnak megtapasztalása, két
Szives tudomásul!
ségbevonhatatlan bizonysága után ment Jézus
A Dunántúli Lelkészegyesület a C s a l á d i
a pusztába a Léleknek, a bizonyságtevő Lélek E m l é k k ö n y v e t 1000 példányban kiadja. A
nek erejében és attól<vitetve. Mit jelent ez? Azt megtett bejelentéseket előjegyeztem, s az il
jelenti, hogy az ördög kénytelen volt számolni lető lelkészi hivatalok kedvezményes áron fog
Jézusnak ezen tapasztalatával, s azzal a feltét ják megkapni az Emlékkönyvet.
s o p r o n i k o n f e r e n c i á t a jelentke
len engedelmességgel, amellyel Jézus az Atya zők A
csekély száma miatt nem tarthatják meg.
kijelentését fogadja. Tehát a kisértés nem je
Lébény, 1928. február 20.
lentkezhetett olyan formában, amely Jézust arra
Németh Károly
csábította volna, hogy fordítson hátat a meg
üv. alelnök.
váltói munkának, az isteni megbízatásnak. Ilyen
kisértés Péterből hangzott feléje, életének végső
szakában. Itt, a munka elején, az ördög maga
nagy ravaszsággal egyelőre csupán arra akarja
Lodge Olivér, a kiváló angol tudós egy
rávenni, hogy megbízatásában, isteni erejének
lelkészértekezleten
»Bizonyítékok az ember titok
gyakorlásában az ördög tetszése szerint jár
zatos képessége mellett« címen tartott előadást.
jon el.
Titokzatos képesség alatt érti azt a képességet,
És pedig először is változtassa a követ ke amelynek révén ihletet nyerünk. A vallást az
nyérré. Tegye földi életét az átlagos emberi erkölcstől egy másvilágba vetett hit különböz
fogalmak szerint boldoggá. Válaszában Jézus teti meg és az a törekvés, hogy ezzel a más
elismeri, hogy az ember kenyérrel is él. Nem világgal érintkezésbe lépjünk. Lodge szerint a
tagadja meg magától a földi élet ártatlan örö szellemi világ létezését tudományosan lehet be
bizonyítani. A tudósok nem tagadják, de hú
meit, amelyekben Isten jóságának és gondvi zódoznak attól a gondolattól, hogy lehetséges
selésének adományait hálás szívvel élvezi, de volna ezzel a szellemi világgal érintkezni. Ebben
van neki más kenyere is, az, hogy annak aka még a vallásos emberek közül is sokan kétel
ratát cselekedje, aki őt elküldte. Nem a kenyér kednék és sok komolyan gondolkodó ember
gond az első, hanem az Isten országának ke az érintkezés módját alacsony szinvonalunak
tartja. Lodge azt hangsúlyozta, hogy az élet
resése.
nek és a léleknek az anyagban való társulása
Másodszor, »vesd alá magadat«. A megvál valószinüleg esetleges dolog. »El tudok kép
tói munka sok aprólékos dologgal jár, türelmet zelni« úgymond »egy más struktúrát, étherből,
kíván, önmegtagadást, a földi élet korlátozott amely ép oly szilárd és valóságos mint a kö
ságához való alkalmazkodást. Minek vesződni, zönséges anyag, de különbözik ettől annyiban,
széjjeljárni jót cselekedve, bajlódni az emberek hogy mostani állati érzékszerveinkre nem hat
és az izmok közvetlen ellenőrzése alá nem von
apró-cseprő nyomorúságaival, részletkérdések ható«. »Lehetséges, hogy egy sérthetetlen, hoz
kel, amikor megvan a másik lehetőség: az Ur záférhetetlen etherikus testben lakunk, amely
gondot visel, hagyj mindent őreá, te pedig élj ről nem tudunk semmit«. A lélek tevékenysége
elmélkedésnek, az áhitatnak, a lelki transznak nincs annak testi megnyilvánulásához kötve,
okvetlenül szükségszerű, hogy az az agyvelő
világában.
ből,
és izmokból álló gépezet, ame
A harmadik kísértés: imádd az ördögöt, lyet idegekből
az élet és a lélek használ, megszűnik' lé
hogy gyakorolhasd isteni hatalmadat. Cseleked tezni, ha a testiségtől elválasztatik; lehetséges,
jél rosszat, hogy elérhesd a jó célt. Mentális re- hogy csak az anyag világában szünteti be mű
servatioval imádhatod az ördögöt is, ha ezáltal ködését. Meggyőződése, hogy »a már most
megszerződ a világ feletti uralmat és miután hozzáférhető adatok kellően bizonyítják, hogy
ezt megszerezted, az uralmat Isten nagyobb di az egyéni karakter és az emlékező tehetség meg
maradnak, hogy azok a személyiségek, akik eb
csőségére használhatod fel.
ből az életből elköltöztek, tovább élnek azzal
Jézus leküzdte ezeket a kisértéseket, ame az ismerettel és tapasztalattal, amelyet itt sze
lyek kívülről, az ördögtől jöttek, de kapcsolat reztek s hogy bizonyos, csak részben ismere
ban voltak Jézusnak belső, lelki tudatával. Az tes viszonyok között szeretteink be tudják ne
erőt a győzelemre attól a Lélektől kapta, aki künk bizonyítani valóságos, egyéni életbenmaőt a pusztába vitte, és aki a győzelem után az radásukat.
*
angyalokat állította szolgálatába. Nemcsak az
A modern theológusok oxfordi értekezle
ördögnek, a Léleknek is vannak seregei és szol tén azzal a kérdéssel is foglalkoztak, hogy az
egyházak vissza tudják-e szerezni az elvesztett
gáló lelkei itt a földön.
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vezető szerepet. A téma előadója dr. Jackes,
úgy találta, hogy az egyházak tudatára ébred
tek annak, hogy az egyházaknak az erkölcs és
a vallás terén vitt vezető szerepe értéktelen,
ha az értelmi vezérletet nem szerzik meg. Arra
az állításra, hogy a világot egyszerű halászok
térítették meg, I)r. Jackes azt jegyezte meg,
hogy Szent Pálnak intellektuális segítő mun
kája és a görög filozófiának nagymérvű asszimilálása nélkül a világ nem tért volna meg.
Egyszerű halászok a Szentlélek eszközeivé vál
hatnak, de nem tartja valószínűnek, hogy egy
tudományos Korszak elismeri egyszerű halászok
legfelsőbb tekintélyét az erkölcs és a vallás
dolgaiban. Korunkban a legjobb szolgálat, amit
egyszerű halászok az erkölcs és vallás terén
tehetnek az, hogy megmaradnak a halászat mel
lett. A lelki ajándékok nem alkotnak egyházi
prerogativumot vagy egyházi monopóliumot. A
világ növekvő mértékben részesül a lelki aján
dékokban. A vi’ág modernista lesz. Az egyház
több eredményt ígérő úton jár, ha együtt mun
kálkodik egv olyan világgal, amelyet lelkileg
egyenrangúnak tart, mintha szembehelyezkedik
egy olyan világgal, amelyet lelkileg a’acsonyabb
rangúnak ítél. A világ nagy mértékben elvesz
tette bizalmát az egyházak őszinteségében. A
tudomány az igazságot illetőleg nagyon ké
nyessé lett s az egy házak nem tartottak lépést
az igazság standardjának általános emelkedé
sével.
•

Dr. Kapler, a Német Evangéliomi Egyházak
Szövetségének végrehajtó bizottsági elnöke a
német kormányhoz szózatot intézett azoknak a
társadalmi osztályoknak az érdekében, akik a
háborút követő pénzinfláció folytán károsultak.
Különösebben is felhívta a figyelmet a kistőkések nehéz helyzetére, akiknek vagyona az
eredeti értéknek töredékére zsugorodott. Dr.
Kapler szerint a német birodalom kötelessége
volna kártalanítani ezeket a szerencsétleneket,
akiknek vagyona eltűnt a versaillesi szerződés
után bekövetkezett káoszban. Azt mondja, hogy
a protestáns lelkészek egész Németországban
látták az uj érának a nép életére gyakorolt de
moralizáló hatását.
#
A minap elhunyt lord Oxforddal (Asquith)
két Pápuába utazó angol misszionárius talál
kozott Nápoly utcáin. A misszionáriusok össze
szedték a bátorságukat és megszólították a nagy
államférfiut. Asquith egy-két pillanatig beszél
getett velük, s aztán azt kérdezte, akarnak-e
tőle jó tanácsot hallani. Hogyne! »Nos«, szólt
Asquith, »azt tanácsolom, induljanak Pápuába
és fogjanak munkához«.
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Egységes egyházi éneklés és
egyöntetű liturgia.
(Folytatás.)
A liturgikus ének szükséges alkotórésze az
istentiszteletnek. Tulajdonképen nem más, mint
bensőséges buzgó imádság, amely az emberi
lelket összeköti magával Istennel s igy egy
szersmind az emberi szívnek jogos igénye. Ép
ezen oknál és az érzések kvalitásbeli tömegé
nél fogva kellene a liturgikus éneklésnek min
den egyes istentiszteletbe belekapcsolódnia. A
benne rejlő vallásos mélység, zenei kifejezésének
legegyszerűbb és legtermészetesebb módon
való érzékelhetősége adja meg ennek az ének
lési módnak azt a művészi tökélyt, amely be
lőle kiárad.
Liturgikus szertartás végzésekor sok helyen
éneklik az imádságot az oltár efőtt, mire az
orgonista orgonakisércttel ének alakjában vá
laszol; más helyen elhagyják ezt a szokást és
a lelkész csak egyszerűen elmondja az oltár
előtti imát, mire az orgonista felelete elmarad;
végre ezen két lehetőseget úgy is kombinálják,
hogy a lelkész az imát csak elmondja és nem
énekli, az orgonista azonban énekkel és orgonakisérettel felel. Az Ároni áldás elmondása és
elének lése is minden egyöntetűségtől menten
történik. Itt tanácsos volna egy esetleg két dal
lamot meghonosítani: egy egyszerűbbet és egy
díszesebbet, amelyek közül az egyszerűbbet va
sárnaponként, a díszesebbet nagyobb ünnepek
alkalmával énekelnének. Eme dallamok megalko
tásának, nézetem szerint, pályázat alakjában
kellene megtörténni.
Csak Örömmel üdvözölhető az egyetemes
liturgiái bizottság 1927. évi junius hóban tör
tént összejövetele, amennyiben ez legalább már
egyik látható jele a cselekvésnek s kívánatos,
hogy e bizottság ne álljon meg a kezdet kezde
tén, hanem törhetetlen akarattal cs fáradságot
nem ismerő buzgósággal legyen azon, hogy az
egyes egyházak liturgiája rendeztessék s ne
elégedjék meg puszta határozathozatallal, hanem
gondoskodjék arról is, hogy a hozott határoza
tokat mindenütt pontosan és lelkiismeretesen
hajtsák végre.
Felvetődik már most az a kérdés, hogy mi
lyen eszközökkel és minő módon lehetne az ev.
egyházból az egyházi énekek dallambeli egyen
lőtlenségeit kiküszöbölni és azokat valamint a
liturgiái részt is egységessé tenni. Erre csak
egy felelet lehet: egyedüli célravezető módszer
nek kínálkozik az egységes dallam és az egy
öntetű liturgia bevezetése. Miv-el a liturgia
egységesítésével az egyetemes liturgiái bizott
ság már foglalkozik, itt csak az egyházi ének
dallambcli egységéről kell néhány szót mon
danom.
Az evangélikus egyházi ének dallamai korálkönyvekb°n vannak letéve és feldolgozva. Ilyen
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korálkönyveket többek között Skultéti Ádám
(szakolcai kántor 1798.), Altdörfer Keresztély
(Sopron 1897.), Chován Zsigmond (Szarvas
1886.), Nagy Lajos (Nyíregyháza 1877), Moesz
Géza (Selmecbánya 1907.), Kapi Gyula (Buda
pest 1912.), Haberehrn Gusztáv Adolf (Buda
pest 1927.) stb. szerkes tettek. Ezen korálkönyvek legtöbbjében az egyes verssorokra a helyi
szokásoknak megfe élőén kétfHeképen já szha'ó
variációk vannak felvéve, esetleg csak egyetlen
egy zárjelbe foglalt hangjegy mutatja a daliam
változásának a lehetőségit. Más korálkönyv meg
az egyen’ő versmértékkel és verssorokkal bíró
énekeket úgy csoportosba, hogy azok egymás
sal bármikor felcserélhetők legyenek. Már eb
ből is látható, hogy a korá könyv maga módot
nyújt az orgonistának, hogy egy és ugyanazt
az egyházi éneket többféle dallam szerint játsz
hassa.
Az 1925. évi evangélikus egyház egyete
mes közgyűlése a korá'köny ek dolgáb n végre
rendet teremtett ama egyetemes határozatával,
amely kimondja, hogy az egyes egyházak is
tentisztelet a'kalmáva1, valamint az iskolákban
is általános zsinórmértékül a Kapi Gyula ál
tal szerkesztett korálkönyvet kötelesek használni.
Rövid és egyszerű határozatot hoztak akkor,
de ennek hordereje fe’becsülhetetlen s jótékony
hatása csak később fog az evangélikus egyház
ban mutatkozni. Ez a határozat más szóval anynyit jelent, hogy az evangélikus egyházi éne
kek dallamai nyilvánosan csakis a fent emlí
tett korá'könyvben előforduló dallamokra énekelhetők.
Távol áll tőlem a Kapi-féle korálkönyvet
itt birá’at tárgyává tenni azért, mert a dallamai
sokszor eltérnek az egyházi énekek eredeti dal
lamaitól. A tény az, hogy az evangélikus egye^
temes egyházi közgyűlés behozza kötelezőnek
a Kapi-féle korálkönyvet és ezt a határozatot
csak örömmel lehet üdvözölni, amennyiben
egyik, sokaktól hőn óhajtott, régi kívánságot
megvalósítja. Ebben az esetben legyen a főcé
lunk az egység, az összetartás és ne a szétbon
tás. »Mindazonáltal mégis fel akarom hívni a
figyelmet a korálkönyv azon tulajdonságára,
hogy ott is a dal1am verssoronként gyakran cse
rélhető variációkkal van ellátva, ami még min
dig tág teret nyújt atelszésszerinti felcserélésre.
Ennek kiküszöbölése még a jövő feladata. Meg
jegyzem, hogy e cikk szerzője 1927 ben kiadott
korálkönyvét már úgy szerkesztette, hogy a dal
lam szigorúan követi az egyetemes egyházi köz
gyűlés határozatát, de semmiféle mellékvariá
ciót nem enged meg.
Mikor az egyetemes egyházi közgyűlés ha
tározatát meghozta, nem gondoskodott ennek
szigorú végrehajtásáról. Az egyes egyházakban,
iskolákban sajnos még ma is nagyon meszsze állanak a Kapi-féle korálkönyvben levő egy
házi énekek dallamaitól. Elhiszem, hogy Buda
pesten és még néhány helyen alkalmazkodnak
hozzá, de a legtöbb vidéki egyházközségben ez
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úgy látszik, még igen távoli zene. Sok helyen
tapasztal1am, hogy a koráléneklés körül baj van,
mivel tényleg a megszokás hatalma alapján
mindenütt más és más helyi szokások vannak,
amelyek azonban egyelőre a mai állapo ot véve
tekintetbe, nem igen billentik a mérleg serpe
nyőjét a Kapi-féle korálkönyv javára. Több
esetben előfordult, hogy az illető egyházban
tényleg haszná ták Kapi korálkönyvét, azonban
az orgonista a koránokat ceruzával ki ja' i otta és
a hívek a javított dallamot éneke ték Midőn az
ok után tudakozódtam, ez volt a válasz: itt igy
énekelnek, vagy mi ezt igy tartjuk jónak! Már
ezen pé dákból észrevehető, hogy itt a határozat
hozatal nem elég, hanem utána kellene nézni,
vájjon tényleg alkalmazkodnak-e az egyes egy
házak ezen határozathoz.
(Folytatjuk.)

fl filippibeliekhez irt levél.
2, 1 - 4 .
A gyülekezet iparkodott az apostol fogr
ságát részvétével enyhíteni, s az apostol eddig
is nagy örömmel imádkozott értük. Arra a
benső viszonyra hivatkozva, amely a gyülekezet
és az apostol között megvan, arra kéri a filippibelieket, hogy örömét tegyék teljessé. Ezt
pedig akkor érik el, ha egymás közt, a gyüle
kezet körén belül ápolják az egységet. Örül,
amikor azt tapasztalja, hogy Filippiben minden
szív szeretettel dobban feléje, ha valamennyien
egyek az iránta táp'ált szeretetben és tisztelet
ben, de öröme csak úgy lesz teljes, ha egy
más irányában is mutatkozik ez az összhang,
ez az érzelmi egység. Reámutat ennek az egy
ségnek két oszlopára és forrására: a Krisz
tusra és a Szentlélekre. Mert az egységet nem
az tartja fenn, hogy az apostol iránt azonos
érzelmeket táp’á nak, hanem az, hogy Krisztus
ban gyökereznek, mert a Krisztustól szárma
zik az az Ige, amely bennünket int és tanit,
valamint Krisztustól az a szeretet is, amely in
dit bennünket egymás terhének hordozására és
ez által vigasza a megszomorodottaknak, ereje
az elbágyadtaknak. A másik oszlop és forrás
a Szentlélek, aki egész belső világunkat átfor
málja, megszenteli és nem hagyja önzésben
megkeményedni, hanem mindig fogékonnyá te
szi az irgalmasság és könyörületesség érzései
iránt. A gyülekezetnek tehát az a feladata,
hogy a gyülekezeti élet egységét a Krisztusban
és a Szentiélekben keresse és találja meg. A
Krisztus és a Szentlélek adományainak tulajdoní
tandó, ha először is valamennyien egyenlő in
dulattal vannak, ami azt jelenti, hogy ugyan
azok az ügyek, események, feladatok valamenynyiüknek érdeklődését felkeltik, valamennyiük
nek közreműködésére számíthatnak s nem akad
közöttük senki, aki közönyös, félreálló, részvét
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len lenne; másodszor, hogy az adott helyzete
ket, eseményeket, feladatokat ugyanegy meg
világításban látják, egyformán itéik meg segyérteTemben igyekeznek a nehézségeket elosz
latni, a feladatokat teljesíteni, az ügyeket el
intézni.
A Krisztusból és a Szendétektől kell szár
maznia az egyöntetűségnek, mert ha embere
ket állítanak előtérbe s embereknek kötelezik
el magukat, akkor alig kerülhető el az, ami az
egységet megbontja, az összhangot elrontja.
Mert némelyek erre az emberre, mások amarra
az emberre hivatkoznak, versengés, pártosko
dás támad s ezzel együtt szakadások keletkez
nek, amikor is nem törődnek sem a gyülekezet
egészével, összességével, sem pedig a szeretet
nek és alázatosságnak parancsoltaival, hanem
elvakultan és kíméletlenül tiporják el azokat az
erkölcsi elveket, amelyekért a Krisztus egyháza
áll; és aminek az lenne a rendeltetése az egy
házban, hogy az egységet munkálja, az lesz a
visszavonásnak eszközlője, a viszálynak szító ja.
Ha embereknek adnak dicsőséget, akkor min
dig akadnak olyanok, akik ezt a dicsőséget a
maguk számára kivánják megszerezni, s olya
nok juthatnak mérvadó szerephez a gyülekezet
ben, akik önző célokból, hiü dicsóségvágyból,
beszélnek és cselekesznek, elannyira, hogy végül
nem a Krisztust és annak igéjét hirdetik, ha
nem önmagukat; nem a Szentlélek által vezé
reltetnek, hanem a hiú és kérkedő világ pom
pájától.
A gyü’ekezet egységét nem biztosíthatja
valamely külső szervezet, vagy alkotmány sem,
amely megállapítja, megszabja a gyülekezeti
élet rendjét, és felállítja a tisztségeket, megha
tározva mindegyiknek felelősségét, teendőjét,
helyét. Ebben az esetben is előállhat a versen
gés és szerephez juthat a dicsvágy, mert mind
egyik tiszt és hivatal törekedhetik arra, hogy
a saját hatáskörét és tekintélyét a másikaknak
rovására növelje, kiszélesítse, s ezen törekvé
sében megfeledkezhetik a közös érdekről, szem
elöl tévesztheti a Krisztust és az Istennek or
szágát. A Krisztus és a Szentléleknek adomá
nyain alapuló egységet az ember csak őszintén
alázatos lélekkel tudja ápolni és megtartani. Az
alázatos lélekkel tudja ápolni és megtartani. Az
és munkájának értékét, tiszteletben tartja má
soknak jogait. A versengést és a hiü dicső
ségvágyat lehetetlenné teszi az alázatosság,
mert nem elfogult sem önmagának hibái, sem
másoknak kiválóságai iránt. A maga gyengéit
nem kívánja mások ócsárlásával takarni és a
maga erényeit nem kívánja azáltal ragyogóbbá
tenni, hogy megtagadja az elismerést mások
erényeitől. Ez az alázatosság, amely együttjár
a mások nagyrabecsülésével és a tisztesség
adással, biztosítja a helyes szemmértéket és le
hetetlenné teszi, hogy felülkerekedjenek a gyü
lekezetben olyanok, akik hízelgéssel, vagy önző
érdekeknek kedvezéssel próbálnak maguknak
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pártot avagy dicsőséget szerezni. Az alázatos
ság láttatja meg velünk mások ugyét-baját, a
mikor is azután szeretettel karoljuk fel úgy az
egyeseknek, mint a köznek dolgait. A mások
dolgai iránt való érdeklődés, ha alázatos leiek
ből fakad, nem lesz illetéktelen beavatkozás,
nem lesz léha kiváncsiskodás és beszélgetési
tárgy, vagy p'etykának szülője, hanem a sze
retetnek megnyilvánulása és alkalom a jócselekedctre.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Ferenc József unitárius püspök február
10-én, 93 éves korában Kolozsvárott meghalt.
1876-ban választották püspökké, fi alapította a
»Keresztyén Magvető c. unitárius folyóiratot.
Több müve jelent meg, amelyeket id.gen nyel
vekre is lefordítottak.
A Protestáns N őszövetség f. évi október
hónap folyamán rendezi V.'Országos Nőimunka
Kiállítását. Kiállítók már mostantól kezdve je
lentkezhetnek Írásban bármikor, személyesen
minden szerdán délelőtt 10—2 óráig a Vili.,
Ül!ói-ut 24. sz. a. irodában.
Előadások a theol. fakultáson 1927—28.
tanév második felében. A pécsi tudományegye
tem Sopronban elhelyezett theológiai fakultásán
a második félévben a következő előadások tar
tatnak: dr. [teák János: DeuteroEzsaiás köny
vének magyarázata; A fogság utáni zsidóság
vallása; Héber nyelv; Arab nyelv. Dr. Kiss
Jenő: János evangéliomának magvarázata; Új
szövetségi theológia; Részletek az apostoli kor
történetéből. D. Dr. Prőhle Károly: Kér. er
kölcstan; Theol. encyclopaedia; Vallástörténet;
A legujabbkori filozófia története. Payr Sán
dor: A legújabb kor egyháztörténete; Symbolika. Stráner Vilmos: Lelkipásztorkodástan. Dr.
Kovács Sándor: Magyar prot. egyháztörténet;
Magyar evang. egyházjog. Lie. Dr. Karner Ká
roly: Az 1. Korinthusi levél magyarázata; Újszövetségi görög nyelv. Mint rendkívüli tárgyak
szerepelnek a görög, német és tót nyelvi gya
korlatok Németh S., Lie. Dr. Karner K. és Bothár D. mint lektorok vezetése alatt.
Benka Gyula szobor Szarvason. Néhai
Benka Gylunnak, a szarvasi ev. gimnázium egy
kori jeles igazgatójának, országoshirü pedagó
gusnak emlékezetére a szarvasi ev. főgimná
zium és a szarvasi Öregdiákok Szövetsége Keviczky Hugó szobrászművésszel elkészíttette
Benka Gyula mellszobrát, amit junius 2-án. a
gimnázium udvarán fognak szép ünnepség ke
retében leleplezni. A szarvasi öregdiákok Szö
vetsége a nemrégen elhunyt Hoitsy Pál felső
házi tag, hírlapíró emlékezetére egy emléktábla
elkészíttetését vette tervbe, amit a gimnázium
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régi épületének falába fognak elhelyezni, Gyóni
Géza, Tessedik Sámuel és Incédy László emlék
táblái mellett.
A Hóvirág Egyesület Budán, a várbeli
evangélikus iskola termében február hó 26-tól
kezdve minden vasárnap délután 3—4-ig vetitettképes mesedélutánt rendez. Február 19-én
Schőpflin Aladár, a Jó Pajtás szerkesztője me
sélt; Manchen Mariska gyermekdalokat énekelt
Weil Endre zongorakisérete mellett, Rév István
tréfás rajzokat mutatott be; Annus néni vetitettképes mesét mondott; a műsor után a gyer
mekek táncoltak.
A Nemzetközi Missziói Tanács Dr. Mott
J. R. elnöklete alatt március 24-én kezdi meg
ülésezését Jeruzsálemben a német szanatórium
épületében az Olajfák hegyén. A 240 delegá
tusnak és szakértőnek majdnem fele a1 kínai,
indiai, japán, koreai, afrikai és latin-amerikali
fiatal bennszülött egyházainak tagjai közül ke
rül ki.

Felhívás. A Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetsége a múltban is szívesen volt segítsé
gére műkedvelői előadást, műsoros estélyt ren
dezőknek. Tanácsot adott darabok megválasz
tása tárgyában, megszerezte és közvetítette a
darabok előadási jogát, közvetített jelmezeket
stb. A műkedvelő előadások száma a MANSz.
Faluszövetség, iskolák, Levente egyesítetek, le
gényegyletek, nőügyietek, iparos körök stb. ren
dezésében, hatalmas arányokban megnöveke
dett. Ezért a MANSz. elhatározta, hogy egy
központi szervet létesít a műkedvelő mozgalom
segítésére és irányítására, hogy a nemzeti kul
túra és tiszta ízlés fejlesztésében még hatható
sabban működjék közre. E szerv létesítését szük
ségessé tette az a körülmény, hogy a kultusz
minisztérium a Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetségét bízta meg a műkedvelői előadásra al
kalmas darabok kiválasztásával és Jegyzékbe
foglalásával. Az erre a célra alakult bíráló bi
zottság MANSz. tagjaiból, írókból, színészek
ből és a kultusz minisztérium két képviselőjéből
megalakult. E bizottság birá’at alá fogja venni
az eddig megjelent színműveket, jeleneteket,
kabarédarabokat stb. és kiválasztja á műked
velő előadásra alkalmasakat. Ezek jegyzéke és
ismertetése időnkint meg fog jelenni a szövet
ség havonkint megjelenő lapjában »A Magyar
Asszonyában, mely színházi kritikákat is fog
közölni, figyelemmel kísérve a színpadi esemé
nyeket, hogy ezekről tájékoztatást nyújthasson.
A központi műkedvelő csoport be fog számolni
»A Magyar Asszony«-ban a vidéki műkedvelő
előadásokról s szívesen közli a jól sikerült fény
képeket az előadások szereplőiről. Útmutatá
sokkal fog szolgálni a rendezés ügyeiben, ké
résre tapasztalt, komoly színészeket, zenészeket,
énekeseket küld le (a költségek megtérítése mel
lett). Jelmezeket és kéziratban levő darabokat
biztosíték mellett vagy a MANSz. valamelyik
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vidéki szervének jótállása mellett közvetít. Idő
vel saját jelmezkölcsönzőt állít fel. A MANSz.
központi műkedvelő csoportja díjtalanul (tagdíj
nincs) végzi a testvéregyesületek segítését és
csak erkölcsi támogatást kér. E célból a követ
kező kérdésekkel fordul mindazokhoz, akik elő
adások rendezésében részt vettek vagy vesz
nek: 1. Melyek azok a darabok, melyeknek elő
adásában részt vett? 2. Melyen érték el a leg
nagyobb sikert? 3. Hány előadás van évente
(Egyesületeknél)? 4. Hogyan szerezték be a
jelmezeket? 5. Volt-e elég gyakorlott rendező?
Milyen körülmények okozták a legnagyobb' ne
hézséget? 7. Kik voltak az előadók (szereplők)?
(Felnőtt, ifjú, iparos, földmives stb.) 8. Milyen
költségeket igényelt az előadások lebonyolí
tása? 9. Szükségesnek tartja-e1 a jelzett szerv
létesítését? 10. Mi volna a kívánsága? (Javas
latok.) Azokat a szerzőket, akiknek darabjai mű
kedvelői és ifjúsági előadásokon szerepeltek,
kérjük, küldjék be azokat, (a kéziratokat lehető
leg gépelve) a bíráló bizottságnak a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége műkedvelő cso
portja, Budapest VII. Rózsa-u. 23.
A Brit és Külföldi Bibliatársulat már
cius 3-án ünnepli fennállásának 124-ik évfor
dulóját.
A Kelenföldi Ev. Nőegyesület 1928. évi
február hó 12^én az I. Horthy Miklós ut 27. sz.
a. iskola tornatermében Kultur-délutánt tartott.
A műsor legkiemelkedőbb pontja dr. Bán Aladár
tanár előadása volt: Szabad Finnország címen.
Sebestyén Andorné finn dalokat énekelt kedves
közvetlenséggel. A műsor többi számait köz
ének, imádság és szavalatok tették.
Üdülőnek és táborhelynek alkalmas he
lyet keresünk Balaton parton vagy Duna men
tén. Másodsorban jönnek tekintetbe csonka
Magyarországnak azok a természeti szépségei,
melyeknek közelében nincs fürdésre alkalmas
viz. Lelkész és tanító urakat kérjük ajánljanak
alkalmas területet, amely konferenciai központ
lévén majd, nagy hatással lehet gyülekezetük
életére. Minden ajánlást előre is hálásan köszön
Töltéssy Zoltán református lelkész Budapest,
IX. Üllői-ut 29. II. emelet.
Mexikó után Ekvádor is. Ekvador délamerikai köztársaságot a klerikahzmus részéről
úgy látszik éppen olyan veszedelem fenyegeti,
mint Mexikót. Erre vall, hogy Ekvador köz
társaság elnöke egy rendeletet irt alá, amdy
megtiltja az idegen származású klerikusoknak
a beköltözést. Ugyanaz a rendelet megtiltja az
uj egyházi intézmények alapítását, csak a már
meglevő intézmények működhetnek továbbra ás.
Rendkívüli esetekben a belügyminiszter adhat
beutazási engedélyt, de csak negyven napi idő
tartamra. Legjellemzőbb, hogy úgy Mexikó, mint
Ekvádor színtiszta róm. kath. államok.
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vételi dijuk 135 pengő. A résztvevők létszáma
20. A részvételi dijban bentfoglaltatik: az úti
költség (Budapesttől Budapestig) étkezés, szál
lás és vizűm. A tanulmányút hossza 1950 km.
Jelentkezni lehet március 15-ig. Az útlevél és
20 pengő jelentkezési dij beküldésével diákok
a Soli Deo Gloria Szövetség címén (Budapest
Kálvin-tér 7. II. 15.) nem diákok KIÉ Szövetség
címén (Budapest Üllői-ut 29. II.)
A nagybörzsönyi hívek, amint azt már
megírtuk, tavaly szeretett lelkészüket egy érté
kes Luther kabáttal ajándékozták meg. Most
A IN. kér. (ÓBuda-Ujlak) Ev. N őegye
legutóbb pedig Fleischer Jánosné kezdeménye
sület folyó hó 11-én, szombaton műsorral és
zésére, ki már a multi akcióban is tevékeny részt
tombolával egybekötött szeretetvendégséget
vett, a tanítót egy zsebórával, a tanító kisaszrendezett. A műsor egyes pontjai közül ki kell
szonyt pedig karkötő órával lepték meg. Újabb
emelnünk Mohr Henrik lelkész ur előadását,
melyben az örömről szólott, reámtuatván arra, bizonyítékául a hívek áldozatkészségének az egy
hogy az igazi, tiszta, boldog örömnek a forrá ház agilis lelkészének ajánlatára, kinek gondos
kodása mindenre kiterjed, határozatba ment egy
sát egyedül az Urnái találjuk meg. Vittek Kató
kisasszony, az egyesület pénztárosnője saját toronyórának — mint közszükségletnek — be
szerzeményű kedves és meleghangú költemé állítása is. Ezt részben közakadozás utján, rész
ben pedig az egyházi pénztár igénybe vételével
nyében emelte ki -azt az áldozatos és buzgó
tevékenységet, amit a nöegyesület tagjai (nev- kívánják megvalósítani. A megindított akció si
szerint is megemlítvén őket) a szegények, be keressége már is biztosítva van, mert a hívek,
tegek, aggok, elhagyott gyermekek testi és amint a jelek mutatják, szívesen ajánlják fel
lelki gondozása — szóval az egyházépitó munka megtakarított garasaikat a kívánt célra.
Ifjúsági kerületi gyűlés Budapesten. Feb
terén kifejtenek. Schröder Emma, ifj. Mohr
ruár
26-án vasárnap délután 4 órakor Buda
Henrik szép szavalataikkal, Silbernagel Jolán és
Silbcrmann Emma mulatságos párjelcnelükkel, pest és Budapest környéki összes ifjúsági egye
dr. Lázár Ottó és leánya szép zeneszámukkal sületek és protestáns cserkészcsapatok közös
gyönyörködtették a közönséget. Végül még meg gyűlést tartanak a Lónvai-utcai főgimnázium
kell említenünk az estnek egy ig?n kedves ven (Lónyai-utca 4/c II.) dísztermében. E gyűlésen
dégét, Reiter János művész urat, ki bámulatos kb. 250 fiatalember vesz részt. Az előadók kö
kézügyességi mutatványaival valósággal magá zött szerepelnek dr. Tóth Miklós kúriai bíró,
val ragadta a közönséget. A finom teat és a ki dr. Koczogh András tanár, dr. Scholtz Oszkár
tűnő készitményü süteményt, a nőegyesület tag főtanácsos, dr. Batiz Dénes orvos, dr. Juhász
jai szolgáltatták. Az egész est teljesen családias Lajos táblai tanácsjegyző, Deme László, Szabó
jellegű volt és nagyban fokozta a hívek együ- Balázs és Csorba Zoltán lelkészek, Töltéssv Zol
vétartozandóságának érzetét. A tiszta jövede tán nemzeti titkár. Az összejövetelen sok ének
lem 100 pengőt eredményezett, mely az egye szám lesz. Teát a Sándor-utcai egyesület szol
gál fel. Részvételi dij személyenként 30 fillér.
sület nemes céljait szolgálja.
Külföldre utazóknak két darab 16 fillé
Ifjúsági zenekar cimen a tótkomlósi ág. res bélyeg beküldése ellenében a legnagyobb
hitv. ev. ifjak egy zenekart alakítottak; amely készséggel írja meg levélben a Keresztyén If
nek első szereplése a múlt héten folyt le egy júsági Egyesületek Szövetsége (Budapest IX.
hangverseny keretében, szép számú közönség Üllői-ut 29. II.) Európa bármelyik részén talál
előtt.
ható keresztyén ifjúsági egyesületi szállodák
Tanulmányút Németországba. A Keresz pontos címét. Nyilvántartják továbbá az összes
tyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége és a Soli németországi Christlicher-Hospize-k címét. E
Deo Gloria Szövetség diákok és fiatalemberek szállodák keresztyén intézmények, olcsók, tisz
részére március 29. és április 5. között tanul ták és »borravaló« bennük nincs.
mányutat rendeznek Németországba. A tanul
Fontos üzenet protestáns cserkészcsapa
mányút Budapestről március 29-én csütörtök tokhoz! Dunavecse 1923. és Szig'iget 1927.
reggel indul a bécsi gyorsvonattal. Megláto két feledhetetlen emlékű evangéliumi cserkészgatja Bécset, Salzburgot, Münchent, annak világ tábor neve. Ez esztendőben július 6 tói 12-ig
hírű múzeumait és könyvtárait, onnan Stut gart lesz az evangéliumi csapatok közös tábora ké
következik, mint a legszebb német ifjúsági egye sőbb megadandó helyen. Már most értesítjük
sületi munka székhelye. Következő állomás a a református és evangélikus csapatok parancs
középkori Németország legszebb városa: Nürn nokait, hogy készüljenek e táborba. A reformá
berg. Visszaérkezés Budapestre április 5-én reg tus csapatokat külön körlevélben fogjuk érte
gel. Részvételi dija fiatalembereknek; 115 p:ng.ö, síteni a május 20-i második országos nagygyű
kivételesen diáklányok is résztvehetnek. Rész lésen való felvonulásról.

A prot. deákmenza karácsonyi gyűjtése.
Ravasz Lászlóné a Kálvinista Szemlében elszá
mol azokról az adományokról, amelyeket a Prot.
Diákmenza karácsonyra kapott. Pénzbeli adomá
nyok: 1. Gróf Ráday Gedeonné gyűjtése 2263
pengő 50 fillér; 2. dr. Ravasz Lászlóné gyűjtése
821 pengő 70 fillér; 3. Dr. Raffay Sándorné
gyűjtése és Strokay Istvánné gyűjtése 104 P;
4. Józan Miklós gyűjtése 100 pengő. A gyűj
tés összes eredménye 3381.20 pjngö. Ezen ki
vid voltak természetbeni adományok is.

72.
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Tanulmányút Olaszországba. 1928. hús
vétikor a budapesti KIÉ tanulmányi kirándulást
rendez Olaszországiba. A tanulmányúton részt
vevők megtekintik: Firenze, Velence, Bologna,
Róma, Ancona, Fiume városokat és azok építő,
képzőművészeti stb. nevezetességeit. Indulás
Budapestről március 31-én, visszaérkezés Buda
pestre április 12-én. Költség személyenként 150
pengő, melynek ellenéiben gondoskodunk a részt
vevők vezetéséről, gyorsvonati utazásáról, to
vábbá jó elszállásolásról. Akik közös élelmezés
ben akarnak résztvenni, még 60 pengőt fizet
nek. Jelentkezni a budapesti KIÉ titkárságánál
kell (Budapest VIII., Főherceg Sándor-utca 28.
í.) Jelentkezés alkalmával közlendő: név, pontos
cim, foglalkozás és beküldendő 10 pengő. Je
lentkezési határidő 1928. március 10. Útlevél
beküldési határidő 1928. március 15.
A vegyes házasságok. Lengyelország leg
felsőbb törvényszéke kimondta egy 1926. évi
november 28-án hozott végzésével, hogy az egy
házi törvényszékeknek nincs joga törvényesen
felbontani a protestánsok és katholikusok kö
zött kötött házasságokat s hogy az egyházi tör
vényszékek által hozott Ítéleteknek polgári ér
vénye nincs. Az egyházi törvényszékek e vég
zés ellenére továbbra is felbontják a vegyes
házasságokat. E miatt az ág. hitv. evang. egy
ház konzisztóriuma erőteljes tiltakozást terjesz
tett a vallás és közoktatásügyi miniszterhez. A
tiltakozás hangoztatja, hogy milyen elviselhetet
len helyzetben vannak az evangélikusok és a
reformátusok, akik mint másodrendű polgárok
ki vannak zárva nemcsak az alkotmány jótéte
ményeiből, de még az igazság legelemibb elvei
ből is. Megemlíti azt is, hogy a polgári tör
vényszékek minden tekintélyüket elvesztik, ha
az egyházi törvényszékek az állam legfelsőbb
törvényszékének végzéseit nem tartják kötele
zőnek. A protestánsok részére a törvény védel
mét kéri.
Értesítés a Luther-Társaság köréből. A
Luther Társaság titkári hivatala ez úton érte
síti a tagakat, hogy mindazoknak, akik a kimu
tatott tartozást megküldték, szétküldötte ez évi
illetményül megállapított kiadványokat. Neve
zeten: 1. Payr Sándor: A magyar protestáns
gályarabok. 2 .Antal Géza: A gályarabszabaditó
de Ruyter Mihály. 3. Győry Vilmos: Franklin
Benjámin, iegy igaz polgár,élete. 4. Luther Már
ton: Ar Ikeiresztyén ember szabadságáról. 5. Far
kas Mihályné Kenessey Gizella: Légy hű mind
halálig, összesen 24 iv (384 lap). Ösvény e hó
végén jelenik meg. Az Évkönyv később. Az
1928. évi kiadványokat ősszel küldjük szét. A
tavasz folyamán megjelenik kiadványaink uj
jegyzéke, mely a Luther-Társaság tagjai szá
mára rendkívüli kedvezményeket tartalmaz. E
kedvezményekre előre felhívjuk a tagok figyel
mét. Nagy szellemi kincsre tehetnek szert ol
csó áron. Egyúttal a titkári hivatal felkéri ataNyoroatott a

gokat a tagdijak sürgős beküldésére. Uj tagok
jelentkezését elfogadja a Luther könyvkereske
dés és a főtitkár VIII., Szentkirályi-u. 51., vi
déken pedig a lelkészi hivatal.
»A cél szentesíti az eszközt.« Abban a
rágalmazást pörben, amelyet Polónyi Dezső in
dított Czapik Gyula ellen, Schadl tanácselnök
február 16-án hirdette ki a törvényszék Ítéle
tét. A büntetőtörvényszék dr. Czapik Gyulát
felmentette a rágalmazás vádja alól. A pör a
körül forgott, hogy jezsuita elv-e »a cél szem
tesiti az eszközt«, amint azt Polónyi állította,
vagy nem. Az ítélet szerint a szakértők abban
megegyezésre jutottak, hogy a jezsuita rend
ezt az elvet soha írásban le nem fektette. A
védelem szakértői kimutatták, hogy a probabilizmus, a mentális reservatio, nem jellemzi a
jezsuita erkölcstant, hogy az adócsalás nem je
zsuita-morál, a hamis eskü megengedése nem
jezsuita felfogás, a halálbüntetés, a királygyilr
kosság nem jezsuita sajátosság. Azt a védelem
szakértői is elismerték, hogy a jezsuiták közt is
voltak olyanok, akiknél szertelenségek, kisiklá
sok fordultak elő, de hozzátették, hogy egyes
jezsuiták tévedéseiért nem szenvedhet hátrányt
a,z egész jezsuita rend. Az ítélet végül megál
lapítja, hogy a szóban forgó elv nem jezsuita
elv, aki tehát ezt az elvet mégis a jezsuitáknak
tulajdonítja, rágalmaz. Az ítéletet dr. Polónyi
Dezső jogi képviselője megfellebbezte.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

P ályád at
az aradbékési egyházmegyében fekvő II. ken
mezőberényi halálozás folytán megüresedett lel
készi állásra. A pályázónál megkivántatik a tót
és magyar nyelv teljes ismerete szóban és írás
ban.
A lelkész javadalma:
1. Természetbeni szabad lakás.
2. Készpénz 455 pengő.
3. 50 métermázsa kemény hasábfa.
4. 81 métermázsa 50 klgrm. búza.
5. 40 hold (1100 Q-öles) föld szabad hasz
nálata.
6. Szabad — de nem kötelező — stóla.
A bányakerületi lelkészválasztó szabályren
delet szerint felszerelt kérvények március hó
24-éig alólirotthoz küldendők.
Békéscsaba, 1928. február 13.
Dr. Szeberényi Lajos Zs.
esperes.
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flz egyházért halt meg.
„A Kri*xtus Kierette az egy
házat ás Onmajzát adta aB<*rt.u
Etéz. 5. 25.

Az egyháznak örök dicsősége marad, hogy
Krisztus szerette és meghalt érte. S minthogy
a Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz,
minthogy az ö hűsége, szeretete, jósága, ál
dozatkészsége nem változik, örök szeretettel,
el nem múló és váitozhatatlan szeretettel sze
reti egyházát. Azért rendelte az Úrvacsora szent
ségét, hogy az egyházat állandóan figyelmez
tesse halá ig menő szeretetére, és ezzel a halá
lig hű, önfeláldozó szeretetével, egy házában ma
radjon. Az Úrvacsora Krisztus nagy szerelmé
nek, az egyházzal való egyesülésének és egy
ségének állandó bizonysága es megvalósulása.
Valósággal a Krisztus teltét és vérét élvezzük
a szentségben, mert az Urnák á bndó nagy sze
retete mindaz az egész Krisztust nyújtja nekünk.
Nem hagylak titeket árvákul«.
Az egyháznak lehetnek, vannak ócsárlói,
gunyolói, ellenségei, akik nem szűnnek meg rá
mutatni azokra a szepókre és sömörgözésekre,
amelyek az egyház testét, arcát ékte .ni ik. Mit
jelent ez a gúny, megvelés, el enségeskedés az
zal az áldott igazsággal szemben, hogy Krisztus
szerette az egyházat és életét adta érte! Aki
a Krisztusnak hive, tehet e mást, minthogy kö
veti Urának nyomdokait akkor is, amikor az a
nyomdok az egyház ö.ébe vezet bennünket Aki
ben az az indulat van, amely volt a Krisztusban,
tehet-e mást, minthogy nagy szeretettel öleli át
azt az egyházat, amelyet Krisztus szeretett, és
amelyért Krisztus meghalt?
Van e valaki, aki jobban és közelebbről is
merné az egyháznak fogyatkozásait, hibáit, gyar
lóságát, lethargiáját, mint az egyháznak Feje
és Ura? £s ime, úgy szereti, hogy meghal érte!
Képzelhető-e, hogy akik az egyházon kívül áll
nak és fejőket csóválják, és ujjal mutogatnak,
és gúnyosan nevetnek, alaposabban ismerik
Krisztus egyházát, mint annak élő tagjai? £s
ime, ezek mégis megmaradnak éló tagoknak,
nem vesztik el hitüket, reményüket és nem
szűnnek meg hálát adni Istennek azon adomá
nyokért, amelyeket az egyház által juttat nekik,

azon kegyelemért, amelyben az egyházi közös
ség réven részesülnek, azért az életért, amely
nek ismeretére az egyház által eljutnak, azokért
az életeszményekért, amelyeket az egyház nyújt
nekik.
Avagy azt gondolod, hogy Krisztus meg
halt azért az egyházért, amely hajdan dicső,
szent, nemes s magaszios volt, de az évszázadok
folyamán az egyház elvesztette fényét es ra
gyogását, belepte a földnek pora, reárakodott
az emberek bűnének szennvreteg: és ez a mai
egyház a maga széttagoltságában, megliasonlottságában nem az az egyház, amelyet Krisztus
szeretett és amelyért Krisztus meghalt? Azt
gondolod, hogy az egyház fénykora a muhban
van és ma már a hanyatlás és elhomályosulás,
a feloszlás és kimulás jeleit mulatja? Hogy el
vesztette erejét hatását, savát, vezérlő világos
ságát és a t emberek más fényforrás tdc ton^iá*
ják tekintetüket, máshol keresik az inspirálót a
nemes életre, az ösztönzést az önfe'á dozó éLtre,
az anyagban csak az eszközt, s nem a célt meg
látó világnézetre0
Igen, hallunk hangokat, amelyek azt mon
dogatják, hogy az egyház virágkora a múltban
van, a múlté. Vannak, akik azt mormolják csüg
gedten és azt kiá tják kárörömmel, hogy az egy
ház elvesztette azt az erőt, amelynek révén va
lamikor a népek újjászületésének fürdője volt.
Azt hirdetik, hogy az egyház sokat vesztett
presztízséből, tekintélyéből Kihullott a kezéből
a vezéri pálca, szeme elhomályosult, lába ro
gyadozó lett, mankókon jár és idegen vezetésre
szorul.
Ámde igy van-e csakugyan? Igaz-e, hogy az
egyház a múltban valamikor népszerű volt, a
melyet üdvrivalgással köszöntöttek és csak az
uiabb kor hozta magával az egyház lekicsiny
lését? Valóban a bolsevisták vo nának az elsők,
akik azt az egyházat, ame yet Krisztus érdemes
nek ítélt arra, hogy szeresse és érte éleiét adja,
üldözik és támadják? Tudjuk, hogy nem igy van.
Tudjuk, hogy az egyház vetését mártírok vére
öntözte, és élete Urának akarata és jövendölése
szerint szakadatan harc volt és mindig viselnie
kellett Krisztus gyalázatát azok részéről, akik
Krisztust magát is megköpdösték és meggyaláz
ták. Az egyház nem vesztette el népszerűségét,
mert sohasem volt népszerű. Nem szerzett uj
ellenségleket, mert mindig megvoltak a régi el
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lenségei. Az egyház dicsősége az Ujtestáme irtom
nagy prófétái könyve szerint is nem a műithan,
a jövőben van.
Az egyház, Krisztusnak akarata szerint, e
világban van, de nem e világból való. Az egy
ház nem érzi magát otthon a világban. A keresztség szentsége és az Úrvacsora szentsége
egyformán figyelmeztetnek hívőt és hitetlent
arra, hogy a hívőknek ez a társasága ebből a
világból van kiválasztva, de ki is van belőle
választva. A teremtő Istene ez az egész világ,
de úgy tetszett, néki, hogy az ő Fia, s az Atyá
ból és Fiúból származó Szentlélek áltat megvált
son, elhívjon és elkülönítsen embereket a te
remtett világtól és egy uj teremtésnek zsengé
jévé tegye őket, az eljövendőnek záloga, ígérete
és magva gyanánt. Ezt az eljövendőt szerette Jé
zus, ezért halt meg; ezért szerette az egyházat
és halt meg érte, mert az egyház ennek a jö
vendőnek sejtje és csirája a földön.
És ez az "egyház, a Krisztusnak teste, nem
is olyan bágyadt, gyenge és erőtelen, mint né
melyek gondolják, vagy elhitetni szeretnék. Ma
gáról Krisztusról is azt hihették és azt szerették
volna elhitetni, hogy gyenge és gyarló. És mégis
erősebbnek bizonyult minden el enségénél, akik
között voltak királyok, tudósok, katonák, hó
hérok, minden rendű és rangú nép. Mindezek
j^em tudták megakadályozni azt, hogy az Ur
diadalmaskodjék halá’on, poklon, és azon a
világon, amely a pokol kapuja és az ördög bi
rodalma. Vegyük tekintetbe, hogy mennyire el
marad a keresztyén világ legkiválóbb alkotásai
mögött az, amit a hitetlen világ alkotott. Ne
feledjük el, hogy a keresztyénség körén kívül
álló emberek nagysága mennyire eltörpül amel
lett, amit a nagy keresztyének munkái.ak ebben
a világban. És ma is! Nézzünk körül! Hol, hon
nan vegyen magának ez a világ reménységet,
célt, hűséget, szere tetet? Gondoljuk meg: van-e
a világnak szüksége igazságra, hűségre, szeretetre, jóságra, békességre, egyetértésre, egyete
mes célkitűzésre, önfeláldozó munkásokra? Ha
igen, úgy keressünk választ arra a kérdésre,
hogy melyik bölcselet, tudomány, világnézet ké
pes a világnak megadni ezt a reményt, ezt a
szeretetet, ezt a hűséget és odaadást? Van-e a
keresztyénségen, van-e a Krisztus egyházán kí
vül csak egy olyan emberi közösség, emberi tár
saság, amely tudna a nagy céloknak, amennyi
ben nagy célokat Krisztus nélkül meglátni lehet,
nagy jellemeket szolgálatába állítani? Nem az
következnék-e be, hogy a nagy célok alacsony
jellemek, önző emberek kezén lealacsonyod
nának?
Az emberi életnek méltóságot csak a ke
resztyénség és az Istenbe vetett hit ád. Bármeny
nyire ágál az Istentől elrugaszkodott ember, soha
nem juthat el annak felismerésére, hogy a te
lekért az egész világ sem fogadható el árba*
Krisztus nélkül a lelkek olcsók, megvásárolhatók

1928.

arannyal, ezüsttel. Meri-e valaki azt állítani,
hogy az emberiség do'gát előbbre tudják vinni
azok, akik nem valják Krisztussal azt, hogy azok
tól, akik a testet ölik meg, nem kell félni; azok
tól kell félni, akik a lelket ölik meg? Hová let
tek az évszázadok folyamán azok, akik Krisz
tust és egyházát támadták? Mi lett munkájuk
ból? Mit alkottak maradandót? És nézzük meg
ezzel szemben Krisztus apostolait, az egyháznak
ama jeleseit, Assisi Ferencet, Luthert, Ágostont,
Vikleffet, Kálvint, Wesieyt, milyen munkát vé
geztek e világon! A legújabb korban állithat-e
a hitetlen világ csak egyet is például az Üdvhadsereg alapítója és generálisa, Booth mellé;
vagy a Christian Endeavor mozgalom megala
pítója, Clark mellé; vagy van-e olyan átfogó
ifjúsági mozgalom, mint például a Y. M. C. A.,
avagy a Y. W. C. A., a Keresztyén Ifjak Egye
sülete és a Keresztyén Fiatal Nők Egyesü lete?
Hasonlítsuk össze a keresztyén egyházak pionír
jainak, a hittérítőknek munkáját, életét, jellemét,
a keresztyénséggel ellentétes irányok protagonistáinak és agitátorainak életével, munkájával,
jellemével: nem látjuk-e meg az egyháznak azt
a szépségét, dicsőségét, amely az isteni ke
gyelemből ered és nem ismerjük-e fel azt az
erőt, amelynek forrása az, hogy Krisztus szerette
az egyházat és Önmagát adta ezért?
Igen, ezerszer is igen: ha felismerjük éle
tünknek nagy feladatát abban, hogy küzdiünk
az igazságért, a szeretetért, embertársaink ja
váért, az emberi nemnek boldogulásáért, ak
kor kell hogy *hevítsen bennünket ugyanazon
nagy szeretet a Krisztus egyháza iránt, atnelylyel Krisztus szerette azt. Ckthatitlan szeretettet
kell viseltetnünk az egyáz iránt, amelyért Krisz
tus meghalt, és amely azokért a javakért van
ebben a világban, amelyek a legmagasabb és
legszentebb javak. Megvethetjük, kigunyoíhatjuk, lekicsinyelhetjük-e azt az egyházat, amelyért
az emberiség legjobbjai életüket áldozták, amely
nek üdvéért a Krisztus vérét ontotta? Ki képes
erre? Csak az, aki még a kisujját sem mozdí
totta meg annak az önző és kaján bűnnek le
törésére, amelybe belepusztulhat a vi ág, akinek
sziyét még soha sem hasította keresztül a nyo
mornak, a szenvedésnek kiáltása és jajja, aki
még soha nem tudott együtt sírni a világinak
letiportjaival és áldozataival, akinek lelkében
egyetlen húr sem rezdült meg a Jézus szivéből
kiáradó nagy részvétnek és szeretetnek sugalla
tára.
Távol tarthatod-e magadat az egyháztól?
Lehet-e érző szív, igazságért küzdő lélek, a sze
retetni unka után vágyódó kéz, gyámolitásra
siető láb, amely elfordulhatna Krisztus egyhá
zától? Itt, az egyházban van helye mindenkinek,
mert itt az egyházban él és van az a Krisztus,
aki az egyházért halt meg és támadott tel.

I
- — ■AT», «w

14.

1928.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Egységes egyházi éneklés és
egyöntetű liturgia.
(Folytatás.)
Gyakran hallani, hogy az énekkultura az
iskolákban, különösen a középisko’ákban, na
gyon elhanyagolt állapotban van. Ez sajnos
igaz, de még nem vonja maga után azt^ a gon
dolatot, hogy maradjon tehát igy a jövőben is.
Ellenkezőleg, aki az énekkulturát a szivén viseli,
az az énekzenét az iskolákban biztosabb alapra
kívánja fektetni, mint amilyenen ez ma nyug
szik. Különösen a középiskolai énektanítást k el
kiemelni mai alárendelt helyzetéből, hiszen az
1925. évi egyetemes egyházi közgyűlés hatá
rozata igen nagy haladást jelent az énektanításra
vonatkozólag, amennyiben az énekórák számát
is szaporítja. Most már részben az énektanár
készségén múlik, hogy mit végez a növendé
keivel. Minthogy az egyházi énektanítás részére
külön órák vannak beállítva, úgy ezen idő alatt,
véleményem szerint, többet keil végezni, mint
amennyit végzünk akkor, hogyha csupán a ko
rái dallamát tanítjuk. Itt is gondoskodni kellene
arról, hogyan hajtják végre az egyetemes egy
ház közgyűlésnek határozatát. Úgy az e'emi,
mint a polgári és középiskolák énektanításának'
ellenőrzésére énekszaktelügye őket kellene kine
vezni, aki ott, ahol szükségét látják, helyes me
derbe terelnék az énektanítást és megakadályoz
nák az egyházi ének terén minden félszeg dal
lambeli kinövést.
Azon egyházakban, ahol — mint az Evan
gélikusok Lapja január 22-én megjelent szá
mában láttam — a gyülekezet a kántort vezeti«
s a kántor ebbe készségesen bele is törődik,
ahelyett hogy a hibát javítani próbálná, valami
nincsen rendjén. Természetes, hogy a gyiileke
zet a megszokott és saját ízlésének megfelelően
elferdített dallamot fogja énekelni, azonban sú
lyos hiba, ha ezt a kantor megengedi és ebbe
belenyugszik. A gyülekezet minimális, zenei íz
lésének fejlesztése is óriási erőfeszítésbe és nagy
munkába kerül, mig a belenyugvás semmi fá
radsággal sem jár. A kántornak nem szabad
tétlenül nézni a gyülekezetnek a régihez való
görcsös ragaszkodását, hanem teljes munkabírá
sának latba vetésé vei arra kell törekednie, hogy
az egyházi éneklést a helyes útra terelje. Hiszen
az evangélikus egyházi ének gyökeres javítása
csakis tőle, főképpen helyes zenei érzékétől vár
ható teljes eredménnyel. Neki kell megszün
tetni az énekléskor kidomborodó ellentétet és
minden eszközt felhasználni arra nézve, hogy
teljes sikert arasson s végeredményben ő ve
zesse a gyülekezetei. Evégből legtanácsosabb
volna egyházi énekkarokat szervezni, amelyek
nek az lenne a hivatásuk, hogy az evangélikus
egyházi ének dallamát minden istentisztelet al
kalmával vezessék és énekeljék; az orgonista
pedig, ha szükségét látja, terelje az orgona leg
erősebb és legélesebb hangjával helyes mederbe
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az éneket, mert csak a legradikálisabb eszközök
felhasználásával lehetne a kitűzött célt elérni.
Végül még megjegyezni kívánom, hogy az
egyházi iskolai énektanítást többnyire a vallás
tanárok látják el, akik leggyakrabban harmoniumkiséret nélkül tanítják az egyházi éneket.
Ez a módszer igen ritkán vezet kielégítő ered
ményre. A harmonium elengedhetetlen követel
ménye és egyszersmind s/iikséges segédesz
köze az egyházi és műénektanitásnak. Csak
hangszerrel lehet a növendékeket a legbizto
sabban vezetni és ellenőrizni. Harmóniummal
ügy a tanulás, mint a tanítás határozottabban
biztosabban és könnyebben megy mint harmónium nélkül. Az énekei tanítónak nemcsak me
lódiákat, hanem többek között összhangzattant,
ellenponttant, fúgát és formatant is kell tudni.
Éppen ezért ajánlatos volna mindazoknak, akik
énektanítással foglalkoznak, kamagyképző tan
folyamot végezni iMa már abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy a zeneművészeti fő
iskola keretén belül felállított egvházi zenész
képző tanfolyamon mindazt el lehet sajátítani,
ami az énektanításhoz szükséges Ez a tanfo
lyam 1926 óta ál] fenn és célja úgy a protes
táns, mint akatholikus egyházi zene művelése.
A tanfolyam két éves. Az első évben gregorián
koráit, magyar egyházi népénekek ismertetését
szertartástant, orgonajátékot, orgona ismeretet
(organologpát), ének pedagógiát, hangképzést,
zeneszerzést, zongorajátékot, hangszereléstant,
partitúraolvasást, zenetörténetet és latin nyelvismeretet adnak elő; a második évben pedig
gregorián koráit, protestáns koráit, a zeneiroda
lom ismertetését, orgona játékot, kartanitíst, ze
neszerzést, hangszerelést, partitúraolvasást és
zeneesztétikát.
A tanfolyam nem mondható protestáns
szempontból ideálisnak, mert határozottan katholikus jellegű, de a növendékek is mind ka
tolikusok. Úgy látszik protestáns részről nincs
meg az a készség cs ambiciózus szeretet az egy
házi énekművészet iránt, aminek lenni kellene.
Úgy hiszem, hogv a tanfolyam tárgyai közé több
evangélikus érdeket képviselő szakot vennének
fel, ha azon evangélikus növendékek is részt
vennének. Minthogv a tanfolyam hallgatói kö
zül a legtöbben már állásban levő karnagyok,
akik az egvnázi zenében való kiképzésük ked
véért újból beülnek az iskolapadokba, igy ma
guknak az evangélikus egyházaknak saját jól
felfogott érdekükben állana, hogy kántorait és
egyházi énekvezéreit e nemes törekvésükben
anyagilag teljesen kárpótolnák, és támogatásban
részesítenék, mert ez a töke, amelyet ilyen célra
fordítanának, kamatozás céljából, igen jó helyen
volna elhelyezve úgy az egyházi zene, mint a
gyülekezet zenei Ízlésének fellendítése érdeké
ben.
Aszód.
Haberehrn Gusztáv Adolf
rg. tanár.
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Magyar protestáns egyházaink a Bachkorszakban.
Bauhofer Gy. b u d ai lelk ész irodalm i hagyatéka.
N agy történeti m ű vén ek b efejező része.

Habent sua fata libelli. Bauhofer György,
a tudós budai lelkész, kéziratban is igen becses
műveket hagyott maga után. Ivrétü, vastag kö
tetben írott, igen tartalmas naplóját leánya,
Czékus Istvánné Bauhofer Várna főt'szfelendő
asszony szívességéből már 1906-ban olvashat
tam. Ennek alapján készült Biuhoterrői szóló
emlékezésem a Prot. Szemlében (1907. évf. 273290. I. Bauhofer lelkészi naplója). £s ennek alap
ján irtani külön lenyomatban is megjelent mun
kámat: »Mária Dorottya nádorasszony egykorú
napló és eredeti levelek tükrében«. (Protestáns
Szemle 1908.)
Mindent elkövettem, hogy ezt az igen ér
tékes nap ot egyetemes egyházunk jszámára megszerezzem, ami a főtiszt, asszony előzékenysé
gével és b. Prónay Dezső egyet, felügyelő ur
áldozatkészségével sikerült is. Ma már egyete
mes levéltárunknak egyik drága kincse Bauho
fer nap'ója Mária Dorottya nádorasszony 41
eredeti levelével (Góbi 1. Levéltári Jegyzék
II. k. 58. 1.) A nagy műveltségű püspökné, aki
egyházunk vezetőit már leánykora óta igen jól
ismerte, többszöri kérésemre, mintegy a napó
kiegészítéséül Emlékezéseit is megirta, melyek
Bauhofer, Székács, Ba’lagi Mór, Mária Do
rottya és a budai egyházközség életéből igen
sok jellemző és értékes adatot közölnek. A
múlt század memoárirodaimán kki váló terméke
ez. Engedélyével és megbizásából a Protestáns
Szemle 1909. évfolyamában közöltem.
Bauhofer hátrahagyott Egér 1ékesebb kéz
irata azonban mai napig sem látott napvilágot
s már majdnem el is veszett. Német nyelven
írott nagy művét, a hazai protestántizmus tör
ténetét, mely a Bach-korszakban Berlinben 1854.
Merle d’Aubigné előszavával jelent meg s me
lyet Craig J. lelkész még ez évben angol nyel
ven is kiadott, mindenki ismeri. Összes kézi
könyveink Pálfy Józseftől elkezdve Zsilinszky
Mihályig ezt használták egyik főforrásul. De ke
vesen tudják, hogy Bauhofer e műinek a foly
tatását, a Bach-korszak protestáns egyháztörté
netét is megirta, mely azonban rejtve lappan
gott mindeddig. Húsz éven át kerestem, nyo
moztam, mig végre kezembe került és elolvas
hattam. Sok hasznát vehette volna ennek Berzeviczy Albert is a Bach-korszakról írott két
kötetes művében.
Bauhofer ennek a műnek uto'só iveit már
halálos betegségében, az ágyban fekve irta.
(1864. jul. 14-én halt meg). Leánya, Czékus
püspök özvegye 1907. febr. 11. irta erről: »A
műnek csakugyan volt folytatása, amit drága
atyám utolsó betegsége alatt 1864-ben be is
fejezett; ezt édes anyám személyesen elvitte
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egy könyvkötőhöz és jelenlétében összefüzette,
azután atyám meghagyására azonnal elvitte
anyám Ballagj Mórhoz, aki arra aján’kozott volt,
hogy ezen munkát biztos utón küldi Berlinbe
Wiegandt et Grieben könyvkiadóhoz, aki már
értesítve és megbízva volt azzal, hogy nyomassa
ki e munkát, mint folytatását annak, amely
1854. ugyancsak nála jelent meg, t. i. »Ge
schichte der evang. Kirche in Ungarn«. Atyám
nemsokára meghalt s nagyon sajnos, a kéz
iratot többé senki sem látta; Rallagi Mór azt
el nem küldte Berlinbe s mikor körülbelül egy
év múlva az akkori egyetemes felügyelő báró
Prónay Gábor Berlinbe készült Dezső fiáért s
ajánlkozott, hogy a kéziratot személyesen el
viszi Wiegandtnak, ezt Rallagi nem tudta elő
adni«.
A család kínos meglepetéssel vette ezt a
hirt és Ballagj ismeretes nagy szórakozottságá
nak tulajdonította a kézirat eltűntét. Én ma
gam arra gondolok, hogy Ballagi talán nem
is akarta előadni a kéziratot, mivel annak ki
adását akkor még nem tartotta tanácsosnak és
időszerűnek. A Bauhofer és Czékus család to
vábbra is jó barátságban élt Ballagiva! és a kéz
iratról tálán már meg is feledkeztek.
Történt azonban, hogy Ba’lagi Géza sáros
pataki jogtanár »A protestáns pátens és a sajtó«
cimü igen értékes müvében 1892-ben a követ
kezőket irta: »Ballagi Aladár gyűjteményében
egy nagy negyedrét alakú, 180 lapra terjedő,
németül fogalmazott kézirata van Bauhoternek,
mely az egész pátensmozgalom históriáját ma
gában foglalja, kiterjeszkedve a legapróbb rész
letekre s — ami kü’önösen becsessé teszi — a
kulisszák mögött történtekre is.« (Prot. Szemle
1892. 152.) Bauhofer becses műve tehát a szó
rakozott Ballagi Mór iratai között mégis csak
fennmaradt. A fentebbi közlés alapján már most
özv. Czékusné főtiszt, asszony levélben, én pe
dig személyesen is többször felkerestem Bal
lagi Aladár egyet, tanár urat, aki igen szívesen
fogadott, s jól emlékezett reá, hogy a kézirat
az elhalt Ballagi Géza könyvei között maradt
Sárospatakon. ígéretet kaptunk, hogy a kézira
tot elő fogják kerestetni, de nem találták meg.
Már-már teljesen elveszettnek kellett tar
tanom. Még csak egyik régi egyházi lapunkból
merítettem némi reménységet. Ebben ugyanis
Bauhofer fia, Bánhegyi István, előbb somorjai
lelkész, később békésmegyei tanfeugyelő, azt
hirdette, hogy megirta és kiadja édes atyjának
iratai alapján a Bach-korszak egyháztörténetét.
De az örökösök sem ezt a munkát, sem Bau
hofer eredeti kéziratát nem találták m eg
Reménytelenül ’telt el ismét néhány esz
tendő. Ekkor egészen váratlanul a soproni mú
zeum felavatásakor 1913. egy budapesti vendég
től vettem a hihetetlen jó hirt, hogy a kézirat
utólag mégis előkerült és megvan Bcuho tr uno
kájának, dr. Bánhegyi Géza kir. főmérnök ur
nák birtokában. Nem először és nem utolszor
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utaztam fel ebben az ügyben azonnal Buda-j
pestre. És Bauhofer kézirata csakugyan meg"
volt, láttam végre a régóta kerese t művet, déj
az idő rövidsége miatt már nem olvashattam el
A boldog tulajdonosa pedig nem engedte ma
gammal vinnem. Azt mondta, lefordítja ma
gyarra és kiadja. Jóhiszemüleg úgy véltem, hogy
Ballagiéktól került vissza a sajtó alá teljesen
elkészített kézirat. A tulajdonos tudta nélkül
azonnal négyo'dalas beadványban kértem a Luther-társaságtól, hogy’ ezt a kéziratot okvetlen
meg kell szerezni és kiadni. Valami nevetséges
kifogással hárították el akkor a kérésemet Az
után magát Homyánszky kiadót ostromoltam,
de ó üzleti biztosítékot kért tólem. Alkudozá
som alatt kitört a világháború, a tu’ajdonos be
vonult, a kézirat zár alatt maradt, a család nem
tudott róla. Bizonyosra vettem, hogy hazánk
egyéb kincseivel együtt ezt is a kommunisták
vagy a románok vitték el.
Történnek még csodák. A múlt évben (több
mint tiz év múlva) Zoltán Emil nagyszénása
lelkész ur tudósított, hogy Békés megyében van
Bauhofer kézirata s az unokája most fordítja
magyarra. Sietve kértem felvi'ágositást és Bán
hegyi főmérnök ur megküldte a kézirat telét,
másik felét pedig a teljes magyar fordítással
együtt személyesen hozta el Sopronba. Látni
akarta ugyanis kis fiával együtt az ősi családi
házat, melyben Bauhofer 1806. született. (Maa
Székely-féle könyvnyomda van benne a Várke
rületen). A kéziratot 20 évi keresés után mohó
vággyal olvashattam át s örömmel láttam, hogy
a fordítása is hű és szabatos. Igen sok érdekes
és uj dolog van Bauhofer eme postumus mun
kájában. Ráillik Ba’lagi Géza fentebbi jellemzése.
Mily érdekesek p'ldául Szeberénvi János püspök
fogságának és kiszabadu'ásának a története, a
titkos tanácskozások b. Prónav há/ábin, a bécsi
deputációk, a kerületi adminisztrátorok intim
dolgai, Székács, Kollár, Lang Mihály, Mária Do
rottya stb. jellemzése, Széchényinek Forray grótnénál a protestáns bibliai órán való megjelenése,
Bauhöfemek a prímás elé idéztetése, a vegyes
házasságok, reverzálisok, a bibliák, nagyobb
mérvű elkobzása és leme/papirrá való besulykolása, a skót lelkészek kiutasítása és a jezsuiták
által űzött magyar kultúrának már akkor is igen
igen választékos nemei. És a többi.
örömöm Bauhofer sajátkezű irtának o'vasása közben, sajnos, mégsem lehetett teljes.
Arról kel’ett m ggyőzednöm, hogiy ez a család
birtokában maradt példány nem azonos a Ballagj
Mórnak átadott összefűzött és a sajtó alá tel
jesen elkészített kézirattal. Ballagj Géza ugyanis
a Pátensről szóló művében oly részleteket is
idéz Bauhoferból, amelyek ebben a kéziratban
nincsenek meg s egy-két helyen megszakad a
szöveg, látszik, hogy a szerző ké9Őbb akarta ki
egészíteni. De egyébként ez is Bauhofer kezeirása. Az utolsó lapra maga irta: Ende. S ere
detileg ezt szánta a nyomdának, mert utasítás
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■van benne a szedő számára. (Siehe SchlussblätIter! Anmerkung für den Setzer.)
*
Ezt a művet, mely mintegy nyolc nyomta
t o t t ívre terjed, egyházunknak a tulajdonos bele
egyezésével okvetlen ki kell adni. Csak az a
kérdés, keressük-e tovább is (most már majd
nem minden reménység nélkül) a Ballagiékhoz
jutott szöveget, vagy pedig kiadjuk a család
birtokában levő kéziratot? Ballagi Géza sáros
pataki könyvtárát a főváros vette meg a maga
könyvtára számára. Én már mind a két helyen
nyomoztam utána, de nincs meg, elveszett a kéz
irat. Ballagi A'adár egyet, tanár urat is meg
kellene kérdezni, még egyszer, d enem hiszem,
hogy sikere lesz. A meglévő szövegből sem
hiányzik sok, és Ballagi Géza idézeteivel ki le
het egészíteni.
Itt van már végre az ideje, hogy 64 évi
rejtve lappangás után Bauhofernek ezt a nagyértékű munkáját, (melyet az angolok is érde
mesnek tartottak azonnal a lefordításra), a leg
érdekesebb befejező résszel, a Bach-korszak tör
ténetével kiegészítve lássuk mi magyarok is
most, mikor Berzeviczy A'bert is a Bach-korszakkal foglalkozik. Én magam is megérdemlem,
hogy több mint 20 évi keresés után Bauhof ér
nek ezt a kéziratát még életemben kinyomatva
lássam.
A kézirat tulajdonosa hi ven és szabatosan
fordította le a német szöveget és ragaszkodik
ahhoz, hogy a magyar nemzet magyar nyelven
ismerje meg nagyatyja munkáját. A németek
sajnos, úgyis keveset törődnek a mi be’só egy
házi ügyeinkkel. Első sorban a Luther tá r s á ig
volna il etékes a mű kiadására. De lehetne elő
fizetést is hirdetni s talán mecénások is akad
nának. A vezető körök figyelmébe ajánlom az
ügyet. Vétek volna továbbra is tűrni, hogy a
becses mii rejtekben maradjon vagv époen el
kallódjék
másodszor is.
Payr Sándor.

A fillpplbellekhez irt levél.
2, 5 - 8 .
Jézus Krisztus földi élete, mely egy tiszta
és szent léleknek megnyilvánulása volt, szogá;on
mintaképül arra, hogy a Krisztus egyházán be
lül a tagok hogyan rendezzék be és folytassák
életüket. Ennek a hivő, keresztyén életnek jel
lemző tulajdonsága az, hogy nem külső szabá
lyok állapítják meg annak kereteit, hanem a lé
lek, a s z í v , az érzés és a hit. Nem annyira az
a fontos, hogy Jézus életének külsőségeit utá
nozzuk. Szükséges az, hogy Jézus érzésvilágát
tegyük sajátunkká, mert ha a fá jó, akkor gyü
mölcsei is jók lesznek. Már most mi az, ami
Jézus lelki világát jellemzi, ami azután födi
életét is alakította és meghatározta? Az apostol
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azt mondja: az alázatosság és az engedelmesség.
Tehát ezekre kell nekünk is, Jézus követőinek
törekednünk. A szivbéli alázatosságnak és az
odadó engedelmességnek akadálya önmagunk
nak túlbecsülése és a magunk akaratának érvé
nyesítése. Ezeken az akadályokon csak úgy dia
dalmaskodhatunk, ha magunkat Jézus életének
tükörében helyesen tanu’juk megismerni, és ha
a magunk akarata felett elismerjük Isten akara
tának szentségét, jóságlát, feltétlenségét. A Krisz
tus Jézus, mielőtt alászállott a földre, Istennek
formájában volt, mint egyszülött fiú minden
teremtmény felett megmérhetetlen magasságiban
állott. Még itt a földön is látható volt az ó di
csősége, Isten egyszülött fiának dicsősége, telve
kegyelemmel és igazsággal. Nem becsülte volna
túl önmagát, ha magához ragadta volna az ural
mat és méltóságot, ha megkövetelte volna az
emberek hódolatát és engedelmességét. £s még;
is hogyan élt, hogyan viselkedett, miképen vé
gezte el a megváltás nagy és szent munkáját?
Szivének indítására, erkölcsi elhatározással le
mondott minden előjogáról és méltóságáról. Ha
sonlóvá lett Isten teremtményéhez, az ember
hez. Élete olyan volt, mint a szolgának élete,
aki semmit sem mondhat tulajdonának, akinek
cselekvését, munkáját gazdája szabja meg. Az
ember semmit sem hoz magával a földre és
semmit sem vihet magával a sírba; por'és porrá
kell lennie. Ezt a formát vette tel Krisztus Jé
zus. Hogy ebben a formában lehessen, neki
meg kellett önmagát üresitenie, le kellett mon
dania arról, ami öröktől fogva az övé volt. Ke
resztfája emlékeztet bennünket arra az alázatos
ságra és engedelmességre, amelyeket ő önként
vállalt, de amelyek reánk nézve emberi termé
szetünknél fogva kötelezők. Megmutatta, hogy
mi az ember, és hogyan kell az embernek ön
maga és élete felől vélekedni. Az ember arra
van hivatva Isten által, hogy alázatosságban és
engedelmességben szolgáljon. Ez az alázatos és
engedelmes szolgálat őszinte lesz akkor, ha az
ember nem pártol el Istentől, hanem állandóan
szeme előtt és szivében őrzi Isten szentségét,
fenségét, bölcseségét, hatalmát. A .tennhéjázás
és az erőszak az istentelenségből származik és
ebből merit magának jogcímet. Ámde az ember,
mint teremtmény, büntetlenül nem szakíthatja
el magát az Istentől, teremtőjétől. Ha tudjuk azt,
hogy Istennek teremtményei vagyunk, akkor
Jézus példája szerint őszintén alázatosak! és en
gedelmesek vagyunk és igy éljük le, Istennek,

1928.

a mi Teremtőnknek szolgálva, földi életünket,
mert ez az igazi emberi élet, amelynek rendel
tetése Isten dicsőítése.
(Folytatjuk.)

Jeg y zetek .
A római pápának ismeretes enciklikájával
kapcsolatban Dr. Söderblom upsa’ai érsek kije
lenti, hogy a bulla kiadása páratlían módon
hangsúlyozza a világ protestáns egyházai közt
az együttmunkáikodás szükséges voltát. Dr. Sö
derblom azt mondja, hogy már 1926-ban, amikor
a stockholmi konferencia állandó bizottsága
Bemben ülésezett, tudott dolog volt, hogy a
pápa ezt a bullát készíti. Amikor ez az enciklika, Írja az érsek, bennünket »nem-katholikUsoknak« nevez, ellenmondásba jön A helyes kifeje
zés »nem-római« lett volna. Az enciklika Rómát
olyan módon különíti el a többi keresztyénség
től, amely szöges ellentétben áh az evangéliommal és magának a római egyháznak hagyomá
nyaival. Az enciklika, mondja Söderblom, uj ne
vet ad nekünk, amikor panch rí sti an izmusról be
szél. Elbizakodottság lenne önmagunkat igy ne
vezni el, de mint a pápai csalhatat’anság bé
lyegét magán viselő ajándékot elfogadhatjuk és
nincs semmi hozzátenni valónk.
*
Az »Örálló« cimü református hetilap írja:
A jezsuita pör után megkezdődött a zsidó pör
is. Amott vita tárgya volt, hogy jezsuita elv: a
cél szentesíti az eszközt, amitt pedig bizonyítani
kell, hogy Luzsénszky Alfonz talmudtorditása az
eredeti szöveg után készült-e vagy nem. Nem
sokára bíróság elé kerül talán az is, hogy van-e
Isten, vagy nincsen? És azt is be lehet csukatni,
aki azt mondja, hogy van, azt is, aki azt mondja,
hogy nincsen, mert vannak dolgok, amelyeket
észokokkal teljes bizonyossággal bebizonyítani
nem lehet. Az Örálló az élő Isten újságja, de
ha észokokkal kellene bizonyítania, hogy van-e
Isten, vagy nincsen-e, nem vállalkozna a bizo
nyításra pl. Oroszországban, de még más he
lyen sem, mert gyakran kerülne abba a hely
zetbe, hogy vaknak kellene bebizonyítania a
különböző színeket. Ha azt állítanánk, hogy a
tolvajok zsebkönyvében benne van, hogy: lopj,
bármelyik tolvaj követelhetné a bizonyítást és
mi sehonnan sem tudnánk bizonyítani, hogy
a tolvajok tényleg tanítják a lopást. Bár min
denki tudja, hogy a tolvajok, ha nem is fektették
le írásba a lopj parancsát, azért lopnak ren
dületlenül.
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R ádió-istentisztelet. A legközelebbi ev.
rádió-istentesztelet március hó 4-én lesz 11 óra
30 perces kezdetiéi. Az istentiszteleten Ka p i
Béla dunántúli ev. püspök prédikál.
Lelkészválasztások. Február 12 én iktat
ták a tápiószentmártoni gyülekezet lelkészi hi
vatalába Pál Béla volt pilisi hitoktatót — A
salgótarjáni gyülekezet a hitoktató-segéd.'dkés/i
állást Sz.rókay Dániel volt vései segédleik ésszel
töltötte be.
A pénzügym iniszter expozéja szerint az
az összes állami üzemek aktivak, legerősebb a
posta, 10 millió pengővel. A tanyai iskolákra
11 és fél milliót fordított az állam. A mezőgaz
dasági termelésben elértük a háború előtti sz nvonalat. A pénzügyminiszter felhivta a sajtót,
hogy a takarékosság érdekében fejtsen ki erős
propagandát.
Az 1928- 29-iki állami költségvetésben
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 142
millió 676.300 P kiadással szerepel, ami az előző
évinél közel 22 millió pm góvel több. Beruházá
sokra a minisztérium 7.8á0.000 pengőt fordit,
többek között a szegedi egyetem építkezéseire,
polgári iskolák, mezőgazdasági iskolák, kisded
óvó intézetek és tanyai iskolák létesítésére. A
háború anyagi károsultjainak támogatására az
állami költségvetésbe 6,000.000 pengő van fel
véve, ami a karitativ valorizációról szóló tör
vényjavaslat végrehajtásának szolgál fedezetiül.
A Fébé ev. diakonissza nőegylet 1928. év
böjtjének első öt vasárnapján fájdalmainkat hordozá (Ézsaiás S3, rész 4.) címmel evangélizáló
előadás sorozatot tart a következő sorrendben:
Február 26-án: A Pásztor szenvedése. Március
4-én: A Mester szenvedése. Március 11-én: Az
Orvos szenvedése. Március 18-án: A Király
szenvedése. Március 23-én: A Bárány szenve
dése. A nagyhét öt első napján tehát április hó
1-től, virágvasárnapjától kezdődöleg: »Jászoltól
a Gclgothá g címmel külön összejövetelek lesz
nek, melyeken az előadásokat Vargha Gyuláné
úrnő, a Fébé választmányi tagja fogja tartani.
Az összejövetelek, melyeknek programmja bib
liamagyarázattal, ének-, zeneszámokkal s szava
latokkal bővül, minden alkalommal az Egyete
mes Evang. Egyház imatermében (Budapest,
Üllői-ut 24. II. emelet, feljárat az udvarból) lesz
nek. Kezdet vasárnapokon délután 5 óra. A nagy
héten hétfőtől csütörtökig terjedő négy napon
estf fél 7 óra. Az összejöveteleken mindenkit
szeretettel lát az egyesület vezetőségié. A perselypénzekböl a kiadásokat fedezzük.
A Deák-téri Luther Szövetség a böjti idő
szakban minden pénieken délu án 6 órakor öszszesen hat előadást tart. Előadók: Bereczky Sán
dor. dr. Koch, dr. Szigethy Lajos, dr. Kovács
Sándor, dr. Mikler Károly.

79.

N őegyleti hir. A pesti ág. hitv. evang.
német egyházközség nőszövetsége január 26 án
tartotta évi közgyűlését. Vetter Jánosné alelnöknő évi jelentésében beszámolt a nőegy et
múlt évi működéséről, amely szerint egy vallásos
estélyt, egy missziói estélyt és két műsoros tea
estélyt rendeztek és a szegények gondozásával
és a kórházi betegek látogatásával foglalkoz
tak. ü g y ezt a jelentést, mint Back Hermanne
pénztáros az egyesület múlt évi számadásáról
és vagyoni állapotáról szóló jelentését jóváha
gyólag tudomásul vették. Steinhard Antalné elnöknö, ki 16 éven át nagy szereteted, apostoli
buzgalommal és példás hűséggel vezette az
egyesület ügyeit, egészségi állapotára való te
kintettel lemondott; helyébe Schacherer Frigyesnét választották meg egyhangúlag elnökké,
Steinhardt Antalnét pedig hús ges szolgálatának
elismerésül az egyesület örökös tisztektől 1. tag
jává választották meg. A közgyűlés a lelkész
imájával kezdődött és végződött.
Az Evangélikusok Lapjára a következő
adományok érkeztek: Br. Radvánszky A.bert
Bpest 80, özv. Simkó Károlyné Békéscsaba 4,
dr. Thébusz Béla Bpest —.80, dr. Kulcsár Barna
Nyírbátor 1.80, Hosztják A.bert Ormospuszta
1.60, Eisert Kornélia Bpest 1.80, Schreiner Jó
zsef Bpest —.80, Pataky Antal Bpest —.80,
Marik Ernő Bpest —.80, dr. Boros Pál Bpest
3.60, Maticska Nándorné Salgótarján 3.60, Koritsanszkv Ottó Bpest 3.60, Markovits Mária
Bpest - .80, Zatkalik Károly Oroszláyn 1.60,
dr. Rejtő Kálmán Szeged 3.60, Rudnay Lajos
Bpest —.40, Id. Kutas János Győr —.30, Waltersdorfer Karolin Bpest —.80, Hallner Jenó
Moson 4, Simon Lajosné Bpest 1.60, dr. Blaskovich Andor Bpest 3.60, Nőtel Gyula Bpest
- .60, N. N. Lébény 1, özv. Teltscher Ottóne
pest —.80, Földváry Valéria öttevény 3.60,
Mesterházy Ernő Nagygeresd 1.60, Schulek Já
nos Bpest 3.60, Bálint Istvánné Győr 1, Kocsis
Lászlóné Gyula 1, Révész Alfréd Szirák 2 P,
Leidenberger János Bpest —.80, Maurer Ferenc
Bpest 2, Melmert Emöné Bpest —.30, Mokry
Imre Bpest 1.60, Thiringer Róza Bpest —.60,
Zenovicz
Karolin Bpest —.80, özv.
Achim
Lászlóné Békéscsaba 1.60, Korossy László Bé
késcsaba 3.60, Koltai Vidos Dániel Merscvat
2, Kovács Zsigmond Tárnokréti -^-.45, özv. Kli
ment Andrásné Békéscsaba —.80, Mihályíty Iza
bella Bpest 1.60, Pap Elek Bpest 3.60, Jász
Dezső Bpest 1.60, Alth Melitta Bpest 1.60,
Karbiner Péter Szeged 1.60, özv. Hász Sándome
Makó 10 pengő. Hálás köszönet!
Újpesten és Egerben e hónapban indult
meg az ifjúsági egyesületi munka, mint újabb
őrtüzei annak az ifjúsági megmozdulásnak, a
mely több és több gyülekezetbe jut el. Ezek
az egyesületek nem műkedvelő alapon a szé
gyenteljes bálok rendezésére alakulnak, hanem
bibliai alapon Jézus Krisztus követői akarnak
lenni tagjai.
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Tanulmányutak. A MEFHOSz a Párisi
Magyar Diákegyesület Utazási Osztályának ren
dezésében március 14. napján mérnökök és mű
egyetemi hal'gatók részére tanulmányutat indit
Németországba. A tanulmányút célja Németor
szág főbb ipari centrumainak megtekintése. Idő
tartam: 21 nap. Útirány: Prága, Berlin, Ham
burg, Cassel, Köln, Dortmund, Düsseldorf,
Nürnberg, Augsburg, München, Bécs, B„d p st.
Részvéten dij: egyetemi hallgatóknak 450 pengő,
mérnököknek pedig 500 pengő. Rendez to vábbá
még tanulmányutakat március hó 20—30 i indu
lással Franciaországba és Olaszországba. A fran
cia tanulmányutak időtartama 21 és 15 nap. Az
előbbi útiránya: Bécs, Zürich, Páris, Marseilles,
Nice, Monte Carlo, Milano, Velence, Budapest,
részvételi dija 350, illetve 400 pengő; az utób
bira Bécs, Zürich és Páris és ezen a vonaton
vissza, részvételi dij 236, illetve 206 pengő. Az
olasz ut 15 nap g tart, Velence, Firenze, Róma,
Nápoly, Pisa, Milánó, Budapest útiránnyal. Kí
vánatra bárkinek legnagyobb készséggel szol
gál felvilágosítással ulazási irodánk (IX. Ferenc
körút 38. fsz. 2. Telefon: József 455—31.) a hi
vatalos órák alatt naponkint délután 3—5 óra
között. Már most jelezzük, hogy nyáron Európa
minden országába rendezünk tanulmányutakat
és prospektusunkat, amely 12 tanulmányútra vo
natkozólag nyújt felvilágosítást, április hó első
felétől kezdődően bárkinek díjmentesen meg
küldjük. Mint újítást hozzuk be a nyári fürdöutjainkat, amely lehetővé teszi, hogy kedvezmé
nyes utazás mellett bárki napi 6—7 pengőért
nyaralhasson a francia tengerparton. Ezen ut*
jaink 2—4, 6 és 8 hetesek lesznek. Jelentkezni
lehet május hó 31-ig. Bővebbet irodánkban.
A budapesti ev. leánykollégium február
25-én Ibsen-estet rendezett a nagy norvég drá
mairó születése századik évfordulója alkalmá
ból. Dr. Szelényi Ödön, intézeti tanár magvas
bevezető előadása után a növendékek mutattak
be jeleneteket a Brand, Peer Gynt, Nóra és
Vadkacsa cimü Ibsen-darabokból a nagyszámú
közönség osztatlan tetszésétől kisérve. Hason
lóan nem tévesztették el hatásukat a közbeékelt
Grieg-dalok, melyeknek szövegét Ibsenből Szigethy Lajos fordította, s a költő 1849-ben a
magyarokhoz intézett ma is sajnosán aktuális
ódája.
Gyülekezeti évkönyv. Görög Ernő nagyvelegi lelkész ügyesen összeállított gyülekezeti
évkönyvet szerkesztett, amelyben a nagyvelegi
egyházközség történetére vonatkozólag is talá
lunk uj adatokat.
A Prot. Irodalmi Társaság február 28-án
ülést tartott a következő műsorral: 1. Ravasz
László ref. püspök megnyitó beszéde. 2. Kar
énekek a prot. zene nagy századából. 3. Reményik Sándor: Költemények. A Protestáns Iro
dalmi Társaság uj szervezetet kapott. Négy szak
N rw rto tt »
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osztálya van: hittudományi, bölcsészet, nyelv- és
történettudományi, irodalmi és művészei, végül
természettudományi szakosztály. A Társaság el
nökei Ravasz László lelkészi elnök, gróf Bethlen
István világi elnök, Kapi Béla lelkészi alelnök,
báró Kaas Albert világi alelnök. Az alakuló
közgyűlés február 28-án volt.
Felhívás előfizetésre. A Magyar Protes
táns Irodalmi Társaság elhatározta, hogy Drum
mond Henrik: Természeti törvény a szellemi vi
lágban c. könyvét negyedik kiadásban is közre
adja, ha iránta kellő érdeklődés mutatkozik. A
könyv egyike azoknak a könyveknek, amelyek
az evangéiom iránt érdeklődő magyar protes
táns intelligenciára a legmélyebb hatást gyako
rolták. Első magyar kiadása 1895-ben je.ent
meg az angol eredetinek 29-ik kiadása után. Ez
a szám mutatja a könyv elterjedtségét az angol
közönségnél. A mintegy 260—280 lapterjedeimü
könyv árát előfizetőknek 3, kötve dús aranyozás
sal öt pengőben ál.apitotiuk meg. Bolti ár fűzve
4, kötve 6 pengő lesz. Megrendelhető a Pro
testáns Szemle kiadóhivatalánál, Budapest, IX.
Kálvin-tér 8.
Ifjúsági Vezető Kurzus. Az evangélikus
egyház ifjúsági egyesületi munkájának megala
pozására március 13. és 16. között Budapesten
tanfolyamot rendez az Ifjúsági Egyesületek Or
szágos Központja. A tanfolyamon hatalmas elő
adói gárda fogja a legjobbat nyújtani, ami e
nemben Magyarországon nyújtható. Részvételi
dij 15 pengő. Április 11-től 15-ig református
ifujsági egyesületi munkásképző tanfo yarn lesz,
amelyre már most felhívjuk a gyülekezetek fi
gyelmét. Lapunk következő számaiban részle
tesen fogjuk ismertetni e tanfolyamot.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

P á ly á z a t
az aradbékési egyházmegyében fekvő II. kér.
mezőberémyi halálozás folytán megüresedett lel
készi állásra. A pályázónál megkivántatik a tót
és magyar nyelv teljes ismerete szóban és irásr
ban.
A lelkész javadalma:
1. Természetbeni szabad lakás.
2. Készpénz 455 pengő.
3. 50 métermázsa kemény hasábfa.
4. 81 métermázsa 50 klgrm. búza.
5. 40 hold (1100 r]-öles) föld szabad hasz
nálata.
6. Szabad — de nem kötelező — stóla.
A bányakerületi lelkészválasztó szabályren
delet szerint felszerelt kérvények március hó
24-éig alólirotthoz küldendők.
Békéscsaba, 1928. február 13.
J
Dr. Szeberényi Lajos Zs.
esperes.
tS sw im . —
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Á rtatlan v ér.
„Jól tudjátok meg, hug\ ha
megöltök engem. ártatlan vér száll
ti re átok és e városra és ennek
lakosaim, mert biioDy az Ur kül
dött el engem hozzátok, hogy a
ti rulettekbe mondjam mind e
szókat.“
Jeremiás, 26, 1—15.

Uj király trónraléptekor a személyi válto
zástól a népek rendszerváltozást is szoktak re
mélni. Azt gondolják minden jobbrafordul. A
mikor Judában Néko, az egyiptomi fáraó bi
lincsekbe verette a mindössze három hónapig
uralkodott Jóakházt, és helyébe testvérét, Joákimot tette meg királynak (atyjukat ugyanez
a fáraó ölte meg Megiddóban 608-ban), Jere
miás próféta nem sok jót várt az uj uralko
dótól. Eltekintve attól, hogy Jóakházt a föld
népe kente fel királlyá, tehát nemzeti király lett
volna, Jóákimot pedig az akkori nagy hatalmas
ság, a zsidóknak ősi ellensége ültette a nép
nyakára, hogy ott a zsidók közt az egyiptomi
politikának exponense és őrszeme legyen, Je
remiás sokkal mélyebben belelátott nemzetének
életébe, mintsem hogy egy embertől várt volna
uj korszakot, hajnalhasadást. Még ha Jóákim
az lett volna is, aki fjedig nem volt: a nemzet
élniakarásnak megtestesülése, akkor is, ha a
nép nem mozdul meg és nem áll melléje, ha
maga a nemzet nem bontja ki a lobogót és nem
lép sikra igazságáért, függetlenségeiért és sza
badságáért, hiába lett volna a király minden
hazaszeretete és lelkesedése. Jeremiás nem gon
dolkodott úgy, hogy a hatalmas Egyiptom szol
gája juttat majd valamit a zsidó népnek is. Nem
hitte, hogy Egyiptom a saját felvirágzását Juda
felvirágzásával
hozza kapcsolatba. Ellenben
meg volt győződve arról, hogy az egyiptomi
fáraó csak azért ülteti be a maga emberét Juda
királyi székébe, mert a zsidóságat a saját cél
jaira, Egyiptom hatalmi állásának megvédelmezésére akarja kizsákmányolni. Ktézerötszáz esz

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Ellfizelési ár: Egész erre 6 P. 40 (HL. lététre 3 P.
20 (III., Riiftiéirt 1 P. 60 fili., En szán 16 IMI
Hlrdatési árak Megegyezés szériát.

tendő telt el azóta, birodalmak támadtak és
tűntek el, de a nagyhatalmak politikája a régi
maradt, és ma is csak önmagukra gondolnak.
Jeremiás nem azért volt próféta, hogy el
hallgassa, amit az Ur a szivébe és a szájára
adott. Jojákim uralkodásának mindjárt a kezde
tén (Jojákim tizenegy esztendeig uralkodott)
odaállott a jeruzsálemi temp'om pitvarába, hogy
az utolsó szóig elmondja, amit elmondania kel
lett. Beszédének a veleje az volt, hogy ha a nép
nem hallgat a próféták beszédére, akkor ro
mokba dől a szentély és elpusztul a főváros. A
nemzet üdve tehát nem a királyon fordul meg,
nem is Egyiptom jóakaratán, hanem magának
a népnek a magatartásán. Amint láthatjuk, Je
remiás igen kényes dolgokat feszegetett és ve
szedelmes húrokat pendített meg. Elvégre a
királynak mindig van pártja, és Egyiptom is
értett ahhoz, hogy különböző eszközökkel pár
tot teremtsen maginak Judában. A nép pedig
kezdte magát kényelmetlenül érezni, amikor a
próféta beszédéből kitűnt, hogy nekik is kell
valamit tenni a hazáért. Összefogtak tehát a
papok, a többi próféták és az egész nép, és a
szsent hazafiság nevében kimondták, hogy annak
az embernek, aki azt jövendöli, hogy elpusztul
a város, meg kell halnia.
Nézzünk csak jól oda: milyen ügyesen fer
dít ez a zsidó tömeg. Jeremiás nem azt mondta,
hogy a város elpusztul, hanem azt, hogy ha
nem hallgat a nép az Isten beszédére, akkor
elpusztul a város. A papok, a többi próféták
és az egész nép azonban semmi szin alatt sem
akart arról hallani, hogy a város elpusztul, legkevésbbé pedig arról, hogy őmiattuk, a szaba
dalmazott hazafiak miatt pusztul el a város.
Az ilyen botor beszédnek fonalát el kell vágni.
Ilyen veszedelmes gondolatokat nem szabad ter
jeszteni. Tehát: Haljon meg! Akkor majd nem
kívánja senki a nép erkölcsi megújhodását, ha
nem mindenki reábizza a nemzet sorsát egész
nyugodtan Egyiptomra és a fáraónak jeruzsá
lemi hűbéresére.
,
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Mit szól erre Jeremiás? Azt mondja: »Ime,
kezetekben vagyok, cselekedjetek velem, amint
jónak és amint helyesnek tetszik nektek. De
jól tudjátok meg, hogy ha megöltök engem,
ártatlan vér száll ti reátok, mert az Ur küldött
engem«.

Csak ott, csak ott.
— Egy oltárkép előtt. —

Sötét borúi a nagyvilágra,
Csak egy ablakból száll a fény,
Világit néhány gyertya lángja,
Úgy hiv testvérem, jer, ne félj,
Templomba hiv az enyhe fény.
|*j*i *[
‘J
,
Nézd: ott a kép szerény oltárán,
Ő, Jézus áll a kép felén,
Legel körötte három bárány,
Egy ott pihen a kebelén
S a pásztor nézd, hogy néz felém.
Az egyik bárány: ifjúságom,
A kéklő messzeségbe néz,
Igézi, vonja őt az álom,
Folyója tej, a rétje méz,
S a pásztor képe ködbe vész.
lm hűtlenül elfordul tőle
A másik is: óemberem.
Reszketve lép szabad mezőre
S hol métely és tövis terem,
Virágra vár reménytelen.
A harmadik bárányt ha nézed,
Előtted gyötrődésem áll.
Fejét levonja gond, enyészet
S a pásztor nélkül nem talál
Kies mezőt az árva nyáj.
S hogy már halálos gyenge lettem,
A jóremény is elhagyott,
Pokolvihar zúgott felettem,
S a sátán rikkantott nagyot,
Örökre már övé vagyok.
Jézus nevét sikongta ajkam,
Csak ezt a drága szent nevet,
S kinek hűsége változatlan,
Magához vont, keblére vett
S a félhalott felé fedett.
Lehet szivem ma is merő seb,
Gyógyítja áldott égi fény.
Én, gyenge bárány, legerősebb
Csak ott vagyok az Ur szivén,
Csak ott a Pásztor hű szivén.
Szlancsik Pál.

1928.

Az amerikai National Lutheran Council
segélyakciója.
A National Lutheran Council hét észak
amerikai lutheránus egyház tagjaiból alakított
tanács, amely január 20. és 21-én tartotta ülését
Chicagóban. Az ülést Brandelle G. A., az Au
gustana Synod elnöke vezette. Az ülésről a Lu
theran február 9-iki számában megjelent tudó
sítás bennünket is közelről érdekelhet. A tudó
sítás szerint az európai lutheránusokkal való
együttműködés színhelye keletre tolódott el, s
most az oroszországi egyház kapja a legnagyobb
segélyt. 1927-ben összesen 30.777 dollárt jut
tattak az európaiaknak, s ebből 19.349 dollár
Oroszországé lett. Az 1927. évi segélyek el
osztása a következő: Oroszországi 19.394, Né
metország 1.560, Lengyelország 2.935, Ausztria
1.700, Románia 1.311*, Csehszlovákia 913, Lat
via 1.500, Spanyolország 50, Litvánia 300, M a
g y a r o r s z á g 500, Jugoszlávia 400, Franciaország 189 dollár.
Az 1928. évi költségvetésbe a tanács Orosz
országot 25.000 dollárral vette fel. Ebből 12
ezer dollár a leningrádi theológiai szeminá
riumra. Ezt az intézetet 1924-ben nyitották meg,
és a Szovjet Köztársaságok lutheránus gyüleke
zetei kivétel nélkül ebből az intézetből kapják
lelkészeiket. Dr. Morehead javaslatba hozott
3.250 dollár tartalékalapot előre nem látható
kiadásokra és 1.500 dollárt az Oroszországból
Szibériába utazó lelkészek számára., A 25.000
dollárból ezek után fennmaradó összeget kü
lönböző segélyezésekre fordítják. Az utazási
költségekre felvett összeg mutatja, hogy mek
kora a lelkészhiány Oroszországban. A háború
és az éhínség rendkívül megcsappantotta a lel
készek számát. Az 1927. évi helyzet az, hogy
egymillió lutheránusnak Oroszországiban mind
össze nincs száz l elkésze. A nehézséget csak úgy
lehet megoldani, hogy a felavatott lelkészek
nagy egyházlátogatási utakat tesznek meg.
Meyers püspök összeroppant a nehéz munkában.
Most már lábbadozik, de még nem nyerte vissza
_ teljes életerejét.
Európa többi részeire vonatkozólag a ta, nács Morehead doktor alábbi javaslatót fo
gadta el: Csehország 1.000, Slovakia 1.500,
Austria 2.500, Románia 3.000, Jugoszlávia 1.500,
M a g y a r o r s z á g 2.000, Franciaország 2.000,
Latvia 2.000, Esztónia 1.000, Litvánia 1.500,
Hollandia 1.000, Lengyelország 2.000, előre nem
látható kiadásokra 4.000, összesen 25.000 dol
lár; diáksegélyezésre 10.000 dollár; Oroszor
szágnak az említett 25.000 dollár, összesen 60
ezer dollár.
A t a n á c s az eu r ó p a i e g y h á z a k t ó l
15.000 d o l l á r t vár, úgy, hogy az amerikai
egyházakra esnék 45.000 dollár.
A National Lutheran Council másik nagy
munkája azoknak a k ü l m i s s z i ó i m u n k a 
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m e z ő k n e k a segélyezése, amelyeken az eu
rópai társulatok működését félbeszakította a vi
lágháború. Az 1927. évben erre a célra kaptak
A f r i k á b a n a Hermannsburgi Misszió 10.000,
a Hannoveri Szabad Egyházi Misszió 333 dol
lárt, összesen 10.333 dollár. K í n á b a n a Ber
lini Misszió 5.333, a Breklumi Misszió 1.333,
a Finn Misszió 3.606, a Hildesheimi Misszió
133 dollárt, összesen 10.405 dollár. I n d i á b a n
a Gossner Misszió 24.666, karácsonyi ajándék
1.000 dollárt, összesen 25.666 dollár, kábeldij
9.16 dollár. Végösszeg 46.413 dollár 16 cent.
Az 1928. évi költségvetésbe külmissziói se
gélyekre a tanács 36.621 dollár 34 centet vett
fel. Reméli, hogy ennek az összegnek nagyob
bik felét az európai társulatok elő tudják te
remteni, de ha mégsem, akkor az amerikai egy
házaknak kell helytállni, mert ha ez az összeg
nem jön össze, akkor Afrikában, Indiában és
Kínában a külmissziói munka kárt szenved. A
tanács elhatározta, hogy az általa képviselt hét
amerikai egyháztól 100.000 dollárt kér.

A filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
2,

9—11.

A Krisztus Jézus, amikor földi életében alá
zatos és engedelmes volt, nemcsak önmagára
és az emberekre volt tekintettel. Nem csupán
az volt a gondolata és érzése, hogy ezzel pél
dát mutat az embereknek a helyes földi életre
és jó tanítónak bizonyul, hanem ez az erkölcsös
élet egyúttal vallásos élet is volt, mert Isten
ben gyökerezett, Isten előtt is alázatosan járt
és Isten akarata iránt tanúsított engedelmes
séget. Hogy Jézus indulata, alázatos és enge
delmes élete kedves volt Istennek, azt bebizo
nyította azzal, amit Jézusért tett. Felmagasz
talta azt, aki megalázkodott; és úrrá tette min
denek felett azt, aki engedelmes volt. A te
remtett világ az apostol tanítása szerint fel
öleli a mennyeieket, a földieket és a föld alatt
valókat. Jézus Krisztus tehát ura a mennyei
hatalmasságoknak, a földön élőknek és a meg
holtaknak; mindezek meghajolnak előtte akár
félelemből, ha gonoszok; akár tiszteletből és
szeretetből, ha jók. A Jézus dicsősége kiter
jed az Isten által teremtett egész világminden
ségre és minden Isten által teremtett lényre. Jé
zus fel ma gaszta lása és dicsősége mutatja nékünk azt, hogy Isten nem hagyja megjutalmazatlanul azokat, akik életüket teljesen tőle te
szik függővé és csak az ő tetszését keresik.
Földi életünk és az örökkévalóságban reánk
élet örömeit és bajait mindig az örökkévalóság
mértékével kell mérnünk, mert ott jutnak min
denek teljes kifejlésre.
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2, 12. 13.
Jézus Krisztus hite és élete híveire is kö
telező. Miként ő, a fiú, engedelmes és alázatos
volt, a keresztyéneknek is ilyen lelkülettel és
életben kell járniok. Amikor az apostol közöt
tük volt Filippiben, akkor helyes utón jártak.
De nem szabad felejteniük, hogy nemcsak az
apostol szemei örködnek felettük és kisérik
életmódjukat figyelemmel. Amikor azt mondja,
hogy felelemmel és rettegéssel munkálják és
vigyék végbe üdvösségüket, ez a félelem csak
az Istennek félelme es ez a rettegés csak a
gyarló embernek a szent Isten előtt való reszketése lehet. Emberektől ne féljenek se ne resz
kessenek; ámde tartsák mindenkor szem előtt,
hogy az Isten mindenütt jelen van, egész életük
legyen tehát szakadatlan istentisztelet. Ne tart
sák veszteségnek azt, hogy az apostol nincs
velők. His/.en lehetséges az is, hogy hamarosan
egészen elvétetik tőlük. Minden eshetőségben
megvigasztalhatja és bátoríthatja őket az, hogy
Istennek munkáján fordul meg minden. Ez a
körülmény egyúttal megóvja őket« az elbizako
dottságtói, és állandó alázatosságra, hű szolgá
latra kötelezi őket. Éppen mivel megtapasztal
ták Istennek kegyelmét és szeretetét, azért ra
gaszkodjanak teljes hűséggel hitükhöz, mert
tudják, mit vesztenek, ha a kegyelemből kies
nek: akkor sem akaratuk, sem erejök nem lesz
Istennek tetsző és olyan nagy jutalommal ke
csegtető életre, mert az erőt is, a munkálást
is Isten kegyelmes szeretetének köszönhetjük.

Az evangélikus egyházak külmissziói munkája.
Németországban az első külmissziói társa
ság 1732-ben alakult meg. A bázeli missziói
társaság 1815-ben alakult. A berlini 1824-ben.
Három más társaság, az Északnémet-, a Goss
ner- és a Lipcsei társaság 1836-ban kezdték meg
működésüket.
Érdekes jelenség, hogy a külmissziói tevé
kenység a múlt században a napóleoni háborúk
után lendült fel, amely háborúk akkor Európát
éppen úgy felzaklatták, mint a huszadik század
ban az 1914. évben kitört világháború. A ke
resztyén hit hulláma csapott végig Európán és
feltámadt a vágy Krisztus a/on parancsának tel
jesítésére: »Elmenvén e széles világra, hirdes
sétek az evangéliomot minden teremtésnek«.
Dániában a legrégibb missziói társulat
1821- ben alakult, Norvégiában a Norkse Missionsselskap 1842-ben keletkezett A svéd Nem
zeti Missiói Társulat 1856-ban kezdte meg mű
ködését; három évvel később a finnek alakí
tottak missziói társaságot A franciaországi evan
gélikusok Madagaszkárban terjesztik az evan
géliomot. A francia protestáns missziói társulat
1822- ben alakult.
A világháború után az európai missziói tár
sulatok hamarosan feléledtek bénultságukból.
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A háború legtöbb kárt tett a német társulatok
nak. Nemcsak a szegénység tette lehetetlenné
a missziók anyagi támogatását, hanem maguk
a missziói munkamezők is el voltak zárva a né
met hittérítők elől. Ma már működhetnek Afri
kában es a szigeteken, s a kínai és indiai mun
kamezőkön folytatott munkákra az anyagi tá
mogatás mérve megközelíti a háború előtti öszszegieket.
Hasonló nagy érdeklődés mutatkozik a külmisszió iránt a római katholikus egyházban is.
A jelenlegi pápának egyik legjelentősebb ak
ciója éppen a külmisszió munkájának felkaro
lása.

1928.

A kormányzó a községek országos kon
gresszusát megnyitó beszédében többek közt
ezeket mondta: Csak úgy tudunk rohamosan
megerősödni, ha mindenki minden erejéből ter
melni törekszik, nem pedig az államból megr
élni. A csonkaországiban túlnagy az értelmiség,
amely gyógyítani, tanítani, közigazgatni és ügyvédkedni akar. Nem győzzük betegeikkel, hi
vatalokkal és perekkel, azért igyekezzünk pro
duktiv pályákat választani. Sorsunk jobbrafordulásának kulcsa kizárólag a munka és takaré
kosság lehet.

flz északamerikai lutheránusok.
Jeg y zetek .
A mohamedánok böjtje az idén egy napon
kezdődött a keresztyénekével. A keresztyén böjt
a második század végién csaík! negyven óra
hosszait tartott közvetlenül Husvét reggelét
megelőzően. UJabb két évszázad elteltével már
körülbelül negyven napig tartott, de csak a
nyolcadik századtól kezdve állapíttatott meg,
hogy a böjt hamvazószerdától számítódik, sig y
a böjti időszak a vasárnapokat leszámítva negy
ven napig tart. Szigorúságát tekintve, a keresz
tyén bojt nem fogható a mohamedánok böjt
jéhez, amely a szent Ramadan hónap első nap
jával kezdődik. Ennek a hónapnak minden
napja szigorú böjt, amikor is a mohamedán em
ber napkeltétől napnyugtáig egy morzsa ételt,
egy csepp italt sem vehet magához. Még für
déssel sem üdítheti fel testét. Dohányozni sem
szabad, sőt még virágot sem szagolhat. Orvos
ságot nem vehet be, sőt a szigorúbb gondol
kodásúak még azt is kérdésesnek tartják, hogy
szabad-e bőr alá fecskendezéseket alkalmazni s
a szemet megmosni.
*

Jones Rufus tanár Gandhit igy rajzolja meg
egy előadásában: A mahatma apró emberke,
mezítláb, meztelen lábszárakkal ül a földön. Sú
lya körülbelül negyevenöt kiló, á ruha ami rajta
van, nem ér többet egy pengőnél. Egy hónapi
élelme nem igen kerül többe, mint amennyit
mások egy ebédért fizetnek; hat pengővel könynyen kijön havonta. A szeretet útját Gandhi kö
vetkezőképen irta le Jonesnak: »Ha szivem in
gerült, ha kijövök a sodromból, az már erőszak.
S mielőtt elmegyek hazulról, s valakiért vala
mit teszek, előbb le kell győznöm önmagamat s
az emberszeretet uralma alá kell helyezked
nem«. Mikor Jones megkérdezte tőle, gon
dolja-e, hogy ez beválik, Gandhi azt felelte:
»A világon semmiben sem hiszek annyira, mint
ebben. Ez a lélek egész mélyen belém szállt
és semmi a világon nem tudja belőlem kitépni
a szeretetbe vetett hitet.
*

D. Moe Olaf írja az Allgemeine Ev. Luth.
Kirchen Zeitungban: A skandináv országok lu
theránus egyházai, ide értve Finnországot is,
maradandó hálára vannak kötelezve a német
lutheranizmus iránt. Az északi országokban úgy
a laikusok, mint a tudósok, még mindig épülést
meritenek Luther Kátéjából és Posztilláiból, s
a jelenkor német-lutheránus theológiája a skan
dináv theológusoknak még mindig legnagyobb
tanítója. Az északi theológia körén belül külö
nösen a konfesszionális irány a legszorosabb
függési viszonyban áll a nagy erlangeni isko
lához.
Az északi országos egyházak mindemellett
már kezdettől fogva, különösen pedig az utolsó
száz évben önálló fejlődést is mutatnak fell A
lutheránus hitvallási iratok közül Dánia és Nor
végia csak a Kiskátét és az Ágostai Hitvallást
fogadták el; Svédország megtartotta a püspöki
egyházalkotmányt, az apostoli szukcesszióval,
melyet ott most igen nagyra értékelnek; a dá
niai és norvégiai szuperintendensek is később
püspöki címet kaptak, aminthogy egész Skan
dináviában megtartották a külön püspökavatást.
Az északi lutheránus egyházak a tizenkilence
dik században a liturgia terén is sajátos: fejlő
désre törekedtek, amelyet legrövidebben úgy
jellemezhetünk, hogy több ősegyházi elemed
vett fel a liturgiába. Svédországban különösen
a legutóbbi időkben az egyházi formák terén
részben katholizáló irányzat is észlelhető, ami
a stockholmi egyetemes konferencián is sok
résztvevőnek feltűnt.
Általában véve azt mondhatjuk, hogy a
skandináviai lutheranizmusnak sajátos jellege fő
leg annak ökumenikus irányzatában foglalható
össze. Bizonyára nem a véletlen dolga, hogy
a keresztyén egyházak első egyetemes konfe
renciájára a meghivókat Svédország bocsátotta
ki, s hogy ott egy ilyen konferencia sikerülhe
tett is. Azonban Skandináviának többi egyhár
zaiban is ugyanazen érzület található. Dániában
különösen a Grundtvignak »egyháziias szem
pontja«, amely az Apostoli Hitvallást és a keresztyénség alapját olyan erősen hangsúlyozta,
támasztott ökumenikus gondolkodást. Grundt-
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vig hívei tulajdonképpen nagyobb érdeklődés
sel viseltetnek az ősegyház öröksége, mint a
reformáció öröksége iránt. Még a grundtvigianizmus ellenfeleire is mindenesetre nagy hatást
gyakorolt az a nyomatékosság, amellyel Grundtvig a szentségeket előtérbe állította Norvégia
egyháza kifejezetten »low church^ és a grundtvigianizmust teljesen elvetette. De a norvég egy
ház is ökumenikus irányú annyiban, hogy kü
lönös értéket tulajdonit az apostoli örökségnek
a Biblia alakjában. Bár igen nagyra becsülik
Luther Kiskátéját, a norvég egyhá/tagok fő
kérdése mégis mindig az: mit mond a Biblia?
Ez a pietizmus nagy hatásával függ össze.
Bátran állítható, hogy a pietizmus az északi,
különösen pedig a norvég és a finn egyházak
ban maradandóbb nyomokat hagyott, mint a
német-lutheránus egyházakban. A biblikus irány
zat, amely a pietizmus ismertető jele, észrevehető
erősítést nyert a nyugati református hatás ré
vén. Az északi egyházakban, különösen a dán
és norvég egyházban az utolsó emberöltők fo
lyamán nagyon elterjedt az angol-amerikai épitóirodalom. Ezáltal, és más hatások révén is
az északi lutheranizmusban — többek között
gondolunk itt a svédországi nagy szabadegy
ház-mozgalomra (»Svenska Missionsförbundet«)
— az ébredő keresztyénségnek egy olyan tí
pusa alakult ki, amely inkább az alliánsz talaja
ban, mint a hitvallásos lutheri talajban gyöke
rezik.
Könnyen megmagyarázható, hogy az északi
lutheranizmus típusa egészben véve lágvabb,
kevésbbé jellegzetesen luteránus, mint például
a német luteranizmus. Az északi országos egy
házak, amelyek mondatjuk az egész népet fel
ölelik, mindig az igazság nyugodt, háborítatlan
birtokában érezték magukat. Hitvallási állomá
nyukat sem a római katholicizmus, sem a re
formátus egyház nem tudták komolyan veszé
lyeztetni; gyanútlanul nyitottak is ajtót a pro
pagandának és habozás nélkül akarták Rómától
és Genftől megtanulni azt, amit azok nyújthat
tak. Hogy ez az elfogulatlan nyíltság másfelől
veszedelmeket rejt magában, azt az északi lu
theranizmus eddig nem vette kellőképen figye
lembe, de most legalább is Róma, úgy látszik
gondolkodóba ejt; mert a római propaganda a
legutóbbi években sokkal agresszívabb jelleget
öltött, s ez kényszeríteni fog bennünket arra,
hogy ráeszméljünk konfesszionális sajátossá
gunkra.
A gyulai ev. egyház épülő félben levő
temploma javára belügyminiszteri engedély alap
ján országos gyűjtést indított. A gyűjtés foga
natosítására protestáns vallásu nyugdíjas, vagy
B. listás tisztviselőket, tisztviselőnőket, esetleg
más egyéneket keres. Érdeklődők eddigi foglalzásuk megjelölése mellett forduljanak közvetle
nül levélben a gyulai evangélikus egyház lelkészi hivatalához.
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Részletek a keresztyén ifjúsági egyesületek
nemzeti szttvetsége evangélikus országos
titkárának 1928. évi munkajclentéséhül.
Abaffv Gyula evangélikus egyetemes miszsziói lelkész, a KIENSz. ev. országos titkára
február hó 7-én tett jelentést 1927. évi ifjúsági
missziói munkásságáról az evangélikus bizottsági tagok értekezletén. E jelentésből kitűnik,
hogy az országos titkár a múlt év folyamán
Budapesten 6 helyen 21 napon 23 előadást, vi
déken 30 helyen 91 napon 117 előadást, öszszesen 36 helyen 112 nap alatt 140 előadást,
igehirdetést, bibliaórát stb. tartott, azonkívül
részt vett 70 vezetői, titkári, elnöki tanácsi, nem
zeti bizottsági és egyéb megbeszélésen, értekez
leten, gyűlésen. Tartott továbbá Ozdon egy 4
napos országos evangélikus KIÉ konferenciát,
mely az. első ilynemű evangélikus ifjúsági kon
ferencia volt Magyarországon.
Az élöszóbeli munkálkodás mellett na£y
súlyt helyezett az országos titkár a vezetésere
bízottaknak Írásban való gondozására is s mint
egy 970 személyre szóló levelet küldött szerte
a múlt év folyamán az evangélikus KIÉ munka
érdekében. Azonkívül több ízben körleveleket
bocsájtott ki az evangélikus gyülekezetekhez és
a nemzeti bizottság evangélikus tagjaihoz.
Az evangélikus ifjúsági munka ezen első
évének pénztári forgalma 4.033 P 90 t volt,
1928. évi költség előirányzata pedig 10.000 P.
Az országos titkár által előterjesztett 1928.
évi munkatervezetébó! különösen a közeljövő
nek két, az evangélikus ifjúsági belmisszió szem
pontjából nagy jelentőségű tételét emeljük ki ez
alkalommal: Az egyik a március hó 13—16.
Budapesten tartandó evangélikus keresztyén if
júsági egyesületi vezetőképző tanfolyam 20 ne
ves belmissziói protestáns előadóval (részvételi
dij vidékieknek lakás és élelmezéssel együtt 15
P, Budapestieknek élelmezéssel 10 P, jelentkezési
határidő március 1. Abaffy Gyula Budapest VII.
Gyarmat-u. 106. címére). A másik a március
2 9 - április 1-ig Sárszentlőrincen tartandó evan
gélikus KIÉ konferencia, melynek programmján
az evangélikus egyház kimagasló egyéniségeit
és eredményes munkájú belmissziói munkásait
találjuk. (Részvételi dij lakás és élelmezéssel 8
pengő, jelentkezési határidő ugyancsak az or
szágos titkár címére március 15.)
Nagybányai Vitéz Horthy Miklós, Ma
gyarország kormányzója 1920. március 1-én
tette le az első nemzetgyűlés előtt az államfői
esküt. A nyolcadik évfordulón a magyar nem
zet rendületlen ragaszkodással és bizalommal
tekint Isten rendelte vezérére. Isten kegyelme
maradjon vele továbbra is magas állásában és
lássa a hazát megint régi fényében és dicső
ségében !

86.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter
soproni látogatása alkalmával megtekintette a
theológiai fakultást. A tiszteletére rendezett ün
nepségen résztvett báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő is.
%
Kapi Béla püspök március 5-én Amerikába
utazott a nevw-yorki Kossuth szobor leleplezési
ünnepélyére. Amerikában meglátogatja az ottani
evangélikus gyülekezeteket is. Valószínűleg má
jus elején jön haza.
Tanitőiktatás. A gyóni egyház február
19-én iktatta be egyhangúlag megválasztott ta
nítóját Hajnal Lászlót. Az istentisztelet kereté
ben Króm Ferenc lelkész a tanítói hivatás ma
gasztosságáról szólott munkatársához, aki mi
után letette az esküt, Ígéretet tett az egyháznak,
hogy mint hű egyháztag és mint a kicsinyek
nevelője igazi evangélikus tanító óhajt lenni.
Az általa alakitott énekkar, amely rövid néhány
hónap alatt több Ízben hozzájárult lelki épülé
sünkhöz, ez alkalommal is meglepő hozzáértés
sel énekelte el: Óh mily drága név ez: »Jézus«
c. éneket. Legyen áldás munkáján.
A salgótarjáni Evangélikus Nőegylet és
Luther Szövetség február 26-án tartotta évi
rendes közgyűlését Pántyik Árpádné és dr. Balyák Zoltán elnöklete mellett. Az évi jelentés
ből szép munkásság képe tárult a közgyűlés
közönsége elé, amely nagyszabású kuíturestélyek rendezésétől kezdve, családi estélyeken át
egész a születési, illetve temetési segélyek ki
osztásáig, igen sok irányú tevékenységben mu
tatta a két egyesületet. Kedves meglepetést kel
tett Fabinyi József gyári munkásnak, ai Szövet
ségi egyik alelnökinek felszólamlása, aki egy
építendő kultúrterem építésére hívta fel a köz
gyűlés figyelmét és első adományát erre a célra
azonnal át is adta a közgyűlésnek. Az ezévi szü
letési és temetési segélyeket 15—30 pengőben
állapította meg a közgyűlés, mely dr. Csengődy
Lajos lelkész imájával ért végett.
Első kér. ev. keresztyén ifjúsági egye
sületi konferencia 1928. március hó 29.—ápri
lis hó 18-ig Sárszentlőrincen, Az első kerületi
evangélikus keresztyén ifjúsági egyesületi kon
ferencia rendezőjétől kapjuk a hirt, hogy a kon
ferencia megtartásának időpontja főként az elő
adó lelkészek nagy heti elfoglaltságára való te
kintettel néhány nappal előbbre tétetett a,z álta
lunk a múltkor közölt határnapnál. Ezek sze
rint a konferencia március hó 29-én reggel kez
dődik és végződik április hó 1-én, virágnapon
este. Érkezés Nagydorog vasúti állomásra márc.
28-án délután, visszaindulás április 2 án reggel.
Részvételi dij lakás és élelmezéssel együtt 8 P.
Jelentkezni Abaffy Gyula ev. országos titkár
címén kell (Budapest, VII. Gyarmat-utca 106.)
3 pengő előzetes beküldése kapcsán legkésőbb
március 15-ig. A konferencia részletes meghívói
a napokban küldetnek szét. Az előadások ma
gyar és német nyelven fognak tartatni.
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Figyelmeztetés. Lapunk egyik t. előfize
tője, aki a »Vakok Világossága Társasági« ja
vára, e Társaság közleménye alapján a Pesti
Hazai Első Takarékpénztár Egyesület Terézköruti fiókjának címén adományt küldött, a ta
karékpénztártól azt az értesítést kapta, hogy a
Társaságinak náluk nem folyószámlája, hanem
takarékbetétje van s igy az adományt nem tud
ják egyelőre elkönyvelni. A Vakok! Világossága
Társaságot kérjük, hogy adjon felvilágosítást!
Az Orsz. Gyermekvédő Liga külföldi gyer
meküdültetési akciója, amelynek révén az utolsó
nyolc éven át közel hatvanezer gyermek része
sült jótéteményben, befejeződött. Az utolsó
gyermekvonat február 29-én érkezett haza Hol
landiából 783 gyermekkel.
Az evang. ifjúsági munka hírei. A s z ó d :
Február hó 8-án az országos titkár előadást
tartott együttesen a leánynevelő intézet és a
reálgimnáziium növendékeinek főként a köte
lesség teljesítésre, a Biblia tanulmányozására,
Krisztus szeretetére és példájának követésére
buzdítván őket. Utána a leány növendéikek ré
szére külön előadás keretében a »Luther Már
ton« és »Palestina« filmeket mutatta be. Este
az ev. elemi iskola egyik termét zsúfolásig meg
töltő mindkét nembeli iskolán kívüli ifjúság ré
szére tartott ugyancsak vetitettképékké 1 illusz
trált előadást s ismertette meg hal'gatóit a KIÉ
négyes programmjával. Az ifjúsági munka itt
Aszódon már éveik óta nagy lelkesedéssel, meg
értéssel és szép eredményekkel folyik s csupán
az ifjúságnak KIÉ egyesületbe való tömörítése
hiányzott eddig. Az országos titkár lenjárta
eredményeképen a legközelebbi jövőben azon
ban már ez is megoldást nyer. — B a l a s s a 
g y a r m a t : A legutóbbi választmányi ülés határozatilag kimondotta az ifjúsági egyesületnek
a nemzeti szövetség evangélikus ágába való be
csatlakozását. Az egyesületnek a jelenben 50
fiatal ember tagja van, elnöke: Kardos Gyula
evang;. lelkész-ialesperes, alelnökiéi: Szilárd Gyula
vallástanár és Beiner Lajos igazgató tanító, ügy
vezető elnöke: Kotulyák Gyula bőrkereskedő.
Az egyesület hetenként tart összejöveteleket,
nagy súlyt helyez a vallásos, hazafias szellem
ápolására. Van tehermentes egyleti háza s 300
kötetes könyvtára. — B u d a p e s t-A n g y a 1f öl d: A Rimár Jenő lelkész elnök vezetése alatt
működő ifjúsági munka egyik szép eredménye
volt a február 5-i szeretet vendégség, ahol az
egyesület tagjai közül többen is szép sikerrel
szerepeltek. Közülük Héjjas Ferencet az ottani
serdülők vezetőjét már a Sándor-utcai egyesü
letünk életében is tevékeny munkálkodó tagunk
nak ismertük. — C s ö m ö r : Február hó 2-án
szép vallásos, ünnepélyt rendezett a csömöri ev.
egyház ifjúsága, amelynek során szerepeltek Je
szenszky Gyula, helybeli lelkész, az evangélikus
férfikar, a vasárnapi iskolás növendékek és egy
előadással és egy Biblia magyarázattal Abaffy

1928.

Ev a n g é l i k u s o k

Gyula országos titkár. Az el. iskola tantermet
zsúfolásig megtöltött néhány százfőnyi hallga
tósággal. Az ünnepély után az országos titkár
a visszamaradt mindkét nembeli ifjúság sorában
megalakította a csömöri Evangélikus Keresztyén
Ifjúsági Egyesületet mintegy 80 taggal. Az egye
sület elnöke lett Jeszenszlqí’ Gyula lelkész, ügy
vezető elnökei Dömötör Gyula tanító és Bakos
Zsuzsanna tanítónő, titkárok Racskó János és
Bátóvszky Mária, jegyzők Lassan István és Fa
bók Katalin, pénztárosok Bátóvszky György és
Michel Anna. Az egyesületnek 32 tagú férfikara
Klaudinvi Lajos ev. kántor-tanító szakavatott ve
zetése alatt áll. Az alakuló gyűlés határo/atiiag
kimondotta a KIENSz. ev. ágába való becsatla
kozást. Munkáját a négyes programm szerint
építi ki s ebben a megválasztott tisztikaron kí
vül buzgó segítségére van Klaudinyi Lenke vé
dőnő is. — G y ő r : Az ev. ifjúsági egyesület
egyre inkább elmélyíti munkálkodását négyes
programmunk legfőbb ága, a lelkimunka tekin
tetében. Ujabhan minden héten felváltva úgy
nevezett komoly órát és Biblia órát vezetett be.
A komoly órán a keresztyén vallásos irodalom
egy-egy építő remekművét ismerteti valamelyik
tag, most január 18-án pl. Horváth Jolánka
Scheldon munkáját: Az ö nyomdokain, vagy mit
tenne Jézus? A másik héten, a Biblia órákon
külön csoportokban foglalkoznak az ifjak és a
leányok az Életnek Könyvével, önmaga gondo
zása mellett az ifjúsági egyesület lelkén vi9eü
az utána következő nemzedék építésének a
gondját is és a serdülök részére most szervezte
meg az evangélikus cserkész csapatat, melynek
parancsnoka Ittzés Mihály segédlelkész lett. E
cserkészcsapat javára rendezte január 22-i val
lásos estélyét a győri ev. egyházközség belmiszsziói egyesülete szép anyagi eredménnyel. Az
egyesület előadásra meghívta Abaffy Gyula or
szágos titkárt.
Román törvényjavaslat a felekezetekröl.
Az uj törvényjavaslat megtiltja politikai egyesü
letek létesítését felekezeti alapon, továbbá a po
litikai tevékenységet a felekezeti testületeken és
intézményeken belül. Megtiltja továbbá külföldi
vallási hatóságoknak a Romániában való bírás
kodást, valamint romániai vallási testületeknek
külföldről való anyagi támogatását a kormány
erre vonatkozó engedélye nélkül. A javaslat fentartja a baptista egyház elismert jogait.
Családi estély. Salgótarjánban a Luther
Szövetség minden farsang vasárnap este 6 —8-ig
családi estélyt rendezett, amelyeken vetített ké
pes műsor, felolvasásokkal, szavalatokkal, ének
számokkal és melodrámákkal szolgálta az esték
hangulatossá és kellemessé, de egyben tanul
ságossá tételét. Különösen az Ev. Leányok
Egyesülete kért magának nagy részt az esté
lyek sikerének munkájából, a többször rende
zett teaesték bekapcsolásával is. Az estélyeken
állandóan igen nagyszámú, a termet zsúfolásig
megtöltő közönség volt jelen.
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Böjti estély. A salgótarjáni Luther Szö
vetség e/idén is megrendezi böjti estélyeit, a
melyek közül az elsőn dr. Csengődy Lajos lel
kész Jézus életét mutatta be vetített képekben.
Közreműködtek még gyermekszavallatok, Kis
Imre melodrámával, Hriadlovszky Teréz ének
számmal, Sztrokay Dániel szavalíattal. Az Erős
várunkkal kezdődő és a Hiszekeggyel végződő
ünnepségen a termet zsúfolásig megtöltő közönsék volt jelen.
Zagyvapálfalván augusztusban megalakult
evangélikus fiókegyház február 5-én tartotta
évi számadó közgyűlését dr. Csengődy Lajos
lelkész és Jenóffy Zoltán földbirtokos elnökle
tével. A zárszámadásokból örvendetes tudomá
sul szolgált, hogy az alig néhány hónapos kis
egyház máris 1000 pengőt tartalékolhatott az
építendő imaház alapja javára.
A Lelkipásztor márciusi számában Fábián
Imrétől és Stráner Vilmostól találunk cikkeket,
Kemény Lajostól suspiriumokat. Prédikációkat
közöl Gyalog Istvántól, dr. Dómján Elektől,
Pálmai Lajostól, dr. Csengődy Lajostól és Ge
rencsér Zsigmondtól (Böjt II. vasárnapjától Vi
rág vasárnapig). Kiss Samunak egv temetési be
szedét is közli a Kapi Béla püspök szerkeszté
sében megjelenő havi folyóirat.
A Protestáns N őszövetség Budapesten,
1928. március 13-án, kedden délután 6 órakor
a Deák-téri Evangélikus Leánykollégium dísz
termében (bejárat IV., Sütő-utca 1. szám, II.
emelet) rendezi ezidei II. kulturdélutánját, melyre
szeretettel meghív a kulturszakosztály elnök
sége. Előadást tart: Böhm Dezső ev. leánykol
légiumi igazgató «Magyar operákról Erkeltől
Poldini-ig«. Az operákból áriákat énekelnek:
Petri Kató és Laurisin Lajos, a m. kir. opera
ház tagjai. V. Babits Vilma és dr. Edvi Illés
István hangverseny énekesek. Közreműködnek
még. Bakó Lászlóné, a Nemzeti Színház tagja,
dr. Molnár Jenó zeneszerző, Szijj Dénes tárogatómüvész. Helybiztosítás: hétfő, szerda és
pénteken délelőtt 10—2 óráig a Protestáns Nő
szövetség irodájában (VIII., Üllói-ut 24. Tele
fon: József 451- 65.)
A Dunántúli egyházkerületi
Lelkész
egyesület témái az 1928. évben. A Dunántúli
egyházkerületi Lclkészegyesület elnöksége az
egyházmegyei lelkészegvesületeknek a követ
kező témákat ajánlja kidolgozásra: 1. A tekin
télyelv egyházunkban (a Szenti rás, az egyház,
a hitvallási iratok, az egyéni lelkiismeret tekin
télye). 2. A szentségek szociális jelentősége. 3.
Luther Márton Kiskátéjának méltatása a négy
száz éves jubileum (1929.) alkalmából. 4. A te
metési beszéd liturgiái és homiletikai szempont
ból. 5. Ifjúsági énekeskönyvbe felveendő énekek
jegyzéke, különös tekintettel a népiskolai tanu
lókra.
V
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A Protestáns Szemle márciusi számában
Payr Sándor egyetemi tanártól jelent meg egy
értekezés Miszlai Andrásról, a kurucvilág: költő
papjáról (a XVIII. század első felében műkö
dött, valószínűleg mint bokodi lelkész halt meg).
Kiváló költője volt a kurucvilágnak; három
szép éneke maradt fenn.
Konfirmációi Káté. A Nagy István-féle
Konfirmációi Káté, melyet Kiss Samu nagybarátfalui lelkész dolgozott át, Il ik kiadásban
megjelent. Ára vászonkötésben 60 fillér. Tiz péL
dányon felüli rendelésnél portómentes küldés.
A Kátét a győri ev. egyházmegye adta ki s
kizárólag Kiss Samu lelkésznél kapható Nagybarátfalun, Győr m.
A sárszentlőrinci ev. keresztyén ifjúsági
konferencia programmjából: március 30-án
előadásokat tartanak dr. Scholtz Oszkár a K.
1. E. alelnöke (Jézus nyomában!), Fábián Imre
lelkész (Az evangélikus ifjú és az intelligencia),
Kapi Béla (Az evangélikus ifjú és a test), né
metül Schöll Lajos főesperes. Március 31-én:
Abaffy Gyula a KIÉ titkár (Az evangélikus ifjú
és a lélek), németül Németh Gyula lelkész; Vidovszky Kálmán a Luther Otthon igazgatója (Az
evangélikus ifjú és a szociális kérdés), németül
Antretter Eduárd a KIÉ irodavezetője (Mai if
júság és modern világnézet), Németh Gyula lel
kész (Mit tesz az evangélikus egyház ifjúsá
gáért). Április 1-én: Korisánszky Ottó németül
Finnországról, Antretter Eduárd magyarul (Mai
ifjúság és modern világnézet); Kapi Béla püspök
(Mit tesz az evangélikus ifjú egyházáért).
A magyarországi ág. hitv. evangélikus
M isszióegyesület pénztárába 1928. január ha
vában a következő összegek folytak be: Tagr
dijak: Németh Károly esperes, Lébény 5, dr.
Kneffel J. és neje Túra 6, Rimár Jenő valástanár Bpest 3, Rimár Jenőné vtanár neje Bpest
3, Molnár Ilona Bpest 3, Rajka ifjak szövetsége
2, Zimmermann János lelkész Rajka 2, Harkai
egyház 3, Danielisz Róbert lelkész Harka 3,
Harkai nőegylet 3, Scholtz Ödön esperes Ág
falva 5, Ágfalva egyházközség 5, Ágíalvai nőegylet 5, Offertorium ok, adományok gyűjtések:
Pesti német egyház 13.07, Budapest III. kerületi
egyház 10.97, Budapest-Kelenföldi egyház 3.91,
Vönöczki egyház 2.38, Sopronbánfalva 16.83,
Puszta vám 6, Gyula 5, Hegyeshalom 10.12, Stoli
Ernő tanító Nyíregyháza 1, Magyarboly 5, dr.
Kneffel J.lés neje Túra 9, Hidas 3, Özd 14, iMajos 4, Ujváryné Rákospalota 2, Bököd 3.85, Nemespátró 9.60, Sárszentmiklós 1.28, Rajkai egy
ház perselyéből 7.73, Rajka 27.27, Egyes rajkai
hi vektől 7, Rajkai ifjak szövetsége 2, Rajkai papi
Nyomatott a
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család 10, Oroszvár 4, Oroszvár 8, Egyes
oroszvári hívektől 2, Nemeskócs 3.67, Hatka
4.80, Budapest-Kelenföld 10, Békési egyházme
gye 90.32, Sopron 48.80, Mezőberényi II. kér.
egyház 10, Békéscsaba 100, Ostffyasszonyfa 6,
Várpalota 2.21, Tokaj 6, Ágfalva 21.52, Ambros
ial va 1, Szilsárkány 5, Az Ur megáldó kegyelme
legyen velünk! Budapest, IV. Deák-tér 4. 1.
1928. február 15. Broschko G. A. pénztáros.
Ev. felsőbb leányiskola Afrikában. A
Lipcsei Misszió október 1-én felsőbb fokú leány
iskolát nyit meg Mosiban, a Kilámanadzsaro
hegy mellett. Kiváló képzettségű tanítónők
egészségtanra, csecsemőgondozásra, kertészetre
s elméleti tárgyakra fogják tanítani a körülbelül
tizenhat éves tanulóleányokat, az afrikai viszo
nyok szem előtt tartásával, a legújabb pedagó
giai ismeretek szerint.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
M. I. Bp. Szives sorait köszönöm. Bizony
jó volna, ha a magyarul irók magyarosan imá
nak. Igen jól esett, hogy érdeklődni méltóztatik a lap iránt. A folyószámla ügyében ebben a
számban azt hiszem megjelenik az a hír, amely
a múlt számból1kiszorult.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

P á ly á z a t
az aradbékési egyházmegyében fekvő II. kér.
mezőberényi halálozás folytán megüresedett lelkészi állásra. A pályázónál megkivántatik a tót
és magyar nyelv teljes ismerete szóban és írás
ban.
A lelkész javadalma:
1. Természetbeni szabad lakás.
2. Készpénz 455 pengő.
3. 50 métermázsa kemény hasábfa.
4. 81 métermázsa 50 klgrm. búza.
5. 40 hold (1100 0-öles) föld szabad hasz
nálata.
6. Szabad — de nem kötelező — stóla.
A bányakerületi lelkészválasztó szabályren
delet szerint felszerelt kérvények március hó
24-éig alólirotthoz küldendők.
Békéscsaba, 1928. február 13.
Dr. Szeberényi Lajos Zs.
é
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Csodás élet.
„Nagy' sokaság követé őt, mi
velhogy látják vala az ő csoda
tételeit amelyeket cselekszik vala
a betegeken.**
János 6, 2.

Amikor azt olvassuk, hogy a sokaság a/ért
követte Jézust, mert látta csodatételcit, menten
eszünkbe jut Jézus mondása: >Ha jeleket és cso
dákat nem láttok, nem hisztek ; Jézus köverésének
ezt az indítékát, amelyet szenzáció éhességből
származtatunk, nem vagyunk hajlandók hono
rálni, sót kétes értékűnek tartjuk. Az evangéliomok azonban nincsenek ebben a tekintetben
velünk egy véleményen. János apostol és evan
gélista a kánai menyegzőn történt csoda elbe
széléséhez hozzáfűzi: «Ezt az első jelt a galileai
Kánában tévé Jézus, és megroutatá az ö dicső
ségét; és hívének benne az ő tanítványai* . Já
nos tehát nem becsülte le a tanítványok hitét
azért, mert a kánai csodán növekedett, hanem
elismerte azt a csodát, olyan jelnek, amellyel
Jézus megmutatta dicsőséget a tanítványoknak.
Tudjuk, hogy a csodatételeket manapság a
theológusok egy* része tehertételnek érzi és tudja
az evangéliomokban. Jogtalanul. A csodáknak
megvan a jelentősége a vallásban, mert meg
van a jelentősége az ember lelki életében is.
Magasabb rendű lelki élet, sőt általában véve
magasabb rendű élet nem képzelhető el, és nincs
csodák nélkül,' rendkívüli élmények és tapasz
talatok leválaszthatatlanul hozzátartoznak ahhoz
a gazdagabb és teljesebb élethez, amelyet Jézus
tanítványainak és követőinek megígért. Ilyen
ígéretekkel küldte ki tanítványait, a hetvenet is,
meg a tizenkettőt, is a világba; meg gérte nekik
azt is, hogy még nagyobb csodákat fogjak cse
lekedni, mint őmaga. Tehát nemcsak hogy á
limine nem szabad elutasítanunk a csodákat,
mint egy alacsonyabb rendű vallásosságnak mo
tívumait, hanem az evangéliomokon nyugvó
vallásosság minden időkben epekből a csodákból

12. szám.

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Eltüzelés! é r: Egész évre 8 P. 40 flIUfélévre 3 P.
26 Ilii., neoyeéévrt I P. 60 IIIL, Egy izém 16 fill
N irie ttsl árak Megegyezés szerint.

is szívja táplálékát és a Jézus követésében min
denkor csodákra vár és csodákra számit.
A csoda objektive véve rendkívüli esemény,
szubjektive tekintve rendkívüli élmény. És a ke
resztyén hit teljes joggal várhatja az evangéliomok tanitása alapján, hogy Jézus követésében
ilyen rendkívüli eseményeken fog kercsztülmenni és ilyen rendkívüli élményei lesznek. Mi
helyt koncedáljuk azt, hogy* a keresztyén ember
élete több a hitetlen életnél, mihelyt keressük,
hogy miben rejlik ez. a több, azonnal reájövünk
arra, hogy ezt a többletet ezek a rendkívüli ese
mények és tapasztalatok szolgáltatják. Rendkí
vül külső események és rendkívüli lelki élmé
nyek. Ha ezek elmaradnak, akkor a vallásos
élet elveszti élénkségét és eredeliségét; lélek
nélküli kép:a, reprodukció lesz, amelyből hiány
zik a só és a világosság.
A keresztyénség története,’ attól az időtől
kezdve, amikor Gábriel angyal megjelent a ná
záreti Szűznek, egészen a mi napjainkig, amikor
egy orvos, művész és tudós (dr. Schweitzer)
beáll misszionáriusnak és elmegy az afrikai va
dak közé, azt tanúsítja, hogy a rendkívül iség,
a csodás, a nem mindennapi szükségszerüleg
ott szerepel a vallásos élet motívumai között és
az egyház élete sem képzelhető el anélkül. A
racionalizmus sem az életnek, sem a vallásos
ságnak nem tudja adeJcvát magyarázatát adni,
azt szárítja ki belőlük, ami azoknak igazi sava
és borsa. Az a körülmény, hogy* a rendkivüliség ingerét éppenugy megtaláljuk a nagy go
nosztevőknél, mint a szenteknél, nem diszkreditálja a mondottakat és nem fokozza le a cso
dák értéket és jelentőségét. Csupán azt bizo
nyítja, hogy a csodának, mint életmotivumnak
ereje az ember alaptermészetében gyökerezik.
Amikor Jézus azt mondja a gyermekekről,
hogy olyanoké a mennyek országa, és hogy ha
olyanokká nem leszünk, mint a kis gyermekek,
nem láthatjuk meg az Isten országát, első sor
ban nem a gyermekek ártatlanságát* bizalmát
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Ne feledjük, hogy Jézus korában nemcsak
veszi célba, hanem a gyermeki léleknek és életfelfogásnak azt az őseredeti fogékonyságát, üde- Jézus űzött ki örödögöket, hanem a farizeusok
ségét és rugékonyságát, amelynél fogva a cso és írástudók fiai is, úgyhogy ezek lettek bírái
dát csodálkozással és intuitiv megértéssel tudja a Jézus csodáit hitetlenül fogadó farizeusoknak.
fogadni, életébe fogadni és ezáltal nem zárja ki Napjainkban is tesznek csodákat azok is, akik
sem a világra, sem a saját létére vonatkozólag nem a Jézus táborában vannak, és ezek lesz
uj teremtésnek a lehetőségét. És, hogyha az nek bírái olyan keresztyéneknek, akik az életet
újjászületés hozzátartozik a vallásunk lényegé algebrai műveletté, értelmi funkcióvá szeretnék
hez, ami pedig kétségtelen, mert Jézus azt is preparálni, persze hiába, de mégis azzal az ered
mondja, hogy ha valaki újonnan nem születik, ménnyel, hogy az élet szekere elrobog mellettük
nem láthatja az Isten országát, akkor egyene és felettük.
Egy nagyon komoly kérdés tehát az, hogy
sen követelmény az, hogy az ember lelkisége
vájjon,
Amidőn az emberek Jézus követésére
olyan állapotban legyen, hogy a kül- és belvilág
csodáinak lehetőségét állandóan megtartsa és szánják el magukat azért, mert látták a csodá
kat, amelyeket cselekedett, ott találják-e a Jézus
ápolja.
Az a theologia, amely megfenekelve a szá követői között az egyházat, mint olyan hívók
raz racionalizmusban, a csodákat az evangéliku társaságát, akik az élettől csodákat várnak és
sokból ki akarja megyarázni, nemcsak az evatigé- arról vannak meggyőződve, hogy ezeket a cso
liomokkal jut ellentétbe, hanem magával az dákat a Jézus követésében találhatják meg.
élettel és az emberi lélek alaptermészetével, és
az ilyen theológiának hatása nem lehet más,
mint az, hogy az élet után sóvárgó lelkeket kiI
kergeti az egyházból. Mert az ember az élet
,
Kétélű fegyver az, melyhez itt hozzányúlok,
teljességét akarja elnyerni, s ha azt látja, hogy ellentétes vélemények éles találkozó pontja, mi
a keresztyénség kórén belül ezt a teljesebb, ezt ről szólani kívánok. A conservativ felfogás bi
a rendkívüli, ki nem számítható, titokzatos éle zonnyal lesújtó bírálattal illet s lesznek, kik ta
tet számára hozzáférhetetlenné teszik, akkoir ke lán jóleső örömet éreznek e sorok olvasása
resi és megtalálja azt másutt, ha nem is abban közben.
Nem vitát akarok provokálni, arról lekéstem
a tiszta formában, amint a Jézus követése adná
volna úgyis, mert az ellentétes vélemények már
azt neki.
!
í harcban állanak egymással az általam emlitenEgyik konvencionális hazugsága korunk dőket illetőleg.
nak, hogy a modern emberiség pozitivista, de
A cim, melyet választottam, megnevezi a
terminista, materialista, józan realista, nincsenek szemben álló két felet: — egyház és a női di
álmai, nincs benne ábrándosság, fogékonyság a vat. Az egyház őrködik az erkölcsök tisztasága
rendkívüli iránt és megmosolyogja azokat, akik megőrzése felett s nagy baj lenne, ha nem úgy
csodákban hisznek. A detektivregények és a cselekedne. Különösképp őrködik annak a nő
nek erkölcsi, lelki kincsei felett, kit a keresz
mozidrámák rendkívüli népszerűsége azt mu tyénség emelt ki mega'ázó helyzetéből s joggal
tatja, hogy a modern emberiség is épugy szom- követeli mindazoknak az érintetlenségét, miknek
jghózza a rendkívülit és csodást, mint az a so birtokába helyezve nővé tette a nőt. A keresz
kaság, amely követte Jézust, mert látta csoda tyén morál kiemelte a rabszolga sorsból, megtételeit. Az ember minden korban csodákat akart alázottságából, a tisztedet és megbecsülés ma
gas lépcsőfokára emelte fel. Hiszem, hogy en
látni és csodákat akart átélni. Tegyük hozzá, nek tudatában van minden keresztyén no s ta- j
hogy a Krisztus egyházának egyik feladata az, Ián nagyrészt ebben leli magyarázatát az a tény,
hogy az embereket ilyen csodák meglátására hogy szivét, lelkét teljesebben áldozza fel és
és átélésére elvezérelje. Ha az egyház a maga helyezi az egyház oltárára, mint a férfi. Bizo
életében nem tud csodákra rámutatni, ha nem nyos, hogy lelkének hajlamosságta is nagyobb,
- már természeténél fogva is, — mint a férfié.
tud olyan embereket produkálni, akikben a Érzékenyebb szivének húrja, melyen az érzel
Szentlélek csodásán működött és akik által cso mek rügye fakadozik.
dákat művelt, akkor az emberek az egyházak
De ugyanaz az érzékenyebb lélek sokkal
tól elmenekülnek a szektákhoz és az okkult tu több hajlamosságot is hordoz magában és sok
dományok művelőihez, akiknek köreiben még kal többet követel magának au férfi és nő közös
vonásának, a hiúságnak terén. S ezt a nagymennek végbe csodák.

Egyház és a női divat.
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fokit női gyengeséget viszont kiaknázni igyek
szik az emberi élelmesség a '»divat* terén. Be
levitte a szépet, a művészit, az ízlést s amikor
megindította ezen az úton a szenvedélyek lavi
náját s mindig újabbat akar produkálni, bele
vitte az ízléstelenséget, a kihivót, a modortalanságot és hadat üzent a pirulásnak. A női hiúság
önkénytelenül is tehetetlen rabja lett egy fel
bujtónak, a divatnak. A divat hajszolá áb.n so
kan eljutnak az őrület határáig, vagy legalább
is nagyon sokan túl.ép k azt a kere.e1, me’ybcn
a nő szabadon és minden megítélés nélkül hó
dolhatna annak.
Az ilyen divatőrü’et, mely egyben szaba
dabb mozgást és cselekvéseket von maga után,
lazítja az erkölcsöket, gyengíti annak fegyel
mező, fékező erejét. A keresztyén morál jegyé
ben őrködő egyház bizonnyal nem nézheti s»5tlanul mindezt. Tiltakoznia kell s mennyiben
eredmény nem mutatkozik, repressáliákra van
szüksége.
S most jön a nagy kérdés, hogy mindezt
hogyan hajtsa végre és a divatnak milyen meg
nyilvánulásaival szemben követe'jc: Ki 1 gyen
a megtorló? Az egyház a maga személyében,
avagy’ az államhatalom, mely a keresztyén mo
rál fundamentomán épült fel s mely azzal áH,
vagy bukik? Szerintem eredményesen csak az
utóbbi élhet a vétó jogával, mert minden esz
köz rendelkezésére áll s mert renckleteinek ér
vényt szerezni mindenkor módjában áll. Az egy
ház becsukhatja tempőmait azok előtt, kiket
annak falai között a divat kilengései miatt látni
nemit kar, de ezzel célt nem érhet, mert az utca,
továbbra is hódol annak, amit az egyház tilt,
templomából kizár. És valljuk be őszintén, hogy
az egyház fegyelmi eszközeit talán nem is ven
nék olyan érzékenyen. Mindenesetre küzdeni
kell ellene, legyen az egyház a kezdeményező
s követelje a korlátok megszabását az arra
ugyancsak illetékes és kötelezett fórumtól. Ke
délyesen, komikusán hangzik talán, de hozza
nak törvényt arra, hogy utcán, nyilvános he
lyeken mindenki »csak felöltözve« jelenhet meg.
De akkor, amidőn az egyházak (felekezetik)
tiltakoznak a modem szokások, bántó és sértő
jelenségek ellen, óvakodniok kell, hogy túlzá
sokba ne menjenek, mert úgy már eleve vesz
tett ügyük van. Feltétlenül distingváln ok kell,
élesen cihatárolni a bántó jelenségeket a mö
llern szokásoktól, melyek nem sértők, legfel
jebb szokatlanok. Szokások voltak, változtak és
lesznek újak. Lehet, hogy nem mindig előnyös
és sitlszerü az a mi »uj«, de nem bűn, nem vé
tek, megrovásra nem szo'gálhat okul.
Hogy csak egyet említsek, p \ a rövid haj
viselet a nőknél. Nem mai keletű, de nem is
megszokott. Az a konty nem takar semmit s
gy a rövid haj semmivel sem fedhet fel töba kelleténél. A hosszú haj nem jelent erölcsöt s következéskép a rövid haj nem eshet
z erkölcs és tisztesség rovására. Nem tagadom,
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hogy a rövid haj sok esetben a nőiesség külső
formájának a rovására megy, mert ott is le
het túlzásokról beszélni, de nagyon téves és
elfogult nézet, mely ebből eredőleg a lelki, ér
zelmi, erkölcsi erők fogyatékosságára követ
keztet. A magam részéről ezt nem merném
megkockáztatni még gondolatban sem s leg
feljebb csak egy statisztikai számadat tudná meg
érlelni bennem annak ellenkezőjét, amit ide vo
natkozólag mondottam.
Hogy pedig ezt a témát felvetettem, an
nak oka a Jöjjetek énhozzám c. lapunk 1928.
febr. 5-iki számában olvasható köve.kezó hír
adás: »A rövid haj és rövid szoknya viselőit
a tőketerebesi lelkész nem eng di be a tem
plomba«. Az idézett sorok olvasása közben ön
kénytelenül is arra gondoltam, hogy ugyanak
kor mennyi igaz keresztyén lelkületű anya és
leány leikéből szakad fel egy mélységes sóhaj,
kik bár rövid hajjal, de meg nem rövidült hit
tel állanak az életben s lépnek be a templom
ajtaján. Tudom, hogy az említett intézkedés
csak localis jellegű, de fcltét'.enu alkalmas arra,
hogy e szerintem helytelen megítélés szerte
hintse magvait s esetleg nem kívánatos esemé
nyeknek rugója legyen.
E sorok olvasóinak egyike másika
talán
megkockáztatja feltételezni rólam azt, hogy a
rövid haj ágense vagyok. Ám tegyék. Félre
érteni mindent lehet! Vélemények se n egyezők
s mert én is más véleményen vagyok, mint a
mely meggyőződés az említett tiltó rendelke
zést szülte, azért szólottám ellene, de nem a rö
vid haj mellett.
Mellette csak annyi a megjegyezni valóm,
hogy a templom ajtaját nem a nosszu híj nyitja
meg, ill. az azon való belépésnek fe tétele nem
az, hanem a hit. A tempőmot becsukni bárki
előtt is - nagy felelősség.
Az említett híradás végén még a követ
kező megjegyzés áll: »Evangélikus lelkész _—
hisszük — nem vál'al bálvédnökséget a far
sang idején sem«. Bizonnyal a divatos és lehe
tetlen táncokra való tekintettel íródott ez a
megjegyzés. De talán nem egészen találó, mert
hívei körében (falun) kellemetlen helyze be hoz
hatja azt a lelkészt is, ki híveinek kérésére vál
lalja a »bálvédnökséget«, mert azok talán meg
is követelik, hogy a régi, magyar szokáshoz
hiven, körükben lássák papjukat s ha kell, még,
ott is elfogadják intelmét. Talán épen ott lehet
küzdeni a túltengések ellen és kell is.
Ne tiltsunk el senkit oly könnyen a tem
plomtól és ne távolodjunk el híveinktől. Nevel
jük ott, ahol arra szükség vám és alkalom adó
dik.
Baja, 1928. február hó.
Kemény Gábor
evang. lelkész.
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R filíppibeliekhez irt levél.

biztos fényükkel megvilágítják az éjszakát és
utat mutatnak az utasnak, irányt a hajósnak.
Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ragaszkodunk
(Folytatás.)
az Igéhez, amelyben van ami éétünk és a világ
élete s az életnek üdvösséges beszédét tartjuk a
2. 14— 16.
világ elé a magunk életében. Az apostol, aki
Annak a világnak, amelyben a keresztyén az evangéliom hirdetésére van elválasztva, aki
ember hite és reménye szerint van hivatva nek egész életét betölti az igehirdetés, azzal is
élni, kettős az arca. Az egyik arc az élvezetek buzdítja olvasóit az ige megtartására és meg
mámorától ragyog. Gyönyöröket klinál, kéjt igér, felelő élettel való szemléltetésére, hogy az ő
szépségével és dicsőségével csábit. Amikor ezt élete csak akkor nem lesz hiábavaló; sok fá
az orcáját mutatja, akkor gondoljunk Isten radozása, nyugalmat nem ismerő pá’yafutása
szentségére, s ez a gondolat indítson bennün csak úgy ér célhoz, ha a filippibeliek az Igéből
ket arra, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük élnek, és aszerint élnek Életmunkájának értéke
véghez üdvösségünket. Van azonban a világ majd a Krisztus napján tűnik k:, akkor, amikor
nak egy másik ábrázata is, amely utálatot, un Krisztus megfizet klnek-kinek az ő cselekede
dort, csömört kelt bennünk. Ebben is kisértés tei szerint; de azt tudja az apostol, hogy az
rejlik. Az emberek nem olyanok, amilyenek Ítélet attól is függ, hogy azokat, akik reábinek látni szeretnénk őket. Vannak köztük el zattak, megőrizte-e a Krisztusban. Tehát az ő
durvultak, romlottak, elfajultak, az Istentől és kedvéért is iparkodjanak feddhelehnül és tisz
minden igaztól, széptől, jótól elfordultak. Van tán élni, zúgolódások és versengések nélküL
nak emberek, akik teljesen elmerültek a leg A gyülekezetnek és az apostolnak sorsa igy
undokabb bűnök pocsolyájában. Velők együtt kapcsolódik össze a földön és a mennyben, a
élni valóságos pokol. Velők együtt dolgozni múlandóságban és az örökkévalóságban. Ez kö
lehetetlen. Tő'ük az Isten országának megerősö telezi az apostolt, de kötelezi a gyülekezetét is.
dését várni kilátástalan. Nincs érzékük semmi Ha szeretetükkel és hálájukkal bizonyítják elis
nemesebb, tisztább, szebb iránt. Amikor a vi merésüket az apostol fáradozása iránt, tanúsít
lágnak ezt az arcu1atáet látjuk, abba a kísértésbe sák azt egész életükkel is, mert a földi élet
jutunk, hogy elvesztjük életkedvünket, sőt élet- után következik a mennyei élet, s gondolbátorságunkat, és begubózzük magunkat, visz- niok kell arra, hogy ne csak rabságának szen
szavonulunk, nem törődünk a világ bajával. vedéseit enyhítsék, hanem mennyei üdvét is elő
Felemelt mutató ujjal, vagy magasan hordott segítsék. Szeretetik tartsa mindenkor szem .előtt
orral, vagy megsavanyodott képpel járunk a t az örök életet és az ítélet napját is.
világban; kelletlenül, idegenkedéssel. Hangosan
zúgolódunk a világ folyása, az emberek be
szédei, cselekedetei ellen; vagy magunkban
füstölgőnk, boszankodunk. Állandóan harapós
kedvünkben vagyunk. Az elfordult és eszeveszett
világ diadalmaskodik rajtunk azáltal, hogy el
Dr. Ravasz László református püspök a
feledteti velünk, hogy annak a bo’dog Istennek
a gyermekei vagyunk, aki jókedvéből munká’ja Bethlen Gábor Szövetség előadássorozatában
bennünk mind az akarást, mind a munkálást. március 6 án a protestáns egység eszközeiről
Annak az Istennek a gyermekei, aki felhozza tartott előadást. Az előadásának első részié,
napját jókra és gonoszokra, esőt ád úgy a ha amelyben a protestantizmus egységéről szól, a
misaknak, mint az igazaknak. Az apostol óv rendelkezésemre álló sajtótudósitásban nem egé
és int bennünket a világ ezen kisértése ellen szen világos. Nevezetesen nem egészen ért
is. Ne engedjük, hogy a világ elvetemültsége hető, hogy a protestantizmusnak láthatóan sok
és Istentől elrugaszkodása foltokat ejtsen raj félének kellett lennie, amint a püspök mondja,
tunk, legyünk szeplőtlen gyermekek, legyünk noha láthatatlan egysége mindig megvolt. Azt
tiszták, mint a galambok és minden tekintetben hiszem azonban, hogy az előadás második fe
feddhetetlenek. Ne gondo'juk, hogy jobbak va léből idézhetem a következőket: »A két egy
gyunk már azáltal, hogy naponta reggeltől es ház (az evangélikus és a református) szervezeti
téiig a világ bűnein rágódunk, az emberek hi és dogmatikai uniója nem lehetséges«. Ha ez
báit ostorozzuk, mások szemében a szá’kát ke igaz, akkor a protestantizmus ezen két nagy
ressük és itélőszékben ülünk. Boszankodásunk- történelmi egyházának láthatatlan egysége nem
nak, állandó zsörtölődésünknek, elégedetlenke lehet szorosabb, mint általában a Krisztus lát
désünknek füstje könnyen eltakarha ja azt a vi hatatlan egysége, amelyről az Apostoli Hitvallás
lágosságot, amelyet a keresztyén embernek, aki is szól. A püspök az együttműködést nem is
arra van hivatva, hogy a világ világossága le arra a láthatatlan protestánsegységre, hanem a
gyen, kisugároznia kell. Kötelességünk a világ két egyháznak Magyarországon meglevő tör
ban nem az, hogy a világ bűneit fordított a'ak- ténelmi adottságára kívánja a apozni, amikor azt
jukban tükrözzük vissza, hanem hogy olyanok mondja: »Magyarországon a kálvim'zmus és aí
legyünk, mint a csillagok, amelyek szelíd és lutherizmus a legszorosabban egymásra vannak
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utalva és kiegészítik egymást. A protestantiz
mus nemzeti elhelyezkedése és hivatása is azt
tanácsolja, hogy hivatalos egyházi munka in
duljon meg a protestáns társadalom összefog
lalására«.
Részemről ugyan az uniót nem tartom le
hetetlennek, sót azt hiszem, hogv az unió gon
dolatát nem lehet kiirtani, de úgy érzem, hogy
éppen az unió lehetősége az, ami a két egy
ház között a jóviszonyt és a békés együttélést
itt*ott megzavarja. Mert az uniótól való fruzódozás é s rettegés indit egynémelyeket arra, hogy
a két egyház közötti különbségieket és eltérése ket sokkal nyomatékosabban hangsúlyozza és
erősebben húzza alá, mintha az unió lehetősége
nem forogna fel. Innen származik, hogy van
nak gyülekezetek, amelyek nagyobb békesség
ben élnek a helybeli római katolikusokkal,
mint a helybeli reformátusokkal. Én legalább
hallottam i'yen esetekről, bár tapasztaltom eb
ben az irányban nincsen. Éppen azért én is
szükségesnek tartom, hogy a két egyház együttmunkákodásának módozatait a két egyház hi
vatalosan állapítsa meg. Úgy emlékszem, már
reámutattam ebben a rovatban arra, hogy ezen
módozatok között e!sö helyen kellene szerep Ini
az áttérések és reverzálisok szabályozásának. A
mig ebben a két kérdésben a két egyház nem
mer állást foglalni, addig a két egyház társa
dalmának összefogásának bensőségét és tegyük
hozzá: őszinteségét, mindig zavarni fogja a
reverzálisok és áttérések ügye. A legkevesebb,
amit ezen a téren a két egyháztól elvárhatnak
mindazok, akik a protestáns társadalom össze
fogását óhajtják, az, hogy a vegyes házassá
gokból származó gyermdcek vallására vonat
kozólag térjenek vissza az 1868. évi törvény in
tézkedéseire.
•

Még egy református vezető ember előadá
sáról kell megemlékeznem. Kováts J. István
theol. igazgató a Soli Deo Gloria ref. diákszö
vetség ülésén előadást tartott »A szentszékhez
való viszonyunk« címmel. Előadásában azt han
goztatta, hogy a magyarságot a szentszékhez
fűző régi jó viszony érdekében szükséges lenne,
hogy a magyar állam mentői sürgősebben, az
összes lényeges kérdésekre nézve, félreértése
ket tisztázó megegyezést hozzon létre Rómá
val, akár; konkordátum, akár modus vivendi
formájában.
A konkordátum kötés célszerűségét és idő
szerűségét egyedül az dönti el, hogy vájjon a
magyar állam ma abban a helyzetben van-e,
amikor a konkordátumot a saját javára köthetné
meg, vagy pedig kénytelen lenne* a pápának
deferálni. Az utóbbi esetben természetesen cél
szerűbb, ha fennmarad a jelenlegi helyzet.
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Délamerika.
A délanierikai államok sokkal hatalmasabb
és ádázabb pápai ellenállással szemben vívták
ki függetlenségüket, mini amilyennel Északamerika tizenhárom gyarmatának kellett szembe szállnia. Mert a XVIII. század második felében
Északamerikában Róma gyenge és jelentékt.len
hatalom volt, ha összehasonlítjuk az/al a telj
hatalommal és abszolút autokráciával, amelyet
Délamerika felett annak felfedezése óta gyako
rolt. Csodálatraméltó bátefrság és e'szánt ág kivántatott meg ahhoz, hogy az egész világ szine
előtt nyíltan félrelökjék a pápa politikai szuve
renitását és ezáltal kihívják a papoknak fékte
len dühét, akik eladdig alacsony szo'gasorban
tartották őket. Ma a viszonyok teljesen mások.
Most Délamerikában a pápaellenes párt van
uralmon.
Már 1928. előtt gyökeres változás állott
be. Délamerikából 1925-ben nem ment el a Va
tikán által hiresztch »zarándok at«, hogv bemu
tassa hódolatát a pápai trón zsámolyánál. Az
1925. évi zarándoklat egészen más irányú volt.
Ez a zarándoklat Északamerikából ment Délamerikába, Montevideóba, és ebben hivatalo
san képviselve volt az Egyesült Államoknak
minden protestáns egyháza, közöttük a mi
Egyesült Lutheránus Egyházunk is, elismeréséül
annak a nagyon megváltozott állapotoknak, a
melyek Délamerikában a tizenkét évvel előbb
tartott Panama-Kongresszus óta kialakultak.
Délamerika mélyen meg van győződve arról,
hogy népét oktatni kell, ha élni akar. S ennek
a célnak érdekében odáig elmegy, hogy észak
amerikai közép és felsőfokú isko'áknak, köztük
a mi lutheránus iskoláinknak is, törvényhozásilag ad privilégiumokat, hogy a kü'önböző egy
házak a kormányzat fennhatósága alatt és kor
mány-szentesítéssel tanit ák meg a gyermekeket
a demokrácia és a protestantizmus alapvető
igazságaira. Ki merte volna remélni, hogy meg
érjük azt az időt, amikor korábbi nemzedékek
nek ez az utópisztikus álma valóra válik?
Délamerika nagyon fájlalja és megalázód
nak érzi magát, hogy még ma is, négyszázéves
történelme után, száz ember közül hatvanöt
nem tud sem Írni, sem olvasni. A hivatalos
statisztika szerint »hatvan percent analfabéta«;
negyven percent törvénytelen születésű«. Érzi,
hogy égető szüksége van olyan erős középosz
tályra, amilyen az Egyesült Államok ,társada'mágerincét alkotja. Ez azonban mindaddig nem vá
lik valóra, amíg a nép a maga nyelvén nem
olvashatja a Bibliát, aminek a római hierarchia
mindig minden erejének latbavetésével fog el
lenállni. Aminthogy hasonló az eset Spanyolországban és Portugáliában és Mexikóban is.
A mi misszionáriusainkat és tanítóinkat, úgy a
férfiakat, mint a nőket, mindennél inkább meg
lepte, bátorította az, hogy olyan sok délameri
kai szülő akad, akik, jóllehet ők maguk még
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sohasem láttak Bibliát és nem tudták, hogy
milyen az, mégis azt kívánták!, hogy gyermekeik
ismerjék meg a Bibliát és szívesen megfizetik
a tandijat azért a tudásért, amit gyermekeik a
protestáns iskolákban szereznek.
A világ egyetlen más táján sem mennek
végbe nevezetesebb átalakulások, mint Délame^
rikában. Két esztendeje még egy hétbe, sőt tíz
napba telt, mig a tengerpartról Kolumbia fő
városába lehetett jutni. Ma, a rendszeres repü
lőgép járattal az ut tizenhat órát vesz igénybe.
Gondolható, hogy ez hamarosan éreztetni fogja
hatását annak a köztársaságnak egész politikai,
gazdasági, nevelésügyi és szellemi életében. A
világháború óta a régi kasztok felbomlottak és
ma az egész társadalmi rendszer átalakulóban
van. Legjelentősebb valamennyi között az uj
szellemi megmozdulás. Nemrégiben a pápának
a közoktatás és a kormányzó osztályok több
demokratikus eszméje ellen tanúsított antagonizmusa az intelligencia tekintélyes részét egé
szen elszakította az egyháztól, s ezek az elszakiadottak minden vallásnak határozott ellen
ségeivé lettek. Jelenleg újból felébredt az ér
deklődés a szellemi dolgok iránt. Sok kiváló ál
lamhivatalnok, egyetemi tanár, iró, publicista
hangoztatja, hogy a nemzeti és egyéni életnek
szellemi bázisra van szüksége.

Dr. Fry L. Károly.
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A pesti magyar egyház körében működő
Lutheránia-ének'kar eddigi tanulmányi eredmé
nyét nagyszabású hangversenyen mutatta be.
Gazdag műsorán régi német és Tinódy-énekektői Kreutzer, Borzay, Lavotta és Kapi műveiig
mindenféle darabok szerepeltek. A 48 tagú
énekkar dr. Kirchknopf Gusztáv lelkes vezeté
sével szép készültséggel adta elő darabjait. Dr.
Raffay Sándor püspök mint az énekkar diszelnöke buzdító szavai nyitották meg az estet,
melynek műsorán a karénekeken kívül elhang
zott hegedűszóló s magán énekszámok is, me
lyekkel Tóth Mária és Ludwig György arattak
elismerést.
Iskolalátogatás. A nyíregyházi tanyai is
kolákban a félévi vizsgákat pótló téli iskolalá
togatások február 20—27-ig voltak. Naponta
négy iskolát két bizottság látogatott meg, mely
alkalomra a szülők is meg lettek hiva. Az egy
ház részéről jelen voltak: G e d u l y Henrik
püspök, isk. széki elnök, Paulik János ig.-lek
kész, Hronyecz József püspöki titkár, Krieger
Mihály dékán, világiak: Miki er Sándor ny. kir.
tank, iskszéki elnök, Benkő és Deésy kir. tan
felügyelők, a tantestület részéről: Fazekas Já
nos igazg. és egy-egy tanító.
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Luther szövetség a fancsali ev. egy
házban. A fancsali evang. egyházközség márc.
hó 4-én délután erkölcsi eredményekben gaz
dag vallásos délutánt rendezett a helyi ev. tem
plomban. A templomot teljesen megtöltötte a
helyi és vidéki nagy számú közönség. Az »Erős
várunk nekünk az Isten« eléneklése után Tóth
József helyi esperes-lelkész ismertette rövid be
szédben az egyház társadalmi életünk megszer
vezését, az evangélikus öntudat fokozását célzó
Luther szövetség szükségességét, fontosságát.
Sedlák István szavalata és az egyházi kis da
lárda »Térj magadhoz« c. ének elhangzása után
vitéz Platthy Mihály tartott tartalmas lelkes és
építő előadást. Előadásában reámutatott egy
házunknak létért küzdő nagy harcára. A tár
sadalom, ebben egyházunk — úgymond — az
egyénekből tömörül egy szerves nagyobb egy
séggé ép úgy, amint az emberi test sejtek mil
lióiból van csodálatosan megteremtve. Meg
kell újítanunk a séjtegyéneket, ha azt akarjuk,
hogy társadalmunk helyzete megjavuljon, egy
házunk sok sebe begyógyuljon, megszűnjön.
Buzdítja az egyház híveit az imádkozás gyakor
lására, a templom látogatására, mert a névle
ges keresztyénséget igy fogja, felváltani a cse
lekvő keresztyénség, Utal egyházunk nagy esz
méjére, melyet meg kell mentenünk á mai kor
anyagias szellemétől. E célok elérését látja a
Luther szövetség működésében, mely szolgálni
akarja egyházunk megüjúlása mellett társadal
munk s ezáltal szenvedő csonka hazánk megr
erősödését is. Indítványozza a Luther szövet
ség megalakulását, amelyet a gyülekezet egy
hangú lelkesedéssel elhatároz. Az indítványt a
gyűlés magáévá teszi, elnökké vitéz Platthy
Mihály földbirtokost, ügyvezetővé Tóth József
esperes-lelkészt, választmányi elnökké ifj. Joób
Fancsally Albert birtokost, jegyzővé, Chmelik
Sándor encsi takarékpénztári tisztviselőt, vá
lasztmányi tagokká: Platthy Miklós földbirto
kost, Felsőkázsmárk, Bodnár András, Sztodola
András és József, Bortnyik István és Józsefet,
Petró József és Szalipszki Pál (Bakta), idős
Jancsó István és ifj. Jancsó István (Detek),
Fábián Mihály és Bortnyik János (Sáp), ifj.
Soós János, Mikola András, Fábián János, Peiszerle Géza és Istvánt választotta meg az ala
kuló közgyűlés. Tóth József lelkész-esperes
örömmel üdvözölte az uj tisztikart, tőlük az es
küt kiveszi és Isten áldását esdi az újonnan ala
kult Luther szövetség és tisztikara működésére.
A vallásos délután gyülekezete, dalárda és
»Imádkozzunk a hazáért« c. vallásos jellegű
irredenta ének után emelkedett hangulatban
oszlott szét.
A Fasori Ev. Szövetség és a Fasori Ev.
Nőegylet a böjtben (március 21., márc. 28., ápr.
2—7. Krisztus Királysága címmel böjti előadás
sorozatot rendez. Előadók Kemény Lajos lel
kész és Gaudy László hitokt. igazgató.
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Az ev. ifj. m u n k a hírei. K i s k ő r ö s : A
kiskőrösi ev. ifjúsági egyesület január 28-iki
műkedvelő előadása tiszta jövedelméből 500 pen
gőt fordított könyvtárának gyarapítására. Az
egyesületnek tagjait már is erősen foglalkoztatja
az ifjúsági konferenciákra való elmenetel kérdése
s minden remény megvan arra, hogy ez évben
még nagyobb számmal fognak résztvenni a kis
kőrösi ifjak az országos konferencián. Az egye
sület tagjai egyébként is minden ifjúsági meg
mozdulás iránt nagy megértéssel viseltetnek,
ennek egyik bizonyítéka, hogv az első felhívásra
20-an fizettek elő a Magyar Ifjnságra. — N a g y 
s z é n ás- Uj p u s z t a : Az ifj-usági egyesület
szép sikerrel adta elő az iskolánál feláüftandó
harang-alap javára a »Sárgacsikót c. színmüvet.
Horvath Gyula áll. isk. tanító személyében biz
tosítékát látjuk a további buzgó munkálkodás
nak és szép eredményeknek. — S á r s z e n t l ó ri nc : Az országos titkár február 11. és 12-én
Sárszentlörincen töltötte, amely alkalommal
egy előadást is tartott az ifjúsági egyesületben.
Az egyesületnek 100 fiatal ember tagja van,
szép könyvtárral rendelkezik, minden hét egy
estélyén vetitettkepes ismeretterjesztő előadáso
kat, minden kedden Biblia órát, minden pénte
ken kedélyes összejövetelt tart. Gyakran ren
dez közel 2000 lelket befogadó tempomát tel
jesen megtöltő közönség előtt vallásos estélye
ket, melyek során éneJdcara, a gyülekezet női
kara s a kettőből szervezett vegyeskar is lélek
emelóen szerepel. Az egyesület már is sok
szeretettel és nagy lelkesedéssel készül a már
cius 2 9 - április 1-re általa meghívott evangé
likus KIÉ konferencia fogadására. Hisszük,
hogy mindazok, kik a sárszenllőrlnci konferen
cián jelen lesznek, a legszebb benyomásokkal
és emlékekkel fognak e lelkes és komoly bibliai
alapon munkálkodó ifjak köréből otthonukba
visszatérni. A sárszemlorinci konferencia programmjából különösen az alábbi előadásokat tart
juk kiemelendónek: dr. Scholtz Oszkár: »Jézus
nyomában«. Fábián Imre: »Az evangélikus ifjú
és az intelligencia«. Kapi Béla: »Az evangéli
kus ifjú és a test«, (ugyanerről németül Schöll
Lajos) Abaffy Gyula: »Az evangélikus ifjú és
a lélek« (ugyanerről németül Németh Gyula).
Vidovszky Kálmán: »Az evangélikus ifjú és a
szociális kérdés«. Koritsánszky Ottó: »A helsinkii világkonferencia s a finnországi munka«
(ugyanerről németül is). Antretter Eduárd: né
metül: »Az ifjúság modem világnézete«. A két
vallásos estély egyikén Németh Gyula: »Mit
tesz az evangélikus egyház ifjúságáért«, a má
sikán Kapi Béla: »Mit tesz az evangélikus ifjú
egyházáért« címmel fog ünnepi beszédet tar
tani. A virágvasárnapi igehirdetést Schöll La
jos végzi, az Úrvacsorát Fábián Imre és Abafty
Gyula osztják.
Helyreigazitás. Lapunk múlt heti számámában, a 84-ik oldalon található cikk helyes
címe:'»Az északeurópai lutheránusoké.

05.

Az orosházi ev. nőegvlet f. hó 4-én, dél
után 5 órai kezdettel vallásos böjti délutánt
rendezett. Az ünnepély szereplői a következők
voltak: Megnyitó beszéd, tartotta Kovács An
dor ev. esperes, majd Szalay Ica szavalta el
Krüger Aladár ítélet c. versét, mély érzéssel
Ezt követte Tátrai Károly Gyulai missziói lelkész
szabad előadása, melynek cime volt a »Keresztyénség és a nő!« Tetlák Biri adta elő ru
tinnal Beethoven Egmont c. nyitányát, majd a
műsor következő számaként Krausz Endre szavallata következett, ki Sajó Sándor Magyar ének
1919. c. gyönyörű szép irredenta költeményét
szavalta el, igazi hévvel és átérzéssel. Befejezés
képpen szép élő képet mutattak be a leány
egylet tagjai, melynek c. »Mózes halála* volt.
Az élőkép szereplő személyei Örs eh léger Fanni,
Kocsondy Aliz, Thomai Rózsi, Szilasy Manci,
Dénes Etel, Magyar Etus és Mikolay László
voltak. Még két ünnepélyt rendez a nőegylet
a böjtben ezenkívül, a legközelebbi március
18-án lesz.
V etítőgépet ajánlunk ifjúsági egyesületi és
általában gyülekezeti munka sim á ra . A gép
kizáróan álló filmképek bemutatására alkalmas.
Filmekkel ellátjuk a g ptulajdonosokat. A rend
kívül ügyes vetítő gép ára 117 pengő. Tarta
léklámpa ára 7.30 pengő. Megrendelésnél kö
zölni kell, hogy 110, vagy 220 voltos áram
van-e helyben. Á pénz előre küldendő. Keresz
tyén Ifjusági Egyesü etek Szövetsége, Budapest
IX. Ollói-ut 29. (Filmkölcsönzés sorozatonként
öt napra 1 pengő, kisérószöveg 60 fillér).
Evang. Nőegylet Fancsalban. A fancsali
evang. egyház nő- cs leányegyesülete február
hó 26-án tartotta alakuló közgyűlését. A Nóegylet elnöknöjévé Platthy Mihályné kormányfőtanácsos neje, Alsókázsmárk. társelnökökké
vitéz Juhász László altábornagy neje, Szala,
gróf Vay Arthurné nagybirtokos, Felsővadász,
tb. elnőknövé Joób Fancsaly Albertné föld
birtokos,
Fancsal, alenöknőkké Hegyi Zsigmondné földbirtokos, Léh és Tóth Józsefné es
peres-lelkész neje, titkárrá vitéz Platthy Mihály
fancsali presbiter, kázsmárki birtokos, ügyve
zetővé Tóth József esperes-lelkész lett megvá
lasztva. A választmány tagjaivá Szalay Antalné,
Bassó Józsefné, Pedszerle Pálné, Janthó Istvánné, Lux Jolán, állami tanítónő, Veres Jánosné, Kurek Andrásné, Soós Jánosné, Mikola
Andrásné, Jancsó Istvánné, Bodnár AÍidrásne,
Amriskó Mihályné választattak meg. Gyújtó ta
gok: Kovács Ilona, Szalipszki Róza, Homyák
Ilona.
A Biblia utcai árusítása. Az Idegenfor
galmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási r. t. pá
lyaudvari és utcai árusító pavillonjaiban ezentúl
a Bibliát is árusítja. Protestánsok részére a Brit
és Külföldi Biblia-Társulat, római katholikusok
részére pedig a Szent István Társulat kiadvá
nyait tartja raktáron.
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A soproni hittudományi kar hallgatóinak
Ifjúsági Köre március 15-én hazafias ünnepélyt
rendezett. Az ünnepi előadást D. Kovács Sándor
egyetemi tanár tartotta »Kossuth mint szónok«
címen. Maczek Árpád szavalt, Kiss György és
Rusznyák Ferenc melodrámát adtak elő; Poltser Gyula József saját dalait énekelte Nagy
Gábor és Novák Elek zenekisérete mellett; az
énekkar két énekszámmal szerepelt.
Nélkülözhetetlen minden ifjúsági munkás
számára az Ébresztő, heti részleges munkaprogrammjával: Vidéki ifjúsági munkával foglal
kozó lelkészek és tanítók tanúbizonysága sze
rint. Programmja felölel ismeretterjesztő dol
gokat, a Jézus életét követő praktikus biblia
magyarázatokat il usztráló történetekkel, keresz
tyén szellemű szórakozttó játékokkal. Előfizetése
két pengő, Budapest IX. ÜLői ut 29. II. Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége.
A Julián-naptár megszűnik. A görögkeleti egyháznak Alexandriában ülésező zsi
nata elhatározta!, hogy az idei október 1-től
a keleti egyházban is bevezeti a Gergely-naptárt. A tridenti zsinat idején (1545—63.) a kon
stantinápolyi pátriárka nem fogadta el XIII.
Gergely pápa naptárreformját. Azóta 13 niapi
különbség támadt a kétféle időszámítás között.
Ennek 'következtében az idén 13 nap kiesik azok
ban az országokban, ahol még a Julián-naptár
volt érvényben, tehát Görögországban, Bulgá
riában, és Romániában. Oroszország a bolseviki forradalom után hamarosan Gergelyriiaptárt vezette be.
A Husvét-előtti németországi tanul
mányul mindenfelé nagy érdek'odést váltott ká.
A tanulmányút március 29-én indul Budapestről
s a következő városokat látogatja meg: Bécs,
Salzburg, München, Stuttgart, és Nürnberg, —
Visszaérkezés Budapestre április 5-én reggel.
Részvételi dija fiatalembereknek 115 pengő, belmissziói munkával kapcsolatos nőknek 25 éven
alul 135 pengő. A tanulmányút a huszonötös
létszámhoz van kötve. A részvételi díjban benfoglaltatik: útiköltség (Budapesttől Budapestig)
étkezés, szállás és vízumok. A tanulmányút
hossza 1950 km. Jelentkezni lehet március hó
15-ig a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek címén
Budapest IX. Üllői-ut 29. II. emelet útlevél és
20 pengő jelentkezési dij beküldésével.
Debrecenben az Ev. Fillér Egyesület feb
ruár havában teaestélyt rendezett, mely közel
2000 pengővel gyarapította a templom alapot.
A Kér. Deákszövetség március 24-én ifjúsági
összejöveteleket rendez, melynek előadói dr.
Scholtz Oszkár, Vidovszky Kálmán és Schulek Tibor lesznek. A márc. 18-án rendezendő
orgona hangversenyen Sugár Viktor a koronázó
Mátyás templom orgona művésze lesz az egy
ház vendége.
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Pályázat.
A kondorosi evang. egyházközség pályáza
tot hirdet, lemondás folytán megüresedett Ká
rolyi-féle tanyai tanítói állásra.
Javadalom 3 szobás lakás, megfelelő mel
léképülettel, kerttel. Egyházi 30o/0-os hozzájár
rulás és törvényes állami kiegészítés.
Pályázhatnak tót nyelvben és kántorsághan
is jártas tanítók. Az állás azonnal elfoglalandó.
Pályázók »a bányai ev. egyházkerület tanító vá
lasztási szabályrendeletében« megjelölt okmá
nyokkal felszerelt kérvényeiket márc. 24-ig küld
jék az ev. lelkészi hivatalhoz Kondoros. (Békés
megye).
19 éves, 4 gimnáziumot és ipariskolát jvégzett leány ajánlkozik gyermekek mellé. Szereti
a gyermeket, kézimunkázik, háztartásban is
szívesen segit. Családias elbánást kér. Cím a
kiadóhivatalban.
19 éves, polgárit végzett leány ajánlkozik
gyermekek mellé. Szereti a gyermeket, háztar
tásban is szívesen segit. Családias elbánást kér.
Cim a kiadóhivatalban.
Fiatal okleveles tanítónő nevelőnői vagy házi ta
nítónői állást keres. Irodai szolgálatra is vállalko
zik. Legutóbb is egy vállalatnál volt tisztviselőnő,
ahonnan munkahiány miatt bocsátották eí. Zongo
rázni is tud. Ajánlatokat a győri ev. lelkészi hivatal
továbbit.

Az ózdi egyházközség segédlelkészt
keres. Szolgálati nyelv magyar. Javadalma
kétszobás lakás, fűtés, világítás, továbbá ha
vonta kb. 200 P készpénz. Érdeklődőknek a
lelkészi hivatal részletes felvilágosítást ad.
Pályázati kérvények á p rilis 5-éig az egyházi
közgyűléshez címezve, az evangélikus lel*
készi hivatalhoz Ózdra (Borsod m.) küldendők.
Egy, a Felvidékről még az 1928-ik év vé
gén menekült evang. lelkész, ki mindeddig lel
készi álláshoz jutni nem tudott, a tót nyelvet
teljesen bírja, megfelelő segédlel készi vagy
hitoktatói állást keres. Megkeresések és aján
latok ezen címre küldendők: Moczkovcsák Ernő
ev. hitoktató Pitvaros.
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A pohár.
„Megihatjátok-e a poharat, aw**

lyet én megiszom
Márk 1U. 3b.

A Krisztus szenvedéseiről való megemlékezés ideje a Böjt. És ha Megváltónk kínszen
vedésének történetét olvassuk az evangéliomok
ból, akkor lassan-lassan élénkbe* lép a szenve
dések férfia, mihoz/ánk is kérdéssel fordul, mint
egykor Zebedeus fiaihoz: Megihatjátok-e a
pohárt?«
Jézusnak a hegy en való megdicsőülése elvakitotta a tanítványokat. Jézus pedig a Gecsemáné felé vezette őket. A tanítványok koronák
ról, uralomról álmodoztak. Jézus a szenvedésre
és halálra készült. Borzalmas pohár voh az,
amelynek eltávolításáért maga Jézus is könyörgött: »Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem
e pohár. Mindazáltal ne ugv legyen, amint én
akarom, hanem amint te«.
Mi már tudjuk, hogy mit jelent az a po
hár. És ha tőlünk is megkérdezi az Ur: Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom?«
vájjon mi is olyan bátran mondjuk-e, mint ania
két tanítvány: Megtehetjük!^ Van-e bátorsá
gunk ajkunkhoz emelni a keserű és rettenetes
poharat?
Krisztus szenvedése és halála a legszoro
sabb összefüggésben van az Úrvacsora szentsé
gével. A keserű pohár azzal a pohárral, amelyet
Jézus az utolsó vacsorán a kezébe vett és hálá
kat adván adá tanítványainak és ivának abból
mindnyájan és monda nékik: »Ez az én vérem,
az uj szövetség vére, amely sokakért kiontatik-.
Erről a pohárról mondja Pál apostol: »A
hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a
Krisztus vérével való közösségünk é?« Krisz
tus szenvedése és halá’a elválaszthatatlan az Űrvacsorától, és az urvacsorai pohár attól a ke
serű pohártól, amelyet Jézus a világ üdvéért
kiürített. A hálaadásnak megáldott pohara a ke
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serűségek pohara. »Valamennyiszer eszitek e ke
nyeret és isszátok e pohárt, az Urnák halálát
hirdessétek, amíg djövend«.
Az urvacsorai közösség a Krisztus szenve
déseiben és halálában való közös részesedés;
Krisztusnak a halálon vett diadala az Úrvacso
rának diadala. Ezen összefüggés által lesz az
ohári szentség a bűnösök reménye és mene
déke. Amikor a bár bűnös, de hivő lélek az
Úrvacsorában egyesül Jézussal, akkor részévé
lesz a Krisztus testének, Krisztus életének és
azoknak az erőknek, amelyek Jézust feltámasz
tották a halálból. Elnyeri az erőnek és a vi
gasztalásnak Szentjeikét. De ugyanakkor djegyzi magát a szenvedéseknek is, mert Jézus
szenvedett és azt a poharat, amelyet Jézus meg
ivott. meg kell inni annak a léleknek is, aki
Jézussal a szentségben egyesül. Jézusnak öröme,
amelyet követőinek megígért, a szenvedések
kelyhéból fakad. A szenvedéseiben való közös
ség vállalása nélkül nem részesülhetünk dicső
ségében sem.
A Zsidókhoz irt levélben azt olvassuk: »Il
lendő vala, hogy akiért minden és aki által min
den, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tö
kéletessé«. Ugyanott van megírva: »Krisztus az
ö tulajdon vére által ment be egyszer minden
korra szentélybe, örök váltságot szerezve«.
Krisztus szenvedését és halálát nem lehet tehát
elválasztani feltámadásától és dicsőséges mennybemenetelétől. Nem úgy van, mintha Krisztus
Nagypénteken eibukott, vereséget szenvedett
volna, amely vereségre következett volna azután
váratlan és megmagyarázhatatlan fordulatként
a feltámadás és a győzelem. Krisztus a szenve
dések által lett tökéletessé. Vére árán ment be
a szentélybe és lett örök, tökéletes főpap. A
szenvedés és a halál a váltság diadalmas mun
kájának egy része; amint hozzátartozik a meg
váltáshoz, úgy hozzátartozik a győzelemhez is.
A pohár, amelyet Jézus inegivott, és az a
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pohár, amelyet a szentségben szerzett, egíy. A
vér, amely a pohárban csillog, nem a halált
jelenti. A vér az élet. A pohárban a Krisztus
élete van. Áldozati élet. »Az a kenyér, amelyet
én adok, az én testem, amelyet én adok a világ
életéért«. »Senki sem veszi el az életet én tő
lem, hanem én teszem te azt én magamtól«.
A keresztfán végétért élet nem elvesztett élet,
hanem odaadott, megszentelt élet; a halál ál
tal megszentelt étet.
»Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én meg
iszom ?« Aki részesülni kíván Jézus Krisztus
javaiban, annak nem szabad azt felelni, hogy
nem teheti meg. Mert a pohár visszautasításával
azt jelentené ki, hogy nincsen része Jézus
Krisztusnak sem halálában, sem életében. Ami
kor az Úrvacsora szentségével élünk, ezzel a
cselekményével is a Jézus kérdésére felelünk.
Az ostya és a bor vételével azt feleljük: »Meg
tehetjük«. De mit tehetünk meg? Mire vállal
kozunk ?
Miért olvassuk a Szentirásban, hogy az a
pohár keserű, és miért azt is, hogy az a pohár
a hálaadásnak áldott pohara? Keserű az a po
hár azért, mert benne van a világnak, ai gyarló,
esendő emberiségnek minden bűne. Azt mondja
a Kiskáté, hogy mi naponként sokat vétkiezünk.
Mindez a vétek teszi keserűvé a Krisztus po
harát. Krisztus mindezzel a vétekkel az Atya
szent akarata iránt táplált tökéletes engedelmes
séggel szembeszállt. Nem hajolt meg, nem hunyászkodott meg a zsarnokság, a képmutatás,
a bigottéria, az önzés, az árulás, a gyávaság, a
hűtlenség és irigység előtt. Engedte, hogy mind
ez kiélje magát őrajta, és eltiporja őt. És a vi
lág bűne ebbe a látszólagos diadalba fulladt
bele.
Jézus poharának ajkunkhoz emelése jelenti
azt, hogy készek vagyunk vállalni a világ bű
neinek rettenetes terűéből akkora részt, amek
korát az Atya akarata reánkmér és nem keres
sük az »életművészetnek« azt az útját, amelynek
lényege a terhek másokra rakása. A Jézus po
harának ajkunkhoz emelése jelenti a testvérisé
get az emberek között, azt a közösséget, amely
az Istenhez való viszonyba, az istenes életbe,
a vallásosságba bocsátja le legmélyebb gyöke
reit. Az Isten országának mértékeivel méri meg
azt, hogy nem vagyunk-e élősdiek, paraziták,
eltartottak, a munkanélkülieknek juttatott társa
dalmi segélyből élők. Ha Jézus életének és szen
vedésének fényénél vizsgáljuk a magiunk életét
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és munkáját, meglepő és megszégyenítő felfe
dezésekre juthatunk, és az ő Szentlelke bennün
ket is megfedd a bűn, igazság és Ítélet tekin
tetében.

A papi rendről.
A papságot ellenfeleink nem az ige szolgá
latára és a szentségeknek mások részére való
kiosztására értik; hanem az áldozásra értik.
Mintha bizony az újszövetségiben is szükség
lenne a levita papsághoz hasonlóra, amely a né
pért áldozatokat mutatna be és mások számára
kiérdemelné a biinbocsánatot! Mi azt tanltjuk,
hogy a keresztfán meghalt Krisztus áldozata
elegendő az egész világ bűneiért. Azon kívül
más áldozatokra nem szorul, mert ez azt jelen
tené, hogy a Krisztus áldozata nem volt ele
gendő bűneinkért. Tehát az emberek nem va
lamely egyéb áldozatok révén igazainak meg,
hanem Krisztusnak amaz egyetlen áldozata által,
ha hiszik, hogy ez az áldozat megváltotta őket.
Ennél az oknál fogva a papokat nem arra hív
ják meg, hogy, miként a törvény alatt, áldoza
tokat mutassanak be a népért, hogy azok által
érdemeljék ki a nép számára a bünbocsánatot.
A papokat az ige tanítására hívják meg, s hogy
a szentségeket kiszo’gáltassák a népnek. Más, a
levitáihoz hasonló, papságunk tehát nekünk
nincs, amint azt elég világosan tanítja a zsidók
hoz irt levél. Ha azonban a papi rendet az ige
szolgálatára értik, akkor nehezményezés nélkül
szentségnek nevezzük a papi rendet is. Mert az
ige szolgálatára vonatkozólag vannak isteni pa
rancsok és magasztos Ígéretek. Róm. 1, 16: Az
evangyéliom Istennek hatalma minden hívőnek
üdvösségére. Továbbá Ésaiás 55, 11: Az én
beszédem, amely számból kimegy, nem tér
hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit aka
rok. Ha a papi rendet így értelmeznék, még
a kézrátételt sem vonakodnánk szentségnek ne
vezni. Mert az egyház kapott parancsot lelkészek
beállítására vonatkozólag, s ezt a parancsot igen
meg kell szívlelnünk, mert tudjuk, hogy Isten
helyesli ezt a szolgálatot és jelen van ebben a
szolgálatban. Ajánlatos is, hogy az ige szolgá
latát lehetőleg ékesítsük a dicséret minden faj
tájával azokkal a fanatikusokkal szemben, akik
arról ábrándoznak, hogy Isten a Szehtlelket nem
az ige által adja, hanem az ő ilyen vagy amo
lyan’előkészületeik kedvéért; ha a sötétben tét
lenül, némán ülnek, miközben várják a megvilágositást, ahogyan valamikor az enthuziaszták
tanították, most pedig az anabaptisták tanítják.
A p o l o g i a . XIII. Cikk.
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Iz egyetemes felügyelő Sopronban
Sopron szabad királyi város folyó hó 4-én
adta át díszközgyűlés keretében gróf Klebers
berg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter
nek a város díszpolgári oklevelét.
Ebből az alkalomból Sopron városa a theologiai fakultás utóbbi építkezésének érdekében
küldöttséggel járult a miniszter elé, amelyhez
báró Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő
is csatlakozott. Ä min s/ter dr. Magvary Zoltán
miniszteri tanácsos, a minisztérium egyetemi
ügyosztálya vezetőjének kíséretében az egyete
mes felügyelővel, D. dr. Pröhle Károly hittu
dományi kari dékánnal, vitéz dr. Simon Elemér
főispánnal és dr. Thurner Mihály polgármester
rel együtt megtekintette mindazon telkeket, ame
lyek a fakultás építkezésével kapcsolatban kom
binációba vétettek. A miniszternek a telkek meg
tekintésével kapcsolatban, valamint a küldöttség
hez intézett válaszában és a tiszteletére rendezett
diszebéden tartott pehárköszöntö kere:ében tett
nyilatkozatai alapján remélhető, hogy a falcul ás
rövid időn belül méltó elhelyezést nyer.
Az egyetemes felügyelő résztvett a városi
díszközgyűlésen is. A miniszter többizben is ki
fejezésre juttatta, hogy megtisztelve érzi magát,
az egyetemes felügyelő személyes megjelenése
által és azért őszintén hálás.
Az egyetemes felügyelő hosszabb tanács
kozást folytatott a hittudományi karral és részt
vett az ifjúsági körnek tiszteletére rendezett
ünnepélyén is, lamtlynek keretében buzdító be
szédet intézett az ifjúsághoz.
Sopronban időzésének alkalmát felhasználta
arra is, hogy résztvegyen a gyülekezeti isten
tiszteleten és több hivatalos látogatást tegyen.
Meglátogatta a közigazgatás, az egyházközség
és a soproni tanintézeteink vezetőit.
Az ifjúsági kör ünnepélye után olyan jele
net játszódott le, amely annak minden résztve
vőjét könnyekig meghatotta.
Payr Sándor, a professorok nesztora, könynyes szemmel mondotta el az egyetemes fel
ügyelőnek, hogy, amidőn szólani hallotta őt az
ifjúsághoz, megelevenedett a lelke előtt egy 45
év előtt lejátszódott esemény. Történt, hogy a
jelenlegi egyetemes felügyelő nagyatyja, néhai
báró Radvánszky Ama!, mint akkori egyetemes
felügyelő, meglátogatta a soproni theojógiát és
ugyancsak szólott az ifjúsághoz. Payr Sándor,
mint fiatal theológus kapta akkor a megtisztelő
megbízást, hogy a theológia előkelő vendégét
az ifjúság nevében köszöntse.
Sok minden megváltozott azóta. 45 esztendő
nagy idő. A/ ifjú theológus Payr Sándor ősz
professor lett. Báró Radvánszky Antal nemes
szive rég ott porlad a radványi családi sírbolt
ban. De megmaradt a szellem, amely a báróRadvánszky családot évszázadok óta vezérli s
amely a nagyatya után az unokát emelte az
egyetemes felügyelői székbe. Valóban az a szel
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lem él a mi egyetemes felügyelőnkben. Azért
vette körül Sopronban és veszi körül fenkölt
személyét mindenütt egyházunkban rajongó sze
retet. Azért reméli és várja tőle az egész egy
házi közvélemény az egyetemes egyház talpraállitását s e nehéz időkön leendő átmentését
boldogabb jövendőkbe.

A filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
2, 17. 18.
A mózesi törvény szerint Izraelben szün
telen való egészen égő áldozatul« minden reg
gel és minden este egy -egy bárányt áldoztak.
Ezzel az áldozattal együtt mutatlak be ételáldo
zatot és italáldozatot is. Az ételáldozat olajjal
elegyített liszt volt, az italáldozat pedig egyne
gyed hin (körülbelül másfél liter) bor. Az apos
tol tanítása szerint a keresztyén anyaszentegyház. az Uj Izráel. Az anyaszentegyházban is
megvan az áldozat, sót, az ótestámentomi áldo
zatok csak árnyékai és ha’avány előképei voltak
az Uj Izráel áldozatainak. A szüntelen való égő
áldozat az egyházban az egyház hite. A hit az
a tüzáldozat, amely kedves illat az Istennek. A
gyülekezetnek á'landó öröme az, hogy Isten di
csőségére bemutathatja napról-napra a hitbeli
áldozatot és az apostol mindenkor együttörven
dez velők. A filippibeli gyülekezetnek az apos
tol hirdette azt az evangéliomot, amelynek hal
lása felébresztette bennük a hitet. Apostoli mű
ködését, amely a hitbeli áldozatra elvezette a
tilippi gyülekezetei, papi szolgálatnak tekinti,
amely szolgálat neki legnagyobb és legszentebb
öröme. Amint ó együtt örül a fil:pp*beliekkel,
amikor azok bemutatják áldozatukat, kéri, hogy
a filippibeliek is örüljenek vele, amikor ó papi
szolgálatát teljesiti, még abban az esetben is,
ha ezzel a papi szolgálattal velejár, hogy az
apostol a gyülekezet egőáldozata mellett és an
nak része gyanánt italá'dozatul kiontassék. »Val
lásunk apostola és főpapja«, a Jézus Krisztus,
nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő
tulajdon vére által ment be a szentélybe, maga
magát megáldozván; a Jézus Krisztus szolgája
nem iszonyedhatik attól, hogy papi szolgálata
vérével pecsételtetik meg. így építi fel az apos
tol a keresztyén áldozat fundamentomán annak
az örömnek épületét, amely a Szentlélekben való
öröm, és amelyet senki el nem vehet sem tőle,
sem a gyülekezettől. Az áldozatos és Istennek
odaszentelt élet öröme tölti be az apostolt és
a gyülekezetei egyaránt s a testvéri szeretet és
a hit közössége mellett a megszentelt élet öröme
is elválaszthatatlanul egybefüzi őket életben és
halálban.
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Egységes egyházi éneklés, egyöntetű liturgia.
Hozzászólás.
Haberem G. Adolf hasonló cimü cikkét
örömmel olvastam, mint sporadikus megnyilat
kozását azon nem uj kívánságnak: egységes
korátok szerint énekeljünk innen a Dunán. De
megállapítottam cikkéből azt is, hogy minden
buzgósága, szaktudása mellett a tényleges vi
szonyokat, a hazai százados énekügyi fejlődést
nem ismeri, a kántori munkáról nincs elég ta
pasztalata, mert különben nem írna rólunk olyan
elfogultan, ahogyan tette.
Aki visszapillant hazad éneklésünk múlt
jába, megállap.thatja már az 1743-ban megje
lent »Zengedező Mennyei Kar« szerzőjével,
Ááchs Mihállyal, hogy »Az döbbeni németből
magyarra fordított énekeknek n ó t á i t se tud
tuk eleinte«. Ez a nóta nemtudás három-nyelvű
istentiszteleti nyelvvel, különféle énekeskönyvekkei, liturgiákkal, a más más dallam-jelzést
mutató Skultéty korálkönyve, egyéb német körálkönyvek, kéziratos hangjegy-gyűjtemények
százféleségével tetézve nevelte századok alatt
korál-éneklésünket azzá, ami. Dunántúl indult
el legelőbb a fejlődés utján. 1859-ben a meg
alakult »Iskolatanitói képezde«, a mai soproni
képző első igazgatója, Pálfy József Altdörfer
Keresztényei indították meg az első lépést. Ki
adja Pálfy »A szokottabb egyházi énekek egy
hangú melódiákot 90 dallammal. Hozzáfog Alt
dörfer a dunántúli variánsok gyűjtéshez. Atyám
múltjából tudom, hogyan énekelték le Altdörfernek 1859-ben a Rábaközben, Vasban, Győrrnegyében, stb. egyházmegyékben használatos
helyi korátokat; természetesen helyi variánsokat
Ezek java kiválogatva került belé az eredeti
korálok mellé Altdörfer korálkö-nyvében »var«,
>orig« jelzésekkel. Altdörfer Pálfyval az egy
házegyetemnél is kopogtatnak, de Volckmann
Róberttel szólva: »Fájdalom, erős ellenzés foly
tán a terv meghiúsult«. 1863-ban Prónay egy.
főfelügyelőnk próbálja a három opponáló egy
házkerületet Dunántúllal megegyezésre birni,
de eredmény nélkül. Pedig nem kisebb zenei
tekintélyek dolgoztak az egységes korái érde
kében, mini Them Károly, Volckmann Róbert,
Altdorfer egyik atyai nagybátyám s a kerüle
tek kiküldöttjei. Magára maradván Dunántúl,
megteremti korálkönyvéí, kiadja Altdörfer 1873ban. JPár évre rá megjelenik Nagy Lajosé (1877.),
Chován Zsigmondé (188.), mind a 6 kettő kifeje
zetten a felvidéki s az alföldi tót, magyar gyü
lekezetek használatára, de a német gyülekezetek
kívánságait is tekintetbe veszik,később ifj. Kapy
Gyuláé. Tehát négy egyházkerületben három
korálkönyv szerint való éneklés, helyi varián
sokkal tarkítva. így haladt a tiszai, a bányai és
a dunáninneni kerületekben az éneklés, e sze
rint dolgozott a selmeci, az eperjesi, a szarvasi
képző. Nem igy Dunántúl. Másfél évtized alatt
látta a kerület, hogy a korálkönyv pusztán nem
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teremt egységes éneklést: a képzőtől az elemi
iskolán, a kántorképzésen keresztül jutunk el a
célhoz. Megszervezi azt a kántorképzést Sop
ronban és Felsőlövőn, mely a képző II—IV. éve
alatt fokozottabb munkával gyakorlati orgonis
tává, kántorrá neveli a fiatal, életbe lépő taní
tókat. Ezt abban az időben egyedül Sopron
és Felsőlövő csinálta meg, máshol sehol az
országban. A gyülekezetekben megmozdítja az
érdeklődést a kerületi ev. zen?pá.toló egyesület
működése iránt. Harmóniámmal, itt ott orgo
na-építési segélyekkel, tanácsokkal látja el a
gyülekezeteket; kiadja Kap'; a Pálmaágak; ké
sőbb a Magyar Éneklőkar, újabban Vegyeskarok cimü műveit, évente kétszer elárasztja a
legutolsó gyülekezeteket litografált kari letétek
kel s ezt csinálja évtizedeken át. Rendez or
gonahangversenyeket Győrött, Sopronban. Van
két művésze: Altdörfer és Kirchner. Ez mind
fejlesztette az egyházi zeneügyet. Eleinte hiába
való munka a fiatalok munkája a hívek, sokszor
a helyi énekléshez ragaszkodó kántorok, lelké
szek ellenében. Gúny, nevetség tárgyai vol
tunk. A hívek a helyi variánsokkal elrontott
éneklésben látták a vallásosság megnyilatkozá
sát, szerintök profanizálja az »uj korák a helyi
éneklést, bántja vallásos buzgóságukat alnémet
korái«. Hűen fejezte ki ezt az a lelkész, aki mun
kánkról igy vélekedett: »A német embernek
szögletes a szája, a magyaré gömbölyű; olyan
a korálja is«. Radikálisan nem lehetett újat be
hozni. Lassanként félreáll az öregebb kántori,
lelkészi gárda, a templomokból a bibliás nyelvű,
énekes öregek el-elmaradoznak s helyébe lép az
uj gárda. 2-3-4 hangú énekkarokkal, az iskola
munkájával bekerül a korái a családba, hétköz
naponként a templomba is; viszi hanggal az
iskola serege. Mire eltelik egy emberöltő, át
alakul Dunántúl éneklése, egyöntetűvé lesz. Az
igaz, hogy még 20 év előtt is megvolt egy-egy
helyi korái, de lassanként a párhuzamos dal
lamokkal, mellyel felcseréljük a helyit, elhall
gattatjuk a régi elferdített koráit. Elhagyják az
interludiumokat a versorok közt, kevesbítik a
korálok számát (Lásd Altdörfer II. kiadását,
1896.), variánsok helyett kétféle korálalakot
hagynak meg. Hogy milyen nehezen ment ez a
munka, mutatja a győri egyház példája, hol az
általa el. iskolái részére kiadott »Egyházi dalla
mok« cimü művé 1895-ben hozza az Altdörfer
eredeti koráljait, de a győri variánsokat is meg
jelöli apróbb kótákkal. Lám ily nagy ^ egyház
se tudott máról-holnapra a variánsokból kivet
kőzni. Altdörfer II. kiadása már nem közöl
annyi variánst, se győri variánst, mint tette I.
kiadásában, felvéve Foly az idő a sírhoz koráit
(20.) »a győri gyülekezet különös kívánságára«.
Amit elért Dunántúl 60—70 év alatt, azt
most akarja megkezdeni az egyházegyetem az
egész országra kiterjedően. Máról-holnapra nem
valósul meg. Sok az akadálya. Maga a Kap!
egyet, korálkönyve mit sem ér. A tanitók, kán
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torok zöme a három kerületben Eperjes, Sel
mecbánya, Szarvas, újabban Miskolc és Szarvas
nevelése, aho! a Nagy bajos, ifj. Kapv Gyula,
Chován korálkönyvei vol.ak a tekintélyek. Va
riánsaikkal, hangütéseikkel sok esetben Kapival
nem egyeznek. Nem is beszélve e három korálkönyv különös, világias, az egyházi zene egy
szerű klasszikus formáitól elütő szerkesztésétől.
Amellett mennyi, semmiféle ha/a; koráikönyvben fel nem ellietö koráit énekelnek a
felvidéken! Ott vannak a Raphani desz Károly,
Shvehla koráljai (Moesz Géza is h_>z belőle egykettőt.) Magam f a ‘a! tanító koromban mintegy
50 ilyen koráit jegyeztem le néhai Margócsy
József lelkész ajkáról, mik semmiféle leülfö'di
s hazai koráikon)vb. n fel nem találhatók. Mint
egy 700 korái forgott köz szájon ezelőtt 27 28
évvel a Felvidéken. Nagyobb részt szájról Ír
tam le. Most már ennyi korái légióból, varián
sokkal agyontarkitott dallamok közül az énekelni
szerető, mélyen vallásos tót, német hívek ajakáró! hogyan lehetne elvenni a vallásos buzgóságát tápláló, tradíciókkal megszentelt, apáról-fiura a Tranosciusszal szájról szájra, kézrölkézre átszálló, az ö lelke korálját s helyébe tenni
radikálisan az egyet, korálkönyv eredeti korál
jait? Nem akarhatta ezt Kapi, a szerző, se az
egyházegyetem! Csak dunántúli módszerrel le
het: iskolával, énekkarokkal, reggeli, esteli is
tentiszteletekkel, ho! a gyermeksereg hangja a
domináló; párhuzamos dallamokkal. Igv nemulnak el a helyi variánsok. Nálunk [Debrecenben
eredetileg is Altdörfer, illetve Kap! szerint éne
keltünk. Mikor az uj dunántúli énekeskönyvet
bevezettük, bevonult vele, minden ellenkezés
nélkül Kapi korálkönyvének minden magyar
dallama. Megvalósult Kap! álma: »A magyar
templomi éneklés zenei tekintetben is mind
inkább m a g y a r r á és nemzetivé vált«. Nyír
egyháza is követi a példát.
Amint ez a visszapillantás mutatja, amit el
kellett mondanom, hogy igazoljam magunkat
a cikkíróval szemben, nem a kántorok, az or
gonisták rossz szokása' az ok, ha variánsokkal
tarkított, helyi rikomyákkal eléktelenitett hazai
korál-éneklésiink, még kevésbbc okai, ha nem
az egyet, korálkönyv letétéi szerint játszák a
koráit, hanem átmenő, stb akkordda1 egészítik
ki« a koráit, »ők nem élnek abban a téves hit
ben, hogy az éneklést lényegesen megkönnyí
tik, ha a helyi variánsokhoz alkalmazkodnak«,
hanem az, hogy századok mulasztását rögtön,
radikálisan helyrehozn nem lehet. Csak lépésről-Iépésre. Boldog az a kántor, aki a lelkész
segítő, megértő kezét a magáéban érzi, akkor
HD—12 év alatt, két isko'ai generáció lassan be
hozza az eredeti koráléneklést, de ahol nincs
segítsége, ott az orgona trombitája se nyomja
el a buzgó énekesek helyi korálja hangját, pe
dig ezt a tanácsot adja cikk ró, s a vége boti ány,
lelki keserűség a kántor jutalma. A cikkíró nem
kántor, nem próbált még ilyen munkát éveken
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át. Elhiszem, neki a muzsikusnak, nekem is tor
tura ilyen éneklés végig hallgatása, hát még
annak vezetése. A három kerületnek át kell
mennie évtizedek fejlődésén, úgy, mint Dunán
túl átment. Majd félreállnak a Nagy, Chován
korálkönyvébó! Sclmecen, Eperjesen végzett
kántorai, félre állnak egy-egy felvidéki jó himnológus lelkész képzőre előkészített iparosembcrekből rekrutálódott »kántorai s helyüket el
foglalja a Sopron, Miskolc Kapi koráíkönyvén
nevelődött kántorivadéka, amely valami Kaplelkii ember lelkesedésével, kitartásával neveli
emberöltő a'att a gyülekezetek kántorait, köz
vetve papjait és híveit az egységes koráléneklésben. így marad nexusban a képző fiaival,
mint mi Sopronnal. »A közjátékok, intcrludiumok Ízléstelenségével végkep szakítani kell«.
Csakhogy nem minden interiudium iz'éste’enség . Igaza van a cikkírónak, de majd ha a fej
lődésben oda jutottak; előbb az eredeti koráléncklés célszerűségéről kell meggyőzni a hivekét és fungenseket. Előbb a célszerű ruha, az
tán a disz. Altdörfer első kiadása még közbejátékokkal je’ent meg, bár Volckmann már ak
kor kifogásolta. De csak Bach, Kinek, Köhler
és a többi koráljaiban és koráivá nációiban nem
kifogásolja a cikkíró az interludiumokat, se Kapi
nemes, komoly strófák közti közjátékát? Rét.
testvéreink Debrecenben közjátékokkal éneke1-nek. Én sem vagyok hive, mert ha még az
eredeti közbejáték hangzik, de mikor hallatlan
formában és szerkesztésen rögtönöznek! Mi,
soproniak, akik az Alföldön s Dunántúl vagyunk
nem játszunk közbejátékot.
Kap! korálkönwe,
azt mondja a cikk
író, - eltér sok helyen az eredeti koráldallamtól. Problématikus, melyiket tartja a cikkíró
»eredeti koráinak«, mert ahány külföldi korál
könyv, annyi a hangtét.
Nincs ebben semmi egyöntetűség, még a
németeknél, svédeknél, angol, francia evangéli
kusoknál sem. Vegyük csak kezünkbe a tavalyi
ev. világkonferencia négy nyelvű Commun:ó-ját
(ismertetem az Ev. Nép sko’a f é. ápr. számá
ban), Énekeskönyvét. 60 koráljából 20 at éne
kelünk itthon, azok hangtétjei se egyeznek min
denben hazai korálkönyveinkkel. Még az Erős
vár se eredeti német hangtét, se a Vom Him
mel hoch . .. Mindenesetre Kap: korálkönwe a
Dunántúl elfogadta korálalakokat vette fel s
lett beole autent kus korálfonna hazai gyüleke
zeteink számára egyet, határozattal elfogndva.
Ezt a korálformát újra nem szabhatja semmiféle
zenei tekintély. Ha van, mintegy 2 1 - 23 koráinál
egy-két variáns felvéve, az csak honorálása
volt a három kerület óhajának, jóllehet meggyő
ződésével nem egyezett. Megállapítható ez abból, hogy a 21 - 23 variáns túlnyomólag Nagy
és Chován hangtétje.
Azután a cikkíró egységes koráiról beszél,
mégis »Kis Korálkönyv«-ében (1927.) Erős vá
runk az Ur Isten röl ir s közöl egy idegen sző-
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veg-fo rditást, holott ez a korái Erős vár a mi
Istenünk. Ez a neve (Az övé »variáns«). Szé
kács óta, aki először fordította le az eredeti vers
és dallam-formára magyarra s adta közre 1879ben a győri énekeskönyvben. Ez a neve az uj
dunántúli énekeskönyvben, amely idáig busz ki
adást érve, elterjedt az egész országban. Erős
vár említett fordítása Vietórisz József szerint
a legjobb, a mintegy 40 megbírálta szöveg kö
zül (Ev. Tanáregy. Évkönyv 1910.) Minek ak
kor uj, negyvenegyedik fordítással csinálni a
zavarodást a két eltérő fordítás között (V. ö.
Payr Sándor Luther és az egyházi énekek.
Theol. Szemle 1927. 1—4. sz. 43. lap.)? Az uj
dunántúli énekeskönyv bevonult Toldalékával
Nyíregyházára is, minek hatása kiszámíthatatlan
úgy a Felvidéken, mint az alföldi magyar, tót
gyülekezetekre.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Kitüntetés. A kormányzó Ö Főméltósága
Dr. Beyer János nyugalmazott orvosiezredest
igen szép kitüntetésben részesitette azon sok
évi és fáradhatlan munkásságáért, me’yet kato
nai szolgálatban tanúsított volt, amidőn neki a
legfelsőbb dicsérő elismerését tudtára adatta és
annak látható jelét adományozta, Oly férfiú
kapta azt a kitüntetést, aki nemcsak kiváló or
vos, de egyházunk hű fia s most a kőszegi egy
ház felügyelője.
A győri egyházmegye lelkészi értekez
lete. Március 20-án tartotta a győri egyház
megye tavaszi lelkészi értekezletét Győrött. Az
értekezlet előtt úrvacsorához járult a lelkészi
kar, melyet Turóczy Zoltán osztott, aki lelkészi
szolgálatunk belső indítékairól tartott önvizsgálati igehirdetést. Az értekezleten Németh Ká
roly esperes a szentségek szociális jelentőségé
ről tartott mélyen megalapozott előadást. Hörényi Lajos győrszemerei lelkész aktuális gya
korlati gondolatok címen tartott tartós eszme
cserére indító előadást. Elhatározta az értekez
let, hogy a Nagy István- Kiss Samu-féle kon
firmációi tankönyvet második kiadásban is meg
jelenteti s junius 7-én Győrött egyházmegyei
presbiteri értekezletet fog rendezni.
Lelkészértekezlet. A budapesti egyház
megye lelkészi kara március 12-én értekezletet
tartott, amelyen D. Kovács Sándor egyetemi
tanár a magyar evangélikusság népmozgalmi
hullámzásairól tartott előadást.

1928.

Hiterősitő előadások. A budapesti vallástanárok tanítványaik részére a Deáktéri tem
plomban délelőtt 9 órai kezdettel hiterősitő elő
adásokat tartanak. Fiuk részére március 23-án
és 24-én; leányok részére március 30 án.

Az Orsz. Ev. Tanáregyesület választmá
nya március 11-én tartott ülésén behatóan fog
lalkozott az ev. tanárképzés kérdésével Schnel
ler Istvánnak a Prob Tanügyi Szemlében meg
jelent cikke alapján, melynek értelmében e fon
tos kérdés a Luther-Otthonnal kapcsolatban ol
dandó meg. A választmány az ügyet áttette a
Luther Otthon bizottság és az egyet, tanügyi
bizottsághoz, hogy az őszi közgyűlés alkalmá
val már konkrét alakban foglalkozhassék e kér
déssel. A júliusban tartandó III. tanügyi kon
gresszusra az egyesület képviseletében dr. Bőhm
Dezső főjegyző és dr. Mohr Győző választmá
nyi tag küldettek ki; utóbbi előadást (tart »Nem
zetvédő tanterv és a magyar fogalmazástanitás
reformja« címen. A választmány továbbá ki
mondta, hogy szívesen támogatja a »Budapesti
Hirlapx megnyitandó tanügyi rovatát és hogy
a Bőhm Károly emléktábla leleplezésén minél
több tag jelenléte kívánatos. Végül dr. Szelényi
titkár jelentése alapján sajnálattal vette tudo
másul, hogy a Bőhm-Tankó-féle Lélektan és
logika állami engedélyezése körül váratlan aka
dályok merültek fel, melyek e jeles tankönyvek
az idén való megjelenését veszedelmeztetik. A
mennyiben hamarosan kedvező fordulat nem áll
be, kénytelen lesz az egyesület az egész ügyet
a Prot. Tanügyi Szemlében szóvá tenni.
Fontos értesítés! A Sárszentlőrincen már
cius 30—április 1-ig tartandó evangélikus keresz
tyén ifjúsági egyesületi konferenciára való je
lentkezés haláridejéi; a konferencia rendezősége,
hogy mennél többeknek lehetővé tegye az azon
való részvételt, március hó 25-ig meghosszabbí
totta. Aki tehát eddig még nem küldötte be
jelentkezését, azt legkésőbb március 23-án adja
postára, hogy 25-ig beérkezzék Abaffy Gyula
ev. országos titkár címére (Budapest VII. Gyarmat-u. 106.) a jelentkezési és részvételi 8 pengő i
dij egyidejű beküldésével. A konferenciára ér
kezés március hó 23-án délután Nagy dörög
vasúti állomásra s visszaindulás ugyanonnan áp
rilis hó 2-án délelőtt. A féláru vasúti jegy vál
tására jogosító igazolványt a személyenkénti 8
pengő beérkezése után azonnal megküldi az or
szágos titkár a jelentkező címére.
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Passió. Virágvasárnapi és nagypénteki hasz
nálatra összeállította Pa ü l i k János nyíregyházi
ev. lelkész. Negyedik kiadás. Ara kötve 80 fil
lér. Kapható a szerzőnél, bizományba is.
Rendkívüli közgyűlés. A tiszavidéki ág.
h. ev. egyházmegye f. hó 13-án tartotta rend
kívüli közgyűlését, melyen dr. Dómján Elek
fóesperes és dr. Haendel Vilmo> egyet, tanár,
egyházmegyei felügyelő elnökölt. Az ujonnan
megválasztott elnökséget Geduly Henrik püspök
üdvözölte. Jegyzővé Krieger Mihály, számvevő
széki elnökké Farkas Győző lett megválasztva.
A nyíregyházai ev. egyházközség építkezési
ügyéhez az egyházmegye hozzájárult.
Magyar hitsorsosaink Amerikában. Dr.
Markward, az Amerikai Egyesült Luth. Egy
ház belmissziói bizottságának elnöke a Luthe
ran március 1-i számában beszámol a bizottság
munkálkodásáról. Megemlíti többek között, hogy
a bizottság irányítása mellett tizenkét nyelven
hirdetik az Igét. Bennünket közelebbről is ér
dekel az, hogy Markward szerint a bizottság
nagy lelkesedéssel bízta meg Rúzsa Istvánt,
hogy Nagy New-York ban a magyar lutheránu
sok között dolgozzék; ez a munka szerinte nagy
reményekre jogosít. Azt Írja továbbá, hogy a
bizottság öt theológiai hallgatót is segélyez,
akik a magyarok, szlávok és más idegen nyelvű
népek között fognak dolgozni; díjaz egy tanárt
is, aki a tót hallgatókat tanítja. A bizottság
munkájára vonatkozólag idejegyzem, hogy 1927ben harmincöt misszió önállósította magát és
negyvennégy uj misszió alakult. Kölcsön adott
1,300.000 dollárt és odaadományozta 800.000
dollár jelzálogkölcsön kamatjait. Munkáját ki
akarja terjeszteni az amerikai indiánusokra és
a Texasba menekült mexikóikra.
A pesti egyházközség közgyűlése. A
pesti egyházközség március 25-én déli 12 óra
kor tartja közgyűlését a Deák-téri iskolák nagy
termében. Fontosabb tárgyak: évi jelentés, zár
számadás és költségelőirányzat, egyházi járu
lékok és temp'.omépitési illeték megállapítása,
soroksárpéteri telep eladása.
Böjti esték.' Az ózdi egyházközségben a
böjti időszakban minden szerdán este vallásos
estély van. Az első alkalommal Dr. Dómján
Elek esperes, sátoraljaújhelyi lelkész tartott elő
adást. A következő három estén Marcsek János
lelkész A magyar Golgota címmel tart beszé
det. Az estéken a Luther Szövetség énekkara
is közreműködik Joób Sándor karnagy vezeté
sével.
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Március 15. A nyíregyházai ev. elemi is
kola gazdag (27. pont) műsorral ünnepelte a
márciusi események 80-ik évfordulóját. Az ün
nepélyen fáiadoztak: Fazekas igazg.tó, Krecsák
Thaisz kántorok, Gabrienyi, Prékopa tanítók.
Húsvéti vásár. A nyíregyházai ev. elemi
iskola ifjúsági vöröskereszt csoportja f. hó
18-án a központi iskola tornatermében kiállítást
rendezett. Vezető és rendező: Horváth Anna
kézimunkatanitónő és Neumann Jenő tanító.
A debreceni ev. filléregyesület Sugár
Viktor orgonaművész közreműködésével már
cius 18 án d. u. 0 órakor orgona-hangversenyt
tart a következő műsorral: 1. Bach J. S. Toc
cata és Fuga, d-mol. Sugár Viktor. 2. Mozart:
Ária az »II re pastore« operából. Énekli Berg
mann Gvuláné, hegedűn kiséri Páricsy Pál. 3.
Guilmant A.: Gyászinduló és szeráfok éneke.
Sugár Viktor. 4. Bárd Oszkár: A Golgotha
meséje. Szavalja Halassy Mariska. 5. a) Faulkes: Barcarola, b) Haydn —Bossi: Jöjj szép ta
vasz. Sugár Viktor, ó. Sugár V.: Ima. Énekli
Bergmann Gyuláné. 7. Dubois A.: In paradi
sum. Sugár Viktor. 8. Widor Ch. M.: Toccata.
Sugár Viktor.
Áz Üdvhadsereg statisztikája. Hadtestek
és őrsök száma 14.719; 82 országban és gyar
maton dolgoznak; a tisztek és segítők száma
31.054; helyi tisztek és zenészek 141.069; folyó
iratok száma 108, amelyek 1,881.327 példány
ban jelennek meg; menhelyek és hoszpicok fér
fiak és nők számára 324, ezekben 31.841 férőhely
van; 9,199.739 esetben adtak ágyat, 13,719.551
étkezést; munkaközvetítő 160; otthonok kisza
badult fegyencek részére 15; gyermekotthonok
és bölcsődék 122; ipariskolák 20; leányotthonok
131; szülőnők otthona 64, mezőgazdasági koló
niák 12; samaritánus állomások 176. A szo
ciális intézmények száma 1512.
A kánonjog és a vegyesházasságok. A
bajor Landtag alkotmányügyi bizottsága né
hány evangélikus képviselőnek azt a javaslatát,
hogy a kormány a kúriánál eszközölje ki a Co
dex juris canonici-nek a vegyes házasságokra
vonatkozó intézkedések enyhitését, elvetette. A
bajor kultuszminiszter kijelentette, hogy sem
elődjéhez, sem őhozzá semmiféle panasz nem
nem érkezett. Dr. Scharnagl prelátus elismerte,
hogy az evangélikus egyház által megáldott há
zasságoknak konkubinatussá (ágyasság) nyilvá
nítása, amint az püspökileg engedélyezett nyom
tatványokban is ismételten előfordul, meggya-
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lázás és elvetendő. Azt mondta, hogy ez aszó
kétségkívül csak felületességből maradhatott
benne a szövegekben; a püspökök akaratának
nem felel meg;
Csanádalbertiben március 15 én délelőtt
ünnepi istentisztelet volt, melyen az egyház és
a község minden számottevő tagja épült lélek
ben a szabadság hirdetett igazságaiból. Azután
a községháza dísztermében emlékeztető és lel
kesítő ünnepség tartatott. Hunstyán István ta
nító az énekek tanításával, Huszár János tanító
a szavalatok és színjátékok ügyes begyakoróltatásával és rendezésével elismerésre méltó
munkát végeztek.
Felelős k ia d ó ; PÁLMAI LAJOS.
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Raffay, imakönyv.
(Ev. hívek számára.)

Kisebb Nagyobb
alak.
ala«.

P
Félvászonkötés
.
.
. 4*50
Egész vászonkötés
. 5’-Párnázott vászonkötés, arany met
széssel, tokban
. 12’—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete,
arany metszéssel, tokban
16 —
Párnázott bőrkötés, arany met
széssel, tokban .
. 1 8 ’—

P
5 60
6'20

14-—
18 —
20 —

Sántlia,imakönyv.

(Gyermekek számára)
P
Vászonkötés, tokban .
.
.
.
4‘—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete, arany
metszéssé , tokban .
.
.
.
16 —
Párnázott bőrkötés, arany metszéssel,
tokban
.
.
.
.
.20'—
Ezeket az imakönyveket előnyös feltételek
mellett bizományba is szállítjuk, ha ebben előbb
levelezés utján megállapodunk.
1—3

Az ózdi egyházközség segédlelkészt
keres. Szolgálati nyelv magyar. Javadalma
kétszobás lakás, fűtés, világítás, továbbá ha
vonta kb. 200 P készpénz. Érdeklődőknek a
lelkészi hivatal részletes felvilágositást ad.
Pályázati kérvények á p rilis 5-éigaz egyházi
közgyűléshez cimezve, az evangélikus lel
készi hivatalhoz Ózdra (Borsod m.) küldendők.

könyvkereskedése, Budapest, IV. KamermayerKároly-utca 3.
(Központi városház épülete).

10 éves, polgárit végzett leány ajánlkozik
gyermekek mellé. Szereti a gyermeket, háztar
tásban is szívesen segít. Családias elbánást kér.
Cim a kiadóhivatalban.

legalkalmasabb kézikönyvek: Dr. Raffay Sándor:
Evang. konfirmandusok kátéja.
Nyolcadik bővített kiadás.

10 éves, 4 gimnáziumot és ipariskolát vég
zett leány ajánlkozik gyermekek mellé. Szereti
a gyermeket, kézimunkázik, háztartásban is
szívesen segít. Családias elbánást kér. Cim a
kiadóhivatalban.
Fiatal okleveles tanítónő nevelőnői vagy házi ta
nítónői állást keres. Irodai szolgálatra is vállalko
zik. Legutóbb is egy vállalatnál volt tisztviselőnő,
ahonnan munkahiány miatt bocsátották el. Zongo
rázni is tud. Ajánlatokat a győri ev. lelkészi hivatal
továbbit.

Egy, a Felvidékről még az 1918-ik év vé
gén menekült evang. lelkész, ki mindeddig lel
készi álláshoz jutni nem tudott, a tót nyelvet
teljesen bírja, megfelelő segédlelkészi vagy
hitoktatói állást keres. Megkeresések és aján
latok ezen címre küldendők: Moczkovcsák Ernő
ev. hitoktató Pitvaros.
Nyomatott a

Kókai Lajos
Sióm f i r m á é i ó ra

Ara P —*64.

1 -3

Egyéb konf. oktatáshoz is alkalmas káték:
Blázi, evang. káté
P —‘64
Győri, Luther káté
P —’80
Máj ha, Luther káté
P —'40
Szeberényi, Luther káté
.
P —-48
Sztehló, Vallástan
P —'80
Klaar, Luther káté
P 1*60
Kaphatók: K ó k n l L a jo s könyvkiadóhivata
lában Budapest, IV. Kamermayer Károly-utca 3.

Mulatványpéldányt ingyen küldök 1

mr

Husvétra! -m

Magyar P assió.
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„HozRánna a Dávid fiának ! Ál
dott, aki jő az Urnák nevében! Ho
zsánna a m agasságban!“
Virágvasárnap! Krisztus Urunk jeruzsálemi
bevonulásának köszönhetjük, hogy a virágok
helyet kaptak az egyházi esztendőben. Meny
nyire szerette Jézus a virágokat. A szegény
madarakról azt mondta, hogy az isten gondos
kodik eltartásukról; a virágokat ellenben olyan
pompába öltözteti, amilyennel Salamon király
se dicsekedhetett. A Nagyhét virágosán kezdő
dik, Jeruzsálem utcáin, s virágok közt ér vé
get, a trimathiai József kertjében. Közben Nagy
péntek!
És mégis! A virágvasárnap szép neve ne
csábítson bennünket a Nagyhét elején mellékutakra. Költői elmerengés nincs helyén, amikor
az Embernek Fia felmegy Jeruzsálembe, hogy
meghozza a nagy és szent, örökérvényű áldo
zatot a világ bűnéért. Itt valóban nem érhet
jük be azzal, hogy elgondoljuk, milyen ha
mar elfonnyadtak a virágok, hogyan hullottak
le és hogyan maradt meg a töviskorona! Nem
elég, ha elmélkedünk arról, hogy a Hozsannát
kiáltó lelkes arcok miként torzultak el és a
dühtől tajtékzó ajkak hogyan kiáltották: Feszítsd
meg!
Sem a szinpompás, illatos virág, sem a tö
vis, ne takarják el szemünk elöl azt a gigan
tikus épületet, amelynek bástyáira felkusztak.
Az evangélista feljegyzi, Útmutatásul, tanulsá
gul, hogy mindez azért lett, hogy beteljesedjék
a próféta mondása. A Nagyhét nagy esemé
nyei nem a pillanat hatása alatt, a szivek vál
tozó érzéseinek szeszélyéből következtek be.
Mindez hozzátartozik öröktől fogva ahhoz a
munkához, amelyről Jézus Krisztus a kereszt
fán azt sóhajtja: Elvégeztetett! A próféciának,
az Igének, az Isten beszédének örök fundamentomán járunk. Az isteni üdvrend, a világmeg

«.eeieleoik hetenként egvszer. vasárnap.
Előfizetési i r : Egész évre 6 P. 40 fill., félévre 3 P.
20 lill.. neovedévre 1 P. 60 (HL Egy szem 16 fill
Hirdetési árak megegvezés szerint.

váltás emberi méret, két meghaladó bástyái me
rednek az égre. A sokaság ajkán ősi zsolozsma
hangjai riadnak fel és emberi tüdőknél nagyobb:
a ^Szentlélek fuvalma száll felénk. Az emberi
tüdők Nagypénteken mást kiáltottak, de a Szent
lélek éneke nem némult el s hangzik tovább
időtlen időkig: »Áldott aki jó az Urnák nevé
ben!«
A jeruzsálemi bevonulás Jel. Jele a Jézus
Krisztus alázatos engedelmességének, amely ál
tal bevonul dicsőségébe. Jel Jeruzsálem váro
sának, hogy ismerje fel azt, ami békességére
van. Jel a világnak, hogy jön a Király, aki
alázatos, de mégis dicsőséges; szelíd, de mégis
hatalmas; szeretetteljes, mégis hóditó; halálra
szánt, mégis örökké él.
A jeruzsálemi bevonulást maga Jézus is
jelnek szánta. Azért készítette azt elő. Azt
akarja, hogy lássák, hogy észrevegyék. Most
nem tiltotta meg sem a sokaságnak, sem a
gyermekeknek, hogy ünnepeljék. »Ha ezek nem
szólnak, a kövek fognak kiáltani!« Bele akarja
vésni a nagy városnak az egész világnak tu
datába, hogy a prófécia beteljesedett, a Király
eljött, országlása megkezdődött. A tanítványok
úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta nékik.
Ahogyan a kánai tnennyegzőben a szolgák meg
töltötték a korsókat színig, ahogyan a pusztá
ban a tanítványok leültették a sokaságot s ki
osztották a kenyereket és a halakat, éppenűgy
itt is, megtörtént amit parancsolt, hogy jelét ad
hassa dicsőségének, amelyről Írtak az ótestamentomi próféták.
Hervadó virágokon, röpke lelkesedésen,
inulékony tömeghangulaton túl lássuk meg a
virágvasárnapi evangéiiomban Istennek állandó
ságát, ígéreteinek változhatatlanságát, a kije
lentés bizonyosságát. Ismerjük fel a jelt, amely
nek érvénye éviilhetetlen és járjunk úgy, aho
gyan ez a jel kívánja: a Király akarata és tör
vényei szerint.
Milyen szánalmas dolog lénne, ha mind
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járt a Nagyhét küszöbén kicsúszni engednénk
lábunk alól a biztos, szilárd talajt: az Isten
igéjét! Ha megfeledkeznénk arról, hogy az
írások szerint kellett igy szenvednie és meghal
nia a Krisztusnak! Hogy itt nem impressziók
dolgoznak, s ezekhez a dolgokhoz nem szabad
impresszionizmussal közeledni. Jézus bevonul
Jeruzsálembe, mert igy volt megírva felőle. Be
vonul mint király, akinek uralma nem emberek
től függ, akinek dicsőségét virágvasárnap és
Nagypéntek egyformán hirdeti.
Ezen a dicsőségen az emberek viselkedése
nem változtat. A Hozsánna nem öregbiti, a Fe
szítsd meg nem kisebbíti. Ellenben maguknak
az embereknek a sorsa függ attól, hogy a jellel
szemben miként viselkednek. Felismerik-e, vagy
nem. Engedelmeskednek-e vagy nem. A Nagy
hétnek minden eseménye azzal a kérdéssel for
dul hozzánk: mindezek után mit gondolsz, hogyan kell élned, mint kell hinned? Eléd lép az
örökkévalóság, az Istennek akarata, az Istennek
szeretete, az Istennek hatalma: élhetsz-e ezekután úgy, mintha semmi sem történt volna?
»Hogy beteljesedjék a próféta mondása!« A
próféta azonban Istennek Lelke által szólt. A
Lélek van itt. A Szentlélek. Az ujjászülő, meg
szentelő, igazságra vezérlő Lélek. Kövessük a
jelt! Fogadjuk el királyunknak a Királyt!

Egységes egyházi éneklés, egyöntetű liturgia.
Hozzászólás.
(Befejező közlemény.)
Mindezek után be kell látnia a cikkírónak,
hogy tévedett, nem tárgyilagosan ítélt, spora
dikus tapasztalatok után általánosított. »A kán
tort a gyülekezet vezeti«. Ezt a kijelentést a
leghatározottabban visszautasítjuk.. Mi, ahová
kerültünk, dunántúli módon, átalakítottuk a koráiéneklést, sok helyütt a dunántúli eredmények
nél is magasabb nívóra. Ml dolgozunk Budapes
ten, az Alföld ön, szerteszét, a Felvidéken, Er
délyben, megszállt területeken. Sopronból min
denhová jutott, hogy egyengesse az utat az
egységes korái felé, nívót vigyen a kántors ágba,
emelje az egyházi zenét művészi célok felé.
Ami »'a kántorok kezdetleges énekmodorát
és zenei Ízlés hiányát« illeti, erre csattanó az
uj, most kiadott kántorképzés szabályzata (Is
mertetem az Ev. Népisk.-ban), mely még annyi
szakszerűséget, tárgyi tudást se kíván a kán
toroktól, mint ezelőtt 30 évvel Sopron és Lövő,
annyit se, mint a közép'sk. énektan i-tói tanfo
lyamot végzett hallgatótól. így nem emelkedik
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a kántori nivó s vele együtt éneklésünk. Ha meg
a kántor ambíciója az eredeti korái mellett ki
tart, milyen sziszifuzi, megőrlő munkát végez,
ha a lejkész a helyi éneklés hive; gondoljuk a
többit.
Minket nem elégít ki a kántorképzés sza
bályzata, reméljük, hogy »a kántorképzés végr
leges rendezése«, mint mondja az egyet. jkv.
70. p.-ja, az lesz, hogy egyedül a zeneművészeti
főiskolán fognak vizsgázni jövendő kántoraink.
Képzettségük magasabb, munka-eredményük is
fokozottabb, eredményesebb lesz. De addig is,
míg ez bekövetkezik, az egyház-egy. lem rendelje
be a zeneműv. főiskolára^ mint az Orsz. Dalosa
szövetség a polgári dalos-egyesülelek karna
gyait, továbbképzőre, fedezze kiadásaikat, az
eredmény óriási lesz.
Az egyöntetű liturgia kérdése. Disz! ing vál
junk. Van magyar istentiszteleti nyelvű litur
gia gyüiekezeteinkben (A budapesti, tavaly je
lent meg, nem az) s amennyiben nincs, minek
akarják gyülekezeteinkre rászabni? Ahol van,
az német és tót példák hatása vagy énekes lel
kész, ambiciózus kántor buzgótkodása hozta be.
De Dunántúl, az alföldi magyar gyülekezetekben
nincs. Vagy csak elvétve. Nem is volt századok
alatt vagy ha volt, még emléke is eltűnt. A
hívek lelki szükségét nem elégíti ki. Debrecen
is használt 2—3 betétes liturgiát, de csak a kán
tor énekelt. A lelkész időnként énekelte az ál
dást, a szerezte !ési igéket és a miatyánkot. Ma,
30 év után, egyszerűbb formában használjuk a
liturgiái, de ennyi idő alatt se ment be a hívek
vérébe, pedig a liturgia kótája benn az énekeskönyvekben; a kántor majdnem egyedül énekeli.
Az is jellemző, hogy nagy egyházak, mint Nyír
egyháza, Losonc, hol évtizedek előtt tótnyelvü
istentisztelet volt, magyarrá válván, !liiturgia nél
kül folyik le istentisztelete. Az 1895-ben Győr
kiadta, »Ev. dallamok« hozza a Kapi, Poszvék
szerkesztette gyermek-istentiszteleti formát, egy
szerűsítve benne van Gyurátz'Ferenc Ágendájában, de ez se ment a gyermek-istentiszteletek ré
vén a hívek vérébe. Rendeznek sok helyütt gyer
mekistentiszteleteket az említett forma nélkül.
Tehát liturgiáról csak német és tót gyülekezetek
ben beszélhetünk.
Ma, amikor az istentiszteletek konzervatív
formáihoz jobban ragaszkodik népünk, mint va
laha, nem politikus az egységes korálénekUés
mellett egyöntetű liturgiával megváltoztatni
megszokott, hite szerint igazi evangélikus, istentiszteleti formáját.
Több megértést, tájékozottságot kérünk. A
jövendő tervek megvalósítását pedig ne »radi
kális eszközöktől« várjuk, hanem bízzuk az oko
san, tervszerűen vezetett fejlődésre.
Debrecen.
Elefánty Sándor
ev. tanitó.
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I filíppibeliekhez irt levél.
2, 19.
A legbensőbb leik: közösség az aposto és
gyülekezete között tartja ébren mindegyikben
a legélénkebb érdeklődést egymásnak dolgai
iránt. Az apostol n.m tudja, hogy mi yen ki
menetele lesz római fogságának. Egész élete,
tehát reménye is az Ur Jézusban gyökerezik.
Urától függ. Nem a római császárba i remény
kedik, s nem annak Ítéletétől teszi függővé jö
vendő magatartását. Az Urban r. mél:, hogy el
küldheti Timótheust, tanítványát és munkatár
sát, Filippibe, s az majd hirt hoz felölök.
Tudja előre is, hogy- jó hírekkel jön majd viszsza, amelyek lelkét felüditik és inegvidamitják.
Ezek az érintkezések, az egymás dolgairól való
értesülés is hozzátartoznak ahhoz az örömhöz,
amely apostolt és gyülekezetét eltölt Elő öröm
az, amelynek táplálékra van szüksége, de ezt a
táplálékot meg is kapja a szeretetnek cseleke
deteiben és a másik fel boldogságában, előme
netelében.

2, 20-24.
Abból a körülményből, hogv éppen Timó
theust szándékozik hozzájuk küldeni, szintén lát
hatják a filippibeliek az apostolnak irántuk való
szeretetét. A vele levők közül nem azt választja
ki, akit Rómában legkönnyebben nélkülözhetne,
akinek a fordulatot jelentő napokban legkeve
sebb hasznát vehetné. Igaz, hogy csak akkor
küldi majd el, amikor tisztázódik az ő helyzete
is, de ez a halasztás sem a saját kedvéért tör
ténik, hanem csupán azért, hogy Timótheus ar
ról is hirt vihessen. Elküldi hozzájuk azt, aki
ben legjobban megbízik, azt, akibe teljes és
feltétlen bizalmát helyezi, mert tudja róla, hogy
úgy a gyülekezetnek, mint a Jézus Krisztusnak
ügyét önzetlenül, minden mellékcél és önérdek
nélkül viseli szivén. Timótheus az apostolnak
lelki gyermeke; lelkiviláguk egyforma; embe
reket, helyzeteket, kérdéseket egyformán Ítél
nek meg; munkájukban egyforma lelkiismeretes
séget, szorgalmat, kitartást és türelmet tanúsí
tanak; az evangéliomért még életük sem drága;
a filippibelieket egyformán szeretik. Timótheus
tehát a legalkalmasabb arra, hogy amig maga
az apostol nem mehet, helyette menjen. Hű
sége, miként a filippibeliek is tudják, k;próbált,
az evangéliom ügyében együtt szo’gált az apos
tollal. Senki másban nem bizhatna úgy meg,
mint őbenne; a többiekről akik vele vannak,
nem mondhatja, hogy teljes odaadás?al, minden
mellékgondolat nélkül a Krisztus Jézus ügyét
szolgálják. Látható, hogy az apostol jól, mélyre
hatóan ismeri a környezetét, nem elfogult
azok irányában, akik vele élnek, közelében tar
tózkodnak. Látja hibáikat, s azokat nem kívánja
leplezni, hanem nyíltan megmondja, mert csak
igy lehet őket szivbeli alázatosságra, bünbánatra
és megjobbulásra serkenteni. Timótheus nagy
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érdemeinek és kiváló tulajdonságainak elisme
rése egyúttal gyengéd, finom figyelmeztetés a
filippibclieknek arra nézve, hogy Timótheust
miként fogadják, irányában hogyan viselkedje
nek. Legmegbízhatóbb emberét küld1, bízzanak
meg benne es inté/kedésrii fogadják tisztelettel
és engedelmességgel.
(Folytatjuk.)
Felkérjük t. előfizetőinket, hogy a má
sodik évnegyed kezdetén úgy a régebbi hát
ralékaikat, mint az uj előfizetési dijaikat
mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.

Je g y z e te k .
Az erdélyi evangélikusok helyzetéről a ro
mán vallásügyi törvénytervezette! foglalkozva
ezt írja az Evang. Néplapban Dr. Fritz László
ügyved, a lap szerkesztője ^»Lelkünket a legmé
lyebb fájdalom és keserűség tölti el s torkun
kat fojtogatja egyházunk jövője iránti aggoda
lom, melyet csak Istenünk kegyelmébe vetett
mélységes bizalmunk és rendíthetetlen h tünk
enyhít és tesz elvise’h.'távé«. Szerinti a törvényjavaslat elvi karaktere az egyház k rendőri el
lenőrzésében, a kisebbségi egyházak iránti legnagyobbfoku bizalmatlanság kifejezésében s az
egyházak életébe való minél több beenyulási le
hetőségben domborodik ki. A kisebbségi ma
gyar egyházak vezetői Lapadatu kultuszminisz
ternek memorandumot nyújtottak át, amelynek
alapján a ja\as!aton történtek módos it ások. Eze
ket Makkai ref. püspök és Gyárfás szenátor
egy fekkez tkö/i értek zleten ismertették már
cius 13 án, de ezek az enyhítések korántsem be
fejezett tények. Mivel a törvényjavaslatot nem
ismerem, a módosítások közül -csak azt említem
fel, amely szerint a köztisztviselők és katonák
kivételével senki sem kényszeríthető arra, hogy
más vallás szertartásain részjegyen! s ez a
módosítás Romániában vívmány, amelyért har
colni kell! mi lehetett az eredeti javaslat? Meg
említem még, hogy Fritz dr. cikke szerint az
elismert kultuszokat taxatíve fe’soro’.ó 19. §-nál
Makkai ref. püspök az evang. szuperintendencia megbízása alapján előterjesztette, hogy a
»cultus evang. lutherana« oly módon részleteztessék, hogy a zsinat presbiteri evang. egyház
külön léte kidomborodjon, mivel két egymástól
teljesen elütő szervezetű evang. egyház létezik,
t. i. rajta kiVül még a konzisztoriáüs szervezetű
szász egyház is fennáll. Roth Hans Ottó azon
ban úgy informálta a minisztert, hogy a két
evang. egyház közt semmi különbség nem áll
fenn. A kultuszminiszter felhívta Makkai püspö
köt, hogy a különbséget egy memorandumba
foglalja s a javaslat tárgyalásakor terjessze elő.
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A spiritizmus rövid ismertetése és bírálata.
Irta : Dr. Kiss Jenő.
I.
Teljesen tudatában vagyok annak, hogy ami
kor a témaként megjelölt tárgyról akarok szólni,
nem kis feladatra vállalkoztam, mert úgy a
spiritizmus irodalmának kiterjedettsége — hiszen
több ezer könyvből áll már a spiritizmus könyv
tára, — mint híveinek kisebb-nagyobb mérvű
fanatizmusa egyformán megnehezíti a munkát,,
a tisztalátás és az objektiv Ítélet szempontjából.
De másrészt mibenléte és gyors terjedése egy
aránt szükségessé teszi azt, hogy szemébe néz
zünk és megkérdezzük tőle: ki vagy és mit
akarsz? Szükségessé teszi lényegének megis
merését az az elsőrangú egyházi érdek, amely
híveinek lelkivilágát nyilvántartja, amelyre nézve
nem mellékes, hogy hívei Isten házában, Isten
igéjében keresik és találják-e meg a maguk lel
ki szükségleteinek kielégítését vagy pl. a spi
ritizmus berkein belül.
Mi a spiritizmus? megundorodás-e az érzé
kiségben tobzódó materializmustól s memento
az emberek számára, hogy magasabb régiók
ban keressék a maradandót? A szellem tudo
mányoknak uj módszere-e, amely végtelenül
finom műszereivel a lelki élet olyan jelenségeit
is fel fogja és megállapítja, amelyek eddig is
meretlenek Voltak előttünk? Művészet-e, amely
a lélek húrjain játszik és eddig nem ismert cso
dás zsolozsmákat csal ki annak titokzatos mélyé
ből? Étheri finomságú szórakozás-e, a napi
élet harcában kifáradt idegek játéka-e, zsongitó hatású lelki mákony-e, amely az öntudatos
ság kikapcsolásával ringat ernyesztő 'zsibbadt
ságba, vagy szemfényvesztés-e, amelyet a meg
élhetés egyre nehezebb harcában ügyes kezű
és fejű emberek társaik hiszékenységének ka
matoztatására használnak fel?
A vele való foglalkozás sokkal komplikiálkáltabb jelenségnek mutatja, hogy sem egyik
is a felsorolt példák közül teljesen rá illenék,
és mégis mindegyikből van benne valami. Ezért
mint minden összetett mlenségnél a különböző
rétegek türelmes szétboncolása vezethet csak
eredményre. Amá híres történeti kardvágásra
a g o r d i u s i csomó darabokra eshetett szét,
de nem oldódott meg.
A tárgyilagos mérlegelés közben, amire az
alábbiakban törekszünk, a következő kérdések
vetődnek fel és keresnek megoldást: az-e a spi
ritizmus lényege, aminek hívei tartják; kitűzött
célját eléri-e,, nem bontja-e meg az ember testi
s lelki harmóniáját s nem áll-e ellentétben a
keresztyénséggel ?
A spiritizmus ismertetésével és bírálatával
foglalkozó irók egyike, akitől jelen ismerteté
semben is sok hasznos utalást nyertem, Traub,
a spiritizmus lényegét a következő szavakkal
határozza meg: »a spiritizmus a halottakkal való
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érintkezés tana és gyakorlata«.*) Aminthogy
tényleg részleteiben különbözőképen nyilvánul
hat, de alapgondolata az, hogy a meghaltak lel
kei az élőkkel kapcsolatba léphetnek1, bizonyos,
a spiritizmus által eredményesnek feltüntetett
módszer segítségével, s megfelelő médiumok
által kijelentéseket közölhetnek a spiritiszta kör
résztvevőinek életéről és sorsáról; sőt megfelelő
előkészületek révén meg is jelenhetnek, s be
szélhetnek az összejövetel tagjaival. Közvetítő
ként szerepelnek a spiritiszta médiumok, leg
több esetben nők, akik a »trance«-nak nevezett
állapotban, amely extatikus állapot; félig alvás,
félig ébrenlét, csodásnak tetsző jelenségek be
mutatására képesek, a már közönségesnek tet
sző asztaltáncoltatástól fogva, bizonyos tárgyak
nak emberi izomerő közreműködése nélkül való
megmozgatásán — telekinézés - át teleplasztikus jelenségekig, egyes emberi testrészeknek,
mint kéz, láb, fej, sőt egész emberi alakoknak,
amelyeket szellemeknek mondanak, a materiaIizációjáig sőt szellemirásig és fotografálásijg.
Annálfogva, mert a legerősebb és legne
mesebb emberi érzések egyike, a kegyelet, az
elhalt hozzánktartozók iránt való szeretet, el
költözésük után a velük való további érintkezés
vágya szinte minden emberben megvan, ért
hető, hogy a spiritizmus, ama törekvése ill. ál
lítása, hogy az elhalt hozzánktartozókkal kap
csolatot tud teremteni, igen sok ember előtt te
szi szimpatikussá.
De ez a jellege mutatja azt is, hogy bár
újnak szeret feltűnni, ill. mint a fejlődésnek
már a szellemiségre emelkedő fokazata, való
jában nagyon régi. Hiszen az ősök kultusza,
az elhalt hozzánktartozókkal való érintkezés, ill.
az ő tiszteletük a primitiv fokon álló népek val
lási felfogásában található meg és több vallástörténész épen ebben látja a vallási érzés leglegprimitivebb megnyilatkozását.
Az ősök kultusza, totemizmus, polydaernonizmus azon elsődleges alakulatok, amelyek
ben úgy a mai primitiv természeti népek vallá
sossága is megnyilvánul, mint a régi időben
élő, mondhatjuk a történet előtti időtől fogva,
fajok vallási érzése testet öltött.
És hogy ilyen csökevények a kultúra és
tudomány szédületes fejlődése ellenére is meg
maradhatnak, annak nyomait más téren is is
mételten tapasztalhatjuk. Mai kultúránkban pl.
sokkal több a görög-római kultúra által közve
tített, évezredekkel ezelőtt megszűnt asszyr-babiloni kultúrának maradványa, mint azt első
tekintetre gondolnánk.**)
A jó és rossz szellemekben, ezeknek segítő
és ártó hatalmában vetett hit kiirthatatlanul
*) Th. Traub. Wider den Spiritizmus, Stuttgart.
Quell.

**) E régi maradványokat: „Amit a tegnap ha
gyott a mára“ c. dolgozatomban részleteztem Harang
szó, 1924. évf,
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öröklődött át generációkon keresztül a
leg
primitívebb ősöktől mind a mai napig. Daemoni
állatok (kígyó, bagoly, macska, nyúl, denevér
stb.), isteneknek szent állatjai (kakukk, Íbisz;
Indiában a tehén stb.) a néphit szerint még
ma is vannak; megtalálhatók a babona külön
böző formái, primitiv vallási felfogások csökevényei, mint szemmel verés, ráolvasás, megbabonázás; az ebből kifejlődő boszorkányhit, a
melynek tanúi a még a 18. században is fel
lángoló máglyák s működésben levő inkvizí
ciók, amelyek sok ezer ártatlan embert jut
tattak kínos mártírhalálra. Mindez világosan
mutatja, hogy milyen mélyen gyökerező primi
tiv lelki jelenségekről van itt szó.
A halottidézésnek a nyomait a bibliában
is megtaláljuk. Saul e célból megy az endori
javasasszonyhoz (Sám. I. 28.) De a jelenet
egész lefolyása azt mutatja, hogy nem Saul
látja a felidézett Sámuelt, hanem a javasasszony
szuggerálja ezt be neki. Mózes rendeletéi közt
erós%
tilalmakat találunk a halottidézés ellen,
és a próféták is megvetően szólnak azok
ról, akik a halottaktól kérdezősködnek az élők
felól és nem Istentől.
(Folytatás.)

HÍREK.
Báró Prónay György miniszterelnökségi
államtitkárt a kormányzó állásától felmentette
és egyben földmivelésügyi államtitkárrá kine
vezte. A kormányzó megengedte, hogy báró
Prónay Györgynek eddig teljesített kiváló és
értékes szolgálataiért elismerése tudtul adassék.
A pesti ev. magyar egyházközség már
cius 25-iki közgyűlésén Tolnav Kornél ny. M.
Á. V. elnökigazgató, egyházközségi felügyelő
mondott elnöki megnyitót s újból ráirányította a
figyelmet az evang. egyház felsőházi sérelmére.
Kemény Lajos igazgató-lelkész évi jelentésé
ben hivatkozott arra, hogy a felekezeti békének
legnagyobb akadálya a róm. kath. egyháznak
a vegyes házasságok kérdésében elfoglalt ál
láspontja; a református egyházhoz való vi
szony tavaly még melegebbé vált, mig az állam
hoz való viszony kevésbbé örvendetes jelensé
geket mutat. A közgyűlés meleg ünneplésben
részesítette dr. Raffay Sándor püspököt súlyos
balesetéből felépülése alkalmával. A közgyű
lésen résztvettek többek közt Zsigmondy Jenő
egyházkerületi felügyelő, Mikler Károly egy
házmegyei felügyelő, Mágocsy-Ditz Sándor,
Tomcsányi Móric, Haberem J. Pál, Németh
Ödön stb.
Esküvő. Dr. P f e i f f e r Miklós, az Orsz.
Munkásbiztositó Intézet h. igazgató főorvosa,
előadó tanár a debreceni egyetemen, f. hó 31-én
déli 12 órakor tartja esküvőjét P á l ma i Erzsé
bettel, Pálmai Lajos győri lelkész, tb. esperes
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nek és nejének Buthy Paulának leányával a győri
ev. templomban.
A m osoni egyház lelkészkonferenciája.
Hegyeshalomban volt ezidén március 19 én. Há
rom téma volt kitűzve. 1. Mit lehet várni'az
uj érsektől eddigi beszédei után? 2. Az anglikán
egyház belviszálya. 3. A mexikói események
mibenléte. Az egyik referens Szűcs m-óvári lel
kész akadályoztatása miatt nem vehetett részt a
konferencián. De azért mind a három téma rész
letes megbeszélés tárgya volt. A mexikói ese
ményekről Wenk esperes tartott részletes rcferádát. A kitűzött témák után gyülekezeti kérdé
sek kerülték szőnyegre. Különösen az utolsó
miniszteri rendelet a B) listás tanítók előnyben
részesítéséről. E rendelet magának a miniszter
urnák ajánlatik megszivlelésre. Könnyen lehetne
segíteni. N<? alkalmazzon férjet és feleséget tan
erőnek s ne adjon egyiknek két darab kenyeret,
mert akkor masoknak csak rendelet marad.
Egyházaink hitelkérdése a m egoldás ut
ján. Evangéliumi egyházaink egyre jobban ér
zik a gazdasági állapotoknak rendkívül súlyos
voltát. Egyházaink másfél évtized óta nem esz
közölhettek szükséges gazdasági és főként kul
turális beruházásokat, minek hátrányait szomo
rúan kell nap nap után érezniük. Évek hosszú
sora óta csak panasz é* keserűség szavát hall
juk. Most végre örömmel számolhatunk be egy
olyan eseményről, amely evangéliomi egyhá
zaink hite'igényeinek kielégítése terén valóság
gal uj korszakot nyit meg. A ref. és ág. h. ev.
egyház több vezérférfiának közreműködésével
Protestáns Központi Hiteliroda nyílt meg, mely
az összes hazai hiteleknél jóval kedvezőbb ame
rikai kölcsön révén protestáns egyházaink köl
csönigényeinek teljes, méltányos és legolcsóbb
kielégítésére vállalkozik. Az adatok összegyűjté
sét most kezdte meg a Protestáns Központi
Hiteliroda, mely Budapesten IV. Ferenciek-tere
3. sz. I. em. 1. szám alatt működik. Most küldte
szét a kölcsönre vonatkozó ismertető prospek
tusát. A magunk részéről is felhívjuk egyhá
zaink figyelmét erre a kiváló lehetőségre; Egy
házainknak olcsó beruházási kölcsönnel való el
látása fegyver ahhoz a küzdelemhez, amelyben
evangéliumi egyházainknak nem szabad e.bukniok.
A kaposvári gyülekezet március 18-án tar
totta számadó közgyűlését. Takáts Béla lelkész
jelentéséből kitűnt, hogy az egyházközség be
vétele 1927. évben 9.222.51 pengőt, a kiadások
ugyanannyit tettek ki, a temp'om építési alap
összege pedig 24.670 pengő. Majd ismertette a
statisztikai adatokat, melyek a következők: 33
születés, egyházi áldásban részesült 6 tiszta ev.
pár és 10 vegyes pár, reverzálist adott 6, me
lyek közül idegen gyülekezethez tartozott 3. Az
Ur asztalához járultak 741-en. Ev. egyházunk
hoz hűtlen lett 6, ev. egyházunkba áttért 6. A
hitoktatást lelkész végzi heti 22 órában. Ezután
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ismertette részletesen a templomépitési mozga
lom mozzanatait. Somogy varmegye th, bizott
sága és Kaposvár r. t. város közösen cca 510
négyszögöl területet adományoztak az egyház
nak templom építés céljaira, azonkívül Kaposvár
város az egyháznak kölcsönadott épületet tulaj
donába bocsájtotta és megengedte, hogy azt a
templom építés céljaira értékesítse, amely épület
cca 28.000 pengő értéket képvisel. Ezen áldozatkészségért nagy elismerés .illeti Tallián Andor,
Somogy vármegye alispánját, és Vétek György
dr„ Kaposvár r. t. város polgármesterét. A köz
gyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy Sandy
Gyula műegye t. tanárt bízza meg a templom
terveinek és részleges tervrajzainak készítésével,
ugyancsak őt kéri fel az épités ellenőrzésére is.
Végül lelkész megemlékezett, a kaposvári Evan
gélikus Nő egy let áldásos munkásságáról és az
elnökség tagjainak: Fleischhacker Gusztávné,
Stancz Jánosné és Dr. Ittzés Zsigmondnénak,
valamint a lelkes tagoknak1 köszönetét mondott.
A Nőegylet a szegény gyermekek tankönyvei
nek beszerzésiét, gyülekezeti lapunk támogatását,
elhagyott özvegyek, árvák, kórházi betegek
meglátogatását végezte, a szeretet ünnepén jó
tékonyságot gyakorolt és gyűjtés utján 32 csa
lád 47 gyermekét alsó és felső ruhával, továbbá
élelmiszerrel ellátta, mely alkalommal 195 kg.
finom lisztet, 32 kg. cukrot, 30 klg. darát és 8
zsák burgonyát osztott ki. Nagy tombolaíjátékkal
egybekötött teadulánt rendezett, mely alkalom
mal 1301.09 pengővel gyarapította vagyonát.
Vendégül látta a soproni theol. fakultása 2 pro
fesso rát és 14 hallgatóját
F elpéc., Kapi Béla püspök a felpéci gyü
lekezet érdemes kántortanitóját, Magyar Istvánt,
a tanügy és az egyház körül szerzett érde
meiért igazgatóvá nevezte ki. A kinevezési ok
iratot a gyülekezet lelkésze a, március 25-én tar
tott közgyűlésen adta ál a kitüntetettnek.
Az erdélyi zsinat-presbyteri ág. hitv. ev.
superintendenda lélekszáma az 1926. évben a
Kolozsvárt megjelenő Evang. Néplapban közölt
statisztika szerint a három (bánság-aradi egyesí
tett, brassói, ötvárosi) egyházmegyében 31.905
lélek, 25 gyülekezetben. Megemlítendő, hogy öt
szirtmagyar evang. gyülekezet, és pedig Zselyk,
Székelyzsombor, Halmágy, Kiskapus és Oltszakadát, a szász országos egyház kötelékébe tar
toznak.
'
A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus.
Magyarország nevelői és, oktatói, az óvodától
az egyetemig, 1928. julius 2—5-ig általános és
közös tanácskozást fognak tartani Budapesten.
A kongresszuson való részvétel tárgyában ki
bocsátott 16.270/V. 1928. sz. kultuszminiszteri
körrendelet szerint a kongresszus hivatása lesz
»nemzeti közoktatásunk egységes .fejlődésének,
szervezete kiépítésének támogatása; uj, kor
szerű gondolatokkal való telítése; a felülről jövő
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mélyzet köztudatába átvitele és az oktatóság
lelkében érlelt gondolatok és eszmék napfényre
hozása. A magyarországi tanárok, tanítók és
nevelők, akik eddig iskolanemek! s felekezetek
szerint külön egyesületekre, testületekre voltak
szakadozva, elő akarják készíteni a gyakoribb
és szorosabb érintkezés útját, a közös tanítói
szellem fejlődését, ‘hogy ezzel a magyar taná
rok és tanítók nemzeti célú törekvéseinek s a
közoktatás magasabb fellendülésének újabb erő
forrást teremtsenek«.
Theológiai hallgatóink böjti körútja. A
soproni theológiai fakultás tizenhat hallgatója
Dr. Deák János egyetemi tanár, a Theol. Ott
hon felügyelőjének vezetése alatt a nagyhét
elején körútra indul, s a farádi, csornai, győri,
lébényi és magyaróvári gyülekezetekben tart
vallásos ünnepélyeket.
A tállyai egyház Kossuth ünnepe. Már
cius 15-én egész Zemplén vármegye abban a
templomban gyűlt össze, melyben 126 évvel^ ez
előtt a világ legnagyobb nemzeti apostolát meg
keresztelték. E nevezetes alkalomból művészi
műsort állított össze az egyház vezetősége. A
műsor keretében Pazár István miskolci vizműigazgató, egyházfeliigyelő, Záhony János bankigazgató, Pazár Béla szig. mérnök szerepeltek,
Zemann Zoltán lelkész ünnepi beszédet tartott
s a szerencsi cukorgyár dalárdája és zenekara
értékes számokkal gazdagította az ünnepélyt.
Ünnepély után az ifjúság a Fekete Sas nagy
termében gazdag programú műsor keretében
áldozott Kossuth emlékének, mikor is az em
lékbeszédet Zemann Zoltán lelkész tartotta. Az
ünnepségeket a Kaszinó termében 100 teríté
kes bankett követte, amelyen a felköszöntőt a
Kossuth Lajos által adományozott serleggel
Maillot Nándor báró országgyűlési képviselő
tartotta.
Nyugdíjas tanítóknak tényleges szolgá
latba visszaállítása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 16.347/VIII. b. számú, 1928. feb.
28-án kelt rendelete szerint a létszámcsökken
tés során nyugalomba helyezett tanítók nyugdija
nagy teherként nehezedik az államháztartásra.
A népoktatás érdeke kívánja, hogy a nyugdíjas
tanerők a tényleges szolgálatba visszaállíttas
sanak. A miniszter úgy tapasztalja, hogy ameg|üresedett államsegélyes, nem állami elemi is
kolai tanítói állások nemcsak hogy nyugdíjas
tanerőkkel nem töltetnek be, de ezekre az ál
lásokra nem is pályázhatnak. Hogy a nyug
díjas tanítóknak megválasztása lehetővé vál
jék, a miniszter az egyházi főhatóságokat, a kö
vetkező intézkedésre kérte fel: 1 . a megürese
dett állásokra a pályázati hirdetmény minden
tanítónak könnyen hozzáférhető tanügyi köz
lönyben, lehetőleg a »Néptanítók Lapjá«-ban is
tétessék közzé; 2 . a pályázati kérvények benyúj
tására megfelelő (a lap megjelenésétől számij
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meg; 3. a pályázati hirdetményben is kitétessék,
hogy az állás betöltésénél a nyugdíjas tanerők
előnyben részesülnek. Megjegyzi a rendelet,
hogy a nyugdíjas tanerők csak kezdő tényle
ges rendes tanítói alkalmazásban nem álló ta
nítókkal szemben részesitendók előnyben. A
választások jóváhagyása alkalmával a minisz
ter a megválasztott tanerő részére az államse
gélyt nem fogja engedélyezni, ha azt látná,
hogy az állás betöltése alkalmával olyan nyug
díjas tanerő, aki ellen alapos kifogás nem hoz
ható fel, mellóztet t.\ A nyugdíjas tanerők szol
gálatba állítása minden iskolafenntartónak emi
nens érdeke, mert csak igv lesz az államkincstár
abban a helyzetben, hogy a szervezendő uj ál
lások részére megfelelő államsegély legyen en
gedélyezhető.
A Kossuth Lajos halálának évfordulóján
március 20-án a Deáktéri templomban tartott
istentiszteleten 39-en vettek részt.
Csanádalberti egyházközség 1927. évi je
lentéséből közöljük a következőket: Az év fo
lyamán született 36 gyermek, konfirmáltatott
28, eskettetett 20 tiszta pár, az Úrvacsoráját él
vezte 266 személy, eltemettetett 27; elemi is
kolába járt 140, g. ismétlőbe 107 tanuló. Az
egyház területéről eltávozott 15, idetelepedett
14 lélek. Lélekszám ezidö szerint 1326. Évi pénz
bevétele 9008 P, kiadás 8062 P, buzabevétele
209 q, kiadása 171 q volt. Az egyház adós
sága 4000 pengő, .ez az iskolafentartás emel
kedő terheivel nehezedett az egyházra, önkén
tes adományokból begy ült 691 P. Az elmúlt
évben csak toronyórájának szerkezetét és mel
léképületeit javította; mielőbbi alapos renová
lást igényel temploma és orgonája. A lelkész,
2 tanító és a tanítónő lelkes és áldozatos mun
kájával az év folyamán 4 hazafias ünnepély,
4 műkedvelő és 12 vallásos ismeretterjesztő elő
adás tartatott élénk érdeklődés kíséretében. A
Luther Szövetséggel kapcsolatban megalakul
ifjúsági és nőegylete, dalkara és fúvós zene
kara.
A Prot. Irodalmi Társaság választmánya
dr. Ravasz László ref. püspök es dr. MágócsyDietz Sándor egyetemi tanár elnöklete alatt
március 22-én ülést tartott, amelyen jelen vol
tak Sztehlo Kornél, dr. Szlávik Mátyás, Bancsó Antal, báró Podmaniczky Pál, Csíkesz Sán
dor, dr. Zsinka Ferenc, Benedek Sándor, Kováts István, Németh Károly, Pap István, Szelényi Gyula, Domanovszky Sándor, Hamar Ist
ván. A titkári jelentést Török Pál helyett dr.
Zsinka Ferenc terjesztette elő. E szerint a ta
gok száma 1927-ben a tagok száma 1305-ről
1120-ra apadt, a veszteség tehát 185 tag. Iro
dalmi estélyeket tartott a Társaság Kaposvá
rott, Pécsett és Mezőtúron. Kiadványai voltak
a Protestáns Szemle és az Egyháztörténeti Adat
tár. A Protestáns Szemle anyagi válságát ille
tően a szanálás eredménye még eddig nem lát
ható. Dr. Zsinka Ferenc szerkesztői jelentése
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szerint a Protestáns Szemle az 1927. évben
672 oldalon jelent meg; a munkatársak száma
108 volt; a Szemle rovatai változatlanok ma
radtak, legbővebb a kritikai rovat; uj rovat az
Arcképek, amelyben tiz Íróról jelent meg cikk.
A pénztárosi jelentést Szelényi Gyula terjesz
tette elő. A Társaság 1927. évi bevétele 28.180
pengő 57 fillér, kiadása 26/305 pengő 63 fillér
volt; pénztári maradvány 1.874 pengő 94 fil
lér. Az 1928. évi költségvetést dr. Zsinka Ferenc
ismertette; a költségvetésen is meglátszik, hogy
a Társaság még most sem gázolt ki abból a
krízisből, amelybe a világháború sodorta; na
gyon optimisztikusan 3000 pengőt kellett elő
irányozni az irodalmi estélyek bevételére, hogv
a Szemlén és Adattáron kívül egyéb kiadványok
is tervbe vétethessenek. ’Dr. Mágócsy-Dietz Sán
dor elnök javaslatára a választmány kimondta,
hogy középiskolai tanulóknak és egyetemi hall
gatóknak kedvezményes áron adja a Protes
táns Szemlét.
Az orosházi ev. egyházban f. hó 18-án
második böjti ünnepélyét tartotta a nőegylet.
Az ünnepély kiemelkedő pontja dr. Kirchknopf
Gusztáv bányakerületi lelkész előadása volt, a
ki a szentirás alapján szólt a Krisztusba vetett
hit vigasztaló, üdvqzitó erejével; betegséget
gyógvitó, szenvedést enyhítő, halált meggyőző
csodás hatásáról. Tartalomban gazdag, vallá
sos buzgóságban erős, formailag s az előadást
is tekintve, kiváló beszéde nagy elismerést vál
tott ki a nagyszámú hallgatóságból. Farkas Ju
liska, Lainpérth Géza »Jézus« c. költeményét
szavalta el mély érzéssel. Dr. Urbán Lajos or
vos két, általa megzenésitett irredenta dalt éne
kelt hatalmas rutinnal, nagy hatással. A dalok
szép szövegét Pusztay József lelkészjclölt irta.
Litteráti Végh László lapszerkesztő »Mementó«
c. költeményét megrázó erővel szavalta el. Be
mutatásra került két élőkép, az egyik Jákob
és az angyal címmel, ebben Hézer Margit és
Kovács Endre szerepeltek; a második kép pe
dig Hágár és Ismael sZemélyesitöje volt, ennél
Nagy Erzsiké és Zeitler Erzsiké voltak a sze
replők. Mindkét élőkép nagyon sikerült volt,
igazi művészettel bemutatva. Áz élőképek ren
dezője Incze Ilona, polg. isk. tanárnő. A leg
közelebbi böjti ünnepély'virágvírsárnnpján lesz.
Felkérjük t. előfizetőinket, hogy a má
sodik évnegyed kezdetén úgy a régebbi hát
ralékaikat, mint az uj -előfizetési dijaikat
mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.
F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

^
~vjs á’L
t
Egyedül álló mé^l^HmíV^őzvegry vagyr
leány beléphet május 1-én dadának fiatal házas
pár 8 hónapos gyermekéhez fizetéssel, lakással,
koszttal. Jelentkezni március végéig délután 2—
6-ig, Budapest^ IL Zsigmond^utca 5. I. emelet
7. sz. alatt.
. . .
%.
,'
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Lelkész urak figyelm ébe! Urvacsorai
ostya a Luther Társaság könyvkereskedésében
(Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 51. a.) kap
ható: 1 0 0 darab ára 77 fillér, 100 darab I. a.
ára 1 pengő, Konfirmációi emléklapok: Színes
nyomású darabja 80 fillér, színes nyomású vas
tagabb papíron darabja 1 pengő, kék nyomású,
kicsiny alakban, darabja 16 fillér.
3 — 1
Igen jó karban levő, szép kidolgozású, két
állvánnyal és egy fiókkal biró keményfa álló
íróasztal eladó. Győr, Erzsébet királyné-u. 33.

K o n firm á ció ra
legalkalmasabb kézikönyvek: 0r. Raffay Sándar:
Evang. koiftrmandasok kátéja.
Nyolcadik bővített kiadás.
2—3
Ára P —*64.
Egyéb konf. oktatáshoz is alkalmas káték:
Blázi, evang. káté
P —-64
Győri, Luther káté
.
P —*80
Majba, Luther káté
P —‘40
Szeberényi, Luther káté
.
P —-4*
Sztehló, Vallástan
.
.
.
P —-80
Klaar, Luther káté
P 1-60
Kaphatók: fáófc&i Lajos könyvkiadóhivata
lában Budapest, IV. Kamermayer Károly-utca 3.

Mutatványpéldányt ingyen küldök f______ _
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Raffay, imakönyv.
(Ev. hívek számára.)

Kisebb Nagyobb
alak.
nh\
Félvászonkötés
.
.
.
Egész vászonkötés
.
.
Párnázott vászonkötés, arany met
széssel, tokban
.
Celluloidkötés, fehér vagy fekete,
arany metszéssel, tokban
.
Párnázott bőrkötés, arany met
széssel, tokban
.
.
.

P
4-50
5--*-

P
5’60
6*20

12—

14’—

16—

18*— 20’—

Sántha,imakönyv.

(Gyermekek számára)
P
Vászonkötés, tokban .
. 4—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete, arany
metszéssé, tokban .
.
. 16*—
Párnázott bőrkötés, arany metszéssel,
tokban
.
.
.
20-—
Ezeket az imakönyveket előnyös feltételek
mellett bizományba is szállítjuk, ha ebben előbb
levelezés utján megállapodunk.
2 -3

Kókai Lajos
könyvkereskedése, Budapest, IV. KamermayerKároly-utca 3.
(Központi városház épülete).

K apható:
Fekete félvászonkötésben .
.
.
.
.
.
Fekete egész vászonkötésben, tokkal
.
.
Párnázott vászonkötésben, arany m etszéssel .
Celluloid kötésben (fehér Vagy fekete színben)
Legfinomabb párnázott bőrkötésben
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Penge
4'5C
5'6C
13'—
18' —
22—

Imely Egyház ezt az uj énekest bevezetni óhajtja,
szíveskedjék hnzzám fordulni ajánlatért.
E l ő n y ö s f e l t é t e l e i m a beszerzést megkönnyítik.
Egyházirodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
Ef A L ob
l\U fV C ll

I

L C IJU 5

könyvkiadóhivatala Budapest, IV
Kamermayer Károly-utca 3. szám.

(A HORNYÁNSZKY VIKTOR CÉG FŐLERAKATA.)
rfyoma tóttá

18—

Győri Hírlap ayomdai mOdntézet gyorssajtójás Győr, Czuomt Gtrgely-u. 15. áztat- — ^TeTefön 239.— 7628
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Feltámadás.
„Mi tudjuk, hogy általmentünk
a halálból az életbe, mert ra ^
retjük a mi atyánkfiáit Aki nem
szereti az atyjafiát, ^.halálban

marad.“
íAlán. 3, 14.
i

A keresztyén aszkétika a halál gondolatát
jó nevelő eszköznek tekinti az életre. A ke
resztyén
lélek
kialakuláshoz szükségednek
tartja, a keresztyén élet formáláshoz igénybe
veszi azt, hogy nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy meghalunk. Az aszkétikának ez el
len a tanítása ellen csak* annak lehet kifogása,
aki helytelenül azt hiszi, hogy a halált elret
tentő eszköznek használjuk fel a keresztyén
ember nevelésében. A halált nem azért emleget
jük, hogy vele rémítsünk, hanem azért, mert a
halál valóság. Minden ember meghal. Az Isten
is meghalt. A halál természeti törvény, amely
nek olyan általános érvénye van, mint minden
más természeti törvénynek. A különbség csak
az, hogy az emberek erről a valóságról, erről
a természeti törvényről szeretnek megfeled
kezni. S az egyház felfogása az, hogy erről a
törvényről megfeledkezni éppenugy nem taná
csos, mint más törvényekről. Még azt sem le
hét állítani, hogy a halál szükséges rossz. Mert
ha az emberek nem halnának meg, annak itt
a földön igen kellemetlen következményei len
nének. Képzeljük csak el, mi lenne, ha az apák
helyébe sohasem léphetnének a fiák!
Az ember testi és lelki világa itt a földön
arra van berendezve, hogy a halálban véget
ér. Aki egy bizonyos kort túlél, az önmagát is
túléli, és hosszú élete inkább teher, mint áldás.
Bizonyos időtartamra szükségünk van ahhoz,
hogy az Isten által belénk oltott célgondolatot
megvalósítsuk, de azon túl a földi életnek már
nincs ránk nézve jelentőségé, és a mi életünk
nek sincs jelentősége a földön. Aki ezt be
látja, az eljutott a bölcseségre és az tudja, hogy

LY e sp e re s.

15. szám.

Megjelenik hetenként egyszer, vasarnap.
Előfizetési á r : Egész évre 6 P. 40 HIL félévre 3 P.
20 (HU negyedévre t P. 60 (HL Egy szám 16 fill

Hirdetési árak megegyezés szerint.

a halál gondolatának feladata a keresztyén em
ber lelki világában nem a rettentés, hanem a
nevelés. Minden nevelés, amely számításon kí
vül hagyja a halált, egy nagy életigazságot mel
lőz el és tévutakra vezet.
Éppen olyan tévedés az is, amikor azt
mondják, hogy a keresztyénség az örökélet hir
detésével, a halálból való feltámadásnak taní
tásával akarja az emberekkel elfelejtetni a földi
élet nyomorúságát és megfékezni az igazságta
lanságok ellen lázongó emberi Iqlkeket. Annál
kevésbbé állhat, meg ez az állítás, mert hiszen
a keresztyénség az örökkévalóságot nem vá
lasztja el a múlandóságtól, mintha a kettő kö
zött semminemű összefüggés nem lenne.
Az örökkévalóságba, a feltámadásba, a hal
hatatlanságba vetett hit a földi múlandó életet
nemhogy megfosztaná jelentőségétől, hanem
éppen az ád neki jelentőséget. Ez a hit nem
akar sem fenyegetés, sem kecsegtetés lenni,
hanem csupán azt jelenti, hogy általa meglát
juk az életnek nem egy rövid szakaszát, hanem
annak egészét és igy értelmet nyer sok min
den, ami ezen hit nélkül értelmetlenségnek tű
nik fel.
A feltámadásba vetett hit fegyelmezi földi
életünket, megtanít a valóságot megkülönböz
tetni az árnyékvilágtól, megtisztítja szivünket
a földi salaktól és állandóan azzal a követelés
sel lép elénk, hogy megtisztítva szivünket, jár
junk az Urnák világosságában, szent életben,
Isten és emberek iránt való szeretetben. Magasabbrendü életszemléletre oktat. A földi élet
sokszor úgy tünteti fel előttünk a szemmel lát
ható és kézzelfogható dolgokat, mintha azok
lennének a maradandók, és mi volnánk azok,
akik eltűnünk mint az árnyék és elmúlunk, mi
ként az álom. A világ, amely eltűnik, stabilis
nak látszik; a lélek, amely halhatatlan; gyenge
foszlánynak tetszik. A spirituális élet, a hit mu
tatja be a dolgok valódi értékét és tesz bizony
ságot amellett, hogy megvan bennünk a le
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hetőség arra, hogy az időnek és térnek kere
tein, a múlandóságnak korlátain felülemelked
jünk és ahalál birodalmából átmenjünk az életbe.
Mert a hit Istenbe kapcsolja életünket és meg
győz arról, hogy sem életünkben, sem halá
lunkban nem juthatunk olyan helyre, nem száll
hatunk olyan időbe vagy időtlensége, ahol Is
ten ne volna. Miként Pál apostol mondja, Is
tennek szeretetétől senki és semmi el nem szakithat minket.
Amikor János apostol azt Írja, hogy azért
tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe,
mert szeretjük atyánfiait, ezzel rámutat a fel
támadásba vetett hitnek arra a természetére,
hogy az elválaszthatatlan az embernek lelki vi
lágától és egyúttal szabályozója is lelki vilá
gunknak. Azok, akik1 az örökélet szabályai sze
rint élnek, már itt feltámadtak a halálból és
az örökkévalóságban élnek. Az örök'klévalóság
ugyanis nem folytatás, hanem intenzitás.

Válasz a pápa enciklikájára.
(A „Christianisme au XX-e siécle“ közli Germanos
m trupol tának, Thyatira érsekének válaszát a római
pá ta „Mortalium animos“ enciklikájára, amelyet a
Le Temoignage nyomán adunk közzé. Germanos metropolita fontos sz repet játszott a stockholmi és lausannei konf renciákon és jelenleg is elnöke a stockholmi
konferencia végrehajtöbizottságának.)

I.
A pápa legújabb enciklikájának kibocsá
tása nem lepett meg. Vártam. Számíthattak rá
mindazok, akik az egyházak közeledése, koope
rációja és egyesülése körül fáradoztak. A stock
holmi, majd a lausannei konferenciák világszerte
akkora érdeklődést keltettek, hogy egy ilyen,
a keresztyének egységét célzó közös akciónak
okvetlenül fel kellett ébreszteni Róma nyugta
lanságát. Ennek a nyugtalanságnak oka először
is, hogy ez a munka nem szenvedett hajótörést,
amint azt Róma attól a pillanattól kezdve hitte,
amint nem vett benne részt; másodszor pedig,
hogy ez a nemes (együttes törekvés visszhangba
talált nemcsak a saját nyáján kívül, hanem azon
belül is.
Mi már előre megéreztük ezt az aggodal
mat azoknak a megbeszéléseknek folyamán, a
melyeket a római egyház tagjaival folytattunk,
akik elitélték a római egyház intranszigenciáját. Láttuk ezt az aggodalmat az Officium sac
rum kiadványaiban, mert ez rendszerint előze
tes útmutatást nyújt minden pápai enciklikáról.
Továbbá ezt az aggodalmat világosan kifeje
zésre juttatja maga a pápa legújabb enciklikájában: »Ezt a vállalkozást olyan szívósan mun
kálják, hogy sok katholikust is* magával raga
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dott, félrevezetvén őket azzal a reménységgel,
hogy elvezérel egy olyan egységre, amely össz
hangban áll az anyaszentegyház óhajaival«. Enynyire igaz,^ hogy semmi sem állhat ellent a
Lélek indításának, aki az emberek1 szivét meg
ihleti, kiváltképpen a világháború óta. Minden
óvatosság és minden tartózkodás ellenére van
nak római katholikusok, akiket lelkesítenek azok
nak a pán-keresztyéneknek reményei és eszmé
nye, akik ellen az enciklika villámokat szór.
II.
Az enciklika tartalmán sem csodálkozom.
Kétszer-háromszor elolvastam. Csupa már is
mert dolgot találtam benne. Ugyanaz a szüklelküség, ugyanaz az érvelés, az isteni kijelen
tés igazságainak ugyanaz az összekeverése a
pápai rendszer újításaival. A római akolon be
lül, — üdvösség; rajta kivül, — kárhozat: az
isteni kegyelemnek valódi monopóliuma. Mit
tettek ennél többet Megváltónk napjaiban a fa
rizeusok, amikor Istennek kegyelmét és orszá
gát egyedül az ő híveik részére követelték?
Azokat, akik a pápa juhaklán kivül maradnak,
még arra sem méltatják, hogy az Isten végtelen
irgalmasságába ajánlják őket. Isten (országa kul
csainak földi őre kizárja őket.
Csak azok fogadhatták ezt szomorú meg
lepetéssel, akik arról ábrándoztak, hogy a je
lenlegi Róma, az ultramontán kúriának rabja,
kevésbbé intranszigensnak mutatkozhatok. Min
dig meg voltam lepődve, amikor láttam, hogy
pán-keresztyén testvéreim között akadnak, akik
azt képzelik, hogy engesztelékenységükkel, vagy
Róma követelései iránt való engedményekkel
meghajlíthatják. Nem; Rómának alfája és óme
gája, a feltétlen behódolás Krisztus földi kép
viselőjének, a legkisebb joítáig való elfogadása
a Vatikán intézkedéseinek. »Krisztusnak ebben
az egyházában, amely az egyetlen egyház, senki
sem lehet és senki sem maradhat meg, aki nem
ismeri el' Péternek és legitim utódainak tekin
télyét és szupremáciáját és nem engedelmes
kedik nekik«.
III.
Nem lep meg az enciklika akkor sem, ami
kor arról síól, hogy az egyházaknak közeledé
sét miként lehet munkálni és megvalósítani.
Róma aklán kivül csak eltévelyedettek van
nak, akár Photiusnak, akár a reformációnak
tanítványai; s az egyetlen ut, amely az eltévelyedetteket visszavezeti az akolba, a prozelitizmus. »A keresztyének egysége icsak ,ugy valósít
ható meg, hogy azok, akik elváltak tőle, viszszatérnek az egyedül igaz egyházhoz«. Itt talál
juk meg a magyarázatát annak, hogy Róma
miért fáradozik szünet nélkül más egyházak
tagjainak megnyerésén. Ennek a prozelitizmusnak nincs más, sem közeli, sem távoli célja,
mint a teljes abszorpció.
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Hogy Róma miként tiszteli másoknak el
veit és lelkiismeretét, azt megmutatja az uniatizmus (azoknak az egyházaknak a csoportja,
amelyek a keleti egyházban alávetették magu
kat Rómának). Az elméletben Róma megígéri,
hogy tiszteletben tartja azoknak a hagyomá
nyait és szokásait, akik vele egyesülnek és el
ismerik a pápa szupremáciáját és csalhatatlanságát. Azonban az uniátus klérust Rómában
ultramontánok nevelik, és hazájukba vissza
térve a római hagyományokat és szokásokat
vezetik be. Elegendő, ha meglátogatunk egy
nem egyesült keleti egyházat, azután egy egye
sültet, és azonnal észrevesszük, hogy Roma sze
rint a katholicizmus romanizálást tjelent. Nem
törődik sem az idővel, sem az eszközökkel, ha
nem egyedül csak a céllal.
IV.
Mi tehát a pán-keresztyének teendője? So
rakozzanak fel, kettöztessék meg energiájukat,
kövessenek el minden erőfeszítést, hogy kon
ferenciák, kiadványok, gyakoribb kongresszu
sok által terjesszék eszméiket a keresztyén né
pek között. Ha a pápa az enciklikával igyek
szik híveit megvédeni a ragálytól, a pán-keresz
tyének kötelessége ezt a ragályt a legnagyobb
mértékben provokálni, hogy ezeket a hívőket
kiszabadítsák szolgaságukból é; elvezessék őket
Isten gyermekeinek szabadságára. Csak igy
fog Összedőlni az uj Babilon és épül fel rom
jain az egyetemes keresztyénség temploma, a
melynek szegletköve nem a pápa, hanem Krisz
tus.
Germanos érsek.

A nemzeti géniusz.
K ö n y v ism ertetés.

A Bethlen Gábor Szövetség kiadásában e
napokban jelent meg egy könyv Lechnitzky
Gyula: A nemzeti géniusz cimmel, amely úgy
irányára, mint céljára való tekintettel megér
demli a figyelmet. Bölcseleti munka, de a böl
cseletnek azt az árnyalatát kultiválja, mely min
den intelligens magyar ember érdeklődésére szá
míthat, annál inkább, mert nem mélyed el a
filozófia legelvontabb kérdéseibe, hanem a nem
zeti élet és nemzeti előhaladás erőit veszi bí
rálat alá.
Úgyis mindnyájunk tudatában él, hogy po
litikus nemzet vagyunk, de még nem ébred
tünk annak tudatára, hogy ez a politikus ter
mészetünk mit gyümölcsözhet a nemzeti érzés
és nemzeti összetartás javára. Érezzük, tudjuk
azt, hogy van mi bennünk alkotó tevékenység
a nemzeti élet keretén belül, de annak tudatos
sőt bölcseletileg meghatározott irányítása el
eddig késett! Ép ezt a problémát tűzi ki Lech
nitzky maga elé, amikor könyvével a nemzeti
élet filozófiájába akar bevezetni és a nemzeti
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élet bölcseletét akarja előttünk feltárni. Régi
csapásokon indul, de uj utakat keres. Gróf Szé
chényi, báró Eötvös, Pauler, Kornis Imre Sán
dor és a német, angol és francia nemzetbölcsé
szek eddigi eredményein épiti fel rendszerét.
Kiindul a személyiség fogalmából, fejtegeti an
nak hivatását és rámutat arra, hogy a szemé
lyiségben van teremtő erő és képesség, amely
nek legélénkebb és legértékesebb indítója a
vallásos érzés.
Ámde annak megállapítása, hogy az em
berben nagyszerű teremtő képességek vannak
és szunnyadnak, már önmagában rejti azt, hogy
ezek az alkotó és teremtő erők csakis a közös
ségben és a közösség legideálisabb megjelené
sében a nemzeti életben jutnak teljes érvényre.
Ezeknek a nemzeti erőknek tárgyalása a könyv
legerősebb és legszebb részletei A s z r z ö ki
emeli a napi köztudatban már régen lappangó,
de eddig bölcseletileg nem tisztázott eszméket,
praecise meghatározza a nemzeti eszme, a nem
zeti szellem és a nemzeti géniusz fogalmát és
rámutat arra, hogyha a nemzeti egvségért küz
dünk, tai magyar nemzeti kulturális fölényről
beszélünk, mit kell alatta értenünk s mivel tud
juk azokat biztosítani. Oly kérdések, amelyek
kel a jobb napilapok vezércikkei folvton foly
vást foglalkoznak, amelyek már köz’uJatba át
mentek, de amelyek mibenlétével eddig tisztá
ban nem voltunk.
Lechnitzky tárgyalása azonban
nemcsak
azért érdekes, mert a nemzet politikai életét
bölcseleti szempontból vizsgálja és a köztudat
felfogását mélyíteni szeretne, hanem leginkább
azért, mert idealisztikus gondolatirányzatnak a
fejtegetöje. Hogy pedig azzá lett, az mély val
lásos meggyőződéséből magyarázható. Ä val
lásosság befolyását a nemzeti életre, a vallá
sos érzelmeknek szerepét a nemzeti életben eddip smki sem fogta fel o»y mélven, mint 5 és
senki nem mutatott rá teljes öntudatossággal
azok irányítására úgy, mint ö. Az ő életbölcsesége a vallásos érzelmek által van megszen
telve. S csak mert erre a megingathatlan alapra
tudott helyezkedni, tudta az egyház szerepét a
nemzeti élet keretén belül meghatározni, tud
az egyéni, a szociális és a nemzetnevelői fel
adatokról világos képet adni. Lechnitzky életbölcseletc azt hangsúlyozza, hogy az életböl
cselet csak nemzeti lehet s csak az önkéntes
tevékeny odaadás a haza ügye iránt biztosít
hatja a nemzet haladását, de csakis a vallásos
teremtő szellem behatása alatt.
Ha van újabb magyar könyv, amely a jövő
fejlődés útjaira komolyan rámutat, amely a dia
dalmas teremtő élet erőforrásait feltárja, úgy
a lutheránus Lechnitzky könyve az, azért aján
lom azt minden vallásosan érző magyar em
bernek.
Dr. Tirtsch Gergely.
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I) filippibeliekhez irt levél.
2, 25—30.
Timótheus elküldésével még vár az apos
tol, ellenben szükségesnek tartja, hogy már
most, sürgősen hazaküldje Filippibe Epafróditust. Epafróditus a gyülekezet szeretetadományát vitte Rómába az apostol részére, s erede
tileg úgy volt, hogy mint a gyülekezetnek kö
vete Rómában az apostol mellett marad. A
gyülekezet adománya jóillatu, Istennek tetsző
áldozat volt, amelyben Isten gyönyörködik, s
az apostol nagyrabecsüli azt a szolgálatot, a
melyet Epafróditus végzett. Azok is, akik a
gyülekezet szeretet-munkájában segitkeznek és
az anyagi ügyeket intézik, a gyülekezet szent
ségénél fogva és a gyülekezetnek a Krisztus
hoz és Istenhez való viszonyát tekintve, papi
tisztséget töltenek be. S azok, akik ezt a szol
gálatot erre a jellegre való tekintettel végzik,
méltók arra, hogy a gyülekezet őket megbe
csülje. Félreértések elkerülése végett az apos
tol megmondja azt is, hogy miféle külső körül
mény tette szükségessé Epafróditus hazakül
dését. Ne gondolják, hogy nem bizonyult meg
felelőnek arra, hogy a gyülekezetét képviselje
az apostol mellett. A hitben testvérnek, az evangéliom ügyében hű munkatársnak, a küzdel
mekben bátor bajtársnak bizonyult. Ámde köz
bejött az, hogy Epafróditus súlyosan megbe
tegedett; betegségéről értesültek a filippibeliek is, és aggódtak érte. Epafróditusnak a ha
lálos betegség által még érzékenyebbé vált lel
két aggasztotta a filippibeiieknek, köztük roko
nainak, családjának aggodalma. Erőt vett rajta
a honvágy, szeretné övéinek aggodalmát sze
mélyes megjelenésével megszüntetni. Az apos
tol csak örülni tud annak, hogy a gyülekezet
tagjai ennyire szivükön viselik egymás ügyétbaiát, gondját, betegségét, mert alkalma nyiMk arra, ho^y közös aggodalmaikat Epafróditus
hazaküldésével közös örömre fordítsa, amely
ben az apostol is osztozik, mert Epafróditus
meggyógyitásával az Isten őrajta is könyörült,
hiszen ő is aggódott, hogy a fillippibeliek kö
vete belehal betegségébe, amelybe a Krisztu
sért munkálkodva esett. Epafróditust a gyüle
kezet szeretete küldte Rómába és most a sze
retet küldi őt vissza; az a szeretet, amely a
szomorúságban örömöt akar szerezni.

A spiritizmus rövid ismertetése és bírálaté.
Irta: Dr. Kiss Jenő.

II.
Ezen őskori csökevények mellett azonban
a mai spiritizmusban fejlettebb megnyilvánulá
sokat is találunk, amelyek a titokzatos lelkiélet
mélyéről vetődnek fel. Bár alább utalunk rá,
hogy a spiritizmusban igen tekintélyes percent
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a tudatos csalás vagy öntudatlan csalódás, el
hibázott volna az egészet a primitiv maradvá
nyok, vagy szemfényvesztés kategóriájába so
rozni és felette mosolyogni. Ma is érvényes
és a spiritizmusra nézve is áll, amit Schiller
Wallenstein halála c. drámájában mond:
»Es gibt viel dinge zwischen Himmel und
Erde, von denen euere Schulweicheit sich nichts
träumen lässt«.
Épen a technika s természettudományok
csodás találmányai inthetnek e tekintetben óva
tosságra. Verebély Tibor hirneves budapesti
orvosprofessor a babonáról és spiritizmusról
minap tartott előadásában kuriózumként utal
arra, hogy amikor Edison hires találmányáról
a phonográphról, eme valósággá lett Münch
hausen báró csodás trombitájáról, először re
feráltak egy hires párisi akadémikusnak, ez arra
a kijelentésre, hogy %z emberi hang megrögzithető és tetszés szerinti időben újból hallha
tóvá tehető, annyira félindult, hogy ajtót muta
tott a réferálónak. És ime azóta a phonográphon túl, már a rádiónál tartunk s egy boszor
kányosnak mondható kis ládika segítségével tet
szés szerint gyönyörködhetünk távoli világvá
rosok közvetítette előadásokban, sőt — incre
dibile dictu — előbb halljuk meg a fénysebeségével terjedő elektromos hullámok révén a bu
dapesti vagy bécsi opera előadását a rádió kagy
lóin át, mint az előadáson tényleg jelenlevő
hallgatók.
Sőt tovább menve, a napokban láttam egy
képet, amelynek elgondolója s megrajzolója a
jövő század múzeumába vezet, ahol a rég el
múlt idők primitiv hang és fény közvetítő esz
közeként őrzik a rádiót, korunk szenzációját,
mint egy olyan fejletlen kornak kezdetleges ta
lálmányát, amikor a gondolatátvitel és távolba
látás tökéletes formáit még nem ismerték. A
szabályozható gondolatátvitelét, amelynek egy
előre hatalmunkon kívül álló valóságáról ma
gunk is nem egyszer győződhettünk meg, ami
kor pl. egy időben, egy helyen levő két sze
mély ugyanarra gondol s ugyanazt mondja;
vagy az [údes anya megérzi távoli szeretteivel
történt eseményeket. Az álomvilág meglátásai
Flammarion a »Stellá«-ban s egyéb műveiben
frappáns példákat sorol fel. Ki ne ismerné kö
zöttünk Mikszáth Kálmánnak poétikus szép el
beszélését »Prakovszky a süket kovácsiról,
mely szintén idevág, szintén idetartozik.
Ezért kell, ismétlem, óvatosabbnak lenni az
itéletmondásban, s nem lehet a spiritizmust min
denestől üres kókusz-pókusznak tekinteni, ha
nem benne jórészt még nem ismert erőknek
nyilvánulását látni, egy titokzatos világnak kisebb-nagyobb mértékben érthető közléseit, a
lélek rejtett mélyének feltárulását. Abban lá
tom azonban a legnagyobb tévedést, a tulajdonképeni falsum-ot, hogy eme titokzatos lelki
erőknek megmagyarázására — valójában félre
magyarázására, a szellemekhez, közelebbről a
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megholtak szellemeihez fordulnak, és az 6 köz
léseiknek tekintik azt, ami akár a médium, akár
a résztvevők közössége révén logikailag még
meg nem magyarázható delejes, vagy más erők
működése következtében jön létre.
A spiritizmus kritikájával foglalkozó írók1)
különböző magyarázatokat közölnek, ill. lehe
tőségekre mutatnak rá, anélkül azonban, hogy
százpercentes megoldást nyújtanának.
Vannak, akik a rádió analógiája szerint
agykisugárzásokra gondolnak. A spiritiszta kör
ben együttélő s lelkileg összehangolt tagok ágy
béli működése ugv volna megérthető, mint a
rádió leadó és felfogó állomásának működése.
Az ilyen agykisurgárzások felfogására különö
sen alkalmas m é d i u m o k — épen e tulajdon
ságuknál fogva lesznek médiumok — szinte
mint nyitott könyvben olvasnak a hallgatók
gondolat és lelkivilágában. Innét a sok meg
lepő egyéni és családi titok felfedése, óhajok,
vágyak kitalálása. A már fennebb említett tel e p a t h i a , gondolatátvitel egy formájáról
volna szó, amelynek tekervényes utjai feltárva
még nincsenek s titkaira csak villanásszerűen
mutat rá pl. a spiritizmus is.
Traub, számos más tudóssal mint megol
dási lehetőségre gondol a k r y p t o m n é s i a ,
vagy h y p e r m n é s i a , a rejtett emlékezet je
lenségeire,, amelyeket az emberi agy, mint va
lami érzékeny lemez felfogott s adott körül
mények közt, megfelelő hangulatban és feltéte
lek mellett, mint aphonográph lemez, újból is
mételhet. Ez a főként hypnotikus állapotban —
a spiritiszta »trance« állapot, — tapasztalható
fokozottabb visszaemlékezési képesség a lélek
nek még eléggé ki nem kutatott tulajdonsága,
amelyről a lélektan összefoglaló néven mint ö n 
t u d a t a l a t t i-ról szól. Megfelelőbb név hiján
ez alá foglalják össze mindazt, ami a lélek fel
ügyelete alá eső öntudat világán kívül ill. alul
esik. És a spiritiszta »trance« állapotában el
hangzó közlések ezen öntudat alatti benyomá
soknak a még meg nem magyarázható módon
öntudatossági fokra jutó kifejezései. Hiszen éber
állapotban is többször előfordul, hogy valami
szó, kifejezés, gondolat, arc, úgy tűnik fel előt
tünk, mint hogyha már hallottuk, vagy láttuk
volna, csak ,azt nem tudjuk, hogy mikor. (Plátó
a lélek korábbi életére való visszaemlékezésnek
mondja ezt). És az egyszer történt élményeket
a megfelelő körülmények, hangulat újból szinte
teljes életteljességgel idézhetik fel emlékünk
ben. A delejes álom állapotában, amikor a lé
lek fegyelmező ereje hiányzik, ezen az öntuda
tossági fokra emelkedő öntudat alatti tények
kerítik hatalmukba az illetőt. És mivel sok bi
zonyság van arra nézve, hogy ezek épen in
p u n c t o s e x i nyilatkoznak meg, ez mutatja,*)
*) Nálunk a Szent István társulat kiadásában je
lent meg egy idevágó összefoglaló munka Wolken
berg A. tollából.
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hogy mennyire kell minden időben gondola
tainkra és érzéseinkre vigyázni, mert ezek még
akkor is, amikor a lélek ellenőrző ereje mű
ködik, lelkűnkbe vésődnek, és ha ez az ellen
őrző erő fölfüggesztetik, előtörnek rejtett mé
lyükből s romboló hatásuk az. erkölcsi élet tel
jes feldulásáig fokozódhatik.
Nem egy példát hoz fel a
spiritizmus
történetének irói, hogy erkölcsi tekintetben tel
jesen kifogástalan egyének a hypnotikus trance
állapotában arcpiritó módon szóltak s csele
kedtek.
Szerény véleményem szerint is a spiritiz
mus feltűnő jelenségei számára a magyaráza
tot jórészt e téren kell keresni. Amint az álom
idején és állapotában is hiányzik a lelki öntudat
fegyelmező ereje, ezért a fantasztikus álmok
légiója, épugy, sőt még fokozottabb mérték
ben következik be ezen ellenőrző, a személyi
séget alkotó lelki erő kikapcsolása a spiritizm usbansaz egyén szinte tehetetlen játékszerévé
válik az előbb a lélek fegyelmező ereje által
leláncolt öntudat alatti érzéseknek és indulatok
nak, amelyeknek sok esetben pusztító hatásáról
a spiritizmus évkönyvei is bizonyságot tehet
nek.
Traub egyes tudósok nyomán még tovább
megy, és azt mondja, hogy a t r a n c e állapo
tában a lélek fékező erejét nem érző felsza
baduló titkos erők az. újszövetségi ördöngósöket gyötrő daemonokhoz. hasonlíthatók. Az uj
szövetségi daemonikusok történetét nyomon kí
sérve, minden esetben a r o s s z szellem által
megszállottakról hallunk — nem halottak szel
leméről — akiket Jézus nem megidéz, hanem
kiűz: »monda Jézus a tisztátalan léleknek: né
ni ülj meg«.
Ez is mutatja, hogy milyen veszedelmes já
ték a spiritizmus, amikor ezen az erkölcs ha
tárán túl levő titkos erőknek felszabadítása ál
tal testi-lelki életet egyaránt fenyeget a végromlás. Nem egy az okkultista elmélettel s
praxissal kíváncsiságból foglalkozó laikus ajkát
hagyta már el Goethe megrettent »Zauberlehr
ling; -jénck segélykiáltása: »Herr, die Not ist
gross, die ich rief, die Geister, werd’ ich nun
nicht los!«
A sok bizonytalanságban biztosan csak
egyet lehet megállapítani, és ez az, hogy a spi
ritizmus jelenségeinek megértésénél ill. közve
títésénél a meghaltak szellemei semmiképen sem
működnek közre. A spiritiszta közlések tartalma
lényegileg nem haladja túl azt, amit a részt
vevők tudnak, vagy a rejtett emlékezet révén
tudhatnak. A »kijelentések« tartalma függ a
médiumtól és résztvevőktől. A kör műveltségi
fokozata jellemző a »lélek« közléseire. Mint
Flammarion utal rá, katholikus körben katholikus, protestáns körben protestáns szellemű ki
jelentések hangoznak el. Semmi uj igazság,
semmi uj gondolat; semmi a túlvilágra vonat
kozó s a földi képzeteket meghaladó közlés.
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Bármilyen titokzatosak legyenek is a spiritizmus jelenségei, az emberi nem előrehaladása
tekintetében semmit sem eredményeztek. Fel
fedezések, tudományos megállapítások, kultúra,
műveltség, mind megfeszített munka révén jöt
tek s jönnek létre, az öntudat s nem az öntu
dat alatti állapotban. A megszokottságánál fogva
nem tűnik csak fel az a csodálatos eredmény,
amely az iskolázás, tanulás, önművelés folytán
előáll, s az emberi szellem ragyogó alkotásai
hoz, költők, tudósok, művészek öntudat állapotabeli szellemi termékeihez képest csak tö
kéletlen dadogás, amit a spiritizmus seance-ai
nyújtanak.
(Folytatjuk.)
H Í R E K .
Ravasz László dr. ref. püspöknek a bu
dapesti theológia ez év januárjában tartott kon
ferenciáján elhangzott hatalmas külmissziói be
széde megjelent a »Hajnal« cimü egyetlen ma
gyar külmissziói folyóirat márciusi számában.
Ugyané szám közli azt a nagyon érdekes leve
let, melyet Molnár Mária misszionáriusnő Syd
ney ausztráliai városból irt. Mint ismeretes, a
misszionáriusnő a február közepén érkezett rá
diósürgöny szerint már megérkezett a pápuák
közé az Admiralitas szigetcsoport Mánus nevű
szigetére s hittéritői munkáját megkezdte. A
további levelek szintén olvashatók lesznek a
Hajnalban, melynek egész évi előfizetési dija
csupán 1 pengő. Megrendelhető a kiadóhivatal
ban Budapest, VIII. Gyulai Pál-u. 9.
Érettségi kormánybiztosok. A vallás- és
közoktatásügyi miniszter egyházunk középisko
láinak idei érettségi vizsgálataihoz a következő
kormányképviselőket küldte ki: a dunántúli egy
házkerületben: a bonyhádi reálgimnáziumhoz dr.
Szelényi Ödön theológiai akadémiai tanárt, a
kőszegi leánygimnáziumhoz dr. Szigeti Lajos
budapesti ág. h. ev. gimnáziumi tanárt, a sop
roni reálgimnáziumhoz Horvay Róbert debre
ceni áll. reáliskolai tanárt; a bányai egyházkerü
letben: az aszódi reálgimnáziumhoz Bolemann
Géza soproni bánya- és erdőmérnöki főiskolai
tanárt, a békéscsabai reálgimnáziumhoz dr.
Deák János pécsi egyetemi tanárt, a budapesti
gimnáziumhoz dr. Szlávik Mátyás theológiai
tanárt, a szarvasi gimnáziumhoz dr. Domanovszky Sándor budapesti egyetemi tanárt; a
tiszai egyházkerületben: a nyíregyházai reálgimnáziumhoz dr. Benigny Gyula debreceni
egyetemi tanárt, a nyíregyházai leánygimná
ziumhoz dr. Hittrich Ödön budapesti ág. h. ev.
gimnáziumi igazgatót.
Halálozás. R i m á r Jenőné szül. Molnár
Viktória, ny. polgári iskolai tanárnő, életének
36-ik, boldog házasságának 7-ik évében már
cius 25-én váratlanul elhunyt. Temetése már
cius 28-án volt.

1928.

A Szentlélek konferenciája. A BethániaEgylet 25 éves fennállása alkalmából szokott
tavaszi konferenciáinál nagyobb szabású kon
ferenciát készít elő, melynek főtárgya a Szent
lélek. Az egyes előadások cime: A Szentlélek
Krisztus bizonyságtevője. A szél fu. Az uj te
remtés. Örökéletre buzgó kútfő. Élővizek fo
lyamai. A Lélek elleni bűn. A Lélek és a gyü
lekezet. A Lélek záloga. A Lélek csodája. Az
egyes előadásokat Czeglédy Sándor, Nyáry Pál,
D. br. Podmaniczky Pál, Dr. Victor János, Nagy
István, Vargha Tamás, Sallay István, Benkő
István stb. A jubileumi emlékünnepélyen, mely
egyszersmind a konferencia megnyitó gyűlése,
dr. Szabó Aladár fog a Bethánia múltjáról és
jövőjéről nagy előadást tartani, az április hó
12—15-ig tartandó konferencia színhelye szin
tén az uj budapest-józsefvárosi templom lesz.
A résztvevők féláru vasúti kedvezményben ré
szesülnek, ingyen közös szállást, vagy mérsékelt
áru szállodai szállást kaphatnak. Jelentkezések
legkésőbb április 6-ig az egyesület titkári hi
vatalában (Budapest VIII. Gyulai Pál-utca 9.)
küldendők.
A sashalmi fiókegyház első közgyűlése.
A cinkotai anyaegyházhoz tartozó tavaly meg
alakult sashalmi fiókegyház március 25-én tar
totta meg első számadó közgyűlését Blatniczky
Pál főesperes és Obetkó Kálmán felügyelő dnöklésével. A közgyűlésen megjelent iglói dr.
Szontagh Antal min. tanácsos, egyházmegyei
felügyelő is, Porubszky György dr. fővárosi
ügyvéd és id. Szontagh Gáspár egyházmegyei
jegyző kíséretében. Blatniczky főesperes meg
ható imája után, a rákosvidéki evangélikus tár
sadalom előkelősége és a nagyszámú hívek fe
szült figyelme közepette Obetkó felügyelő mon
dotta el a gondosan kidolgozott, lendületes
megnyitóját, melynek történeti részében ki
emelte, hogy a község első telepese 1895-ben
Schuster Vilmos volt, egyúttal a község első
iparosa, kereskedője, a község és egyház leg
első elöljárója. Az egyházi élet e szórványon,
ahol a lakosságnak csak 10%-a evangélikus,
igen nehezen indult meg olyannyira, hogy csak
tavaly alakulhatott meg 340 adóköteles egyház
taggal a fiókegyház. Igen melegen emlékezett
meg Blatniczky lelkészi és Tóth Szőllős Mi
hály vallástanári működéséről; az ő fáradha
tatlan buzgóságuknak köszönhető, hogy a pestkörnyéki heterogén közönséget megszervezni és
egységbe tömöríteni sikerült. Gyönyörűen mű
ködik a Luther Szövetség tudós Staindl Má
tyás nyug. főiskolai tanár avatott vezetésével
és a Nőegylet is. Végül szives szavakkal kö
szöntötte az egyházmegye népszerű, illusztris
vezérét, nemzetségének méltó ivadékát, iglói
Szontagh dr.-t, aki a közönség zúgó éljenzése
között emelkedett szólásra. Öméltósága lelkes
szavakban fejezte ki elragadtatását az egyház
tanács odaadó munkája és a hívek egyházszeretete felett, majd Sashalom történeti múltjából
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merített példákkal mutatott rá, hogy a magyar
minden csapást kihevert, ha melléktekintét nél
kül összefogott a Haza érdekében. »Arra ké
rem önöket, — mondotta — hogy mindenki,
aki a hazafias és egyházi munkába belekapcso
lódik, tekintse magát közmunkásnak. Ne legyen
itt vezér és tiszt, hanem inkább igyekezzenek
mindnyájan egymásnak segédkezet nyújtva, fe
lülmúlni egymást a közérdekért folyó munká
ban«. A közgyűlés meleg szeretettel ünnepelte
az illusztris vezért. Nagyon emelte a közgyű
lés ünnepi hangulatát a Tomcsányi Nándor ál
lami tanitó vezetése alatt álló, szépen fejlődő
énekkar böjti éneke is. A közgyűlés után a
sashalmi és rákosszentmihályi hölgyek teaes
tében látták vendégül iglói Szontagh dr.-t és
kíséretét. A teaestély, melyen a közgyűlés kö
zönsége teljes számban részt vett, kedves, test
véri hangulatban a késő esti órákban ért véget.
A Prot. Irodalmi Társaság március hó
27-én Budapesten a Ráday-utcai ref. theológián
irodalmi estélyt tartott. Dr. Ravasz László el
nöki megnyitójában a protestantizmus lelki egy
ségéről szólt. Dr. Prőhle Vilmos »Régi histó
riák« címen három kedves reminiszcenciát ol
vasott fel. Dr. Szilády Zoltán természettudo
mányi előadást tartott. Lampérth Gézát, aki há
rom költeményt olvasott fel sajtó alatt levő
verskötetéből, Ravasz László püspök melegen
üdvözölte 30 éves írói jubileuma alkalmából.
Az estély után a Társaság közgyűlést tartott.
A Protestáns hitelakció eddigi sikerei.
Múlt számunkban adtunk hirt arról, hogy evan
géliumi egyházaink hiteligényeinek kielégítésére
a ref. és ev. egyház több vezérférfiának közre
működésével komoly és megalapozott mozgalom
indult meg s hogy ennek a fontos kérdésnek
megoldására megnyílt Budapesten (Ferenciektere 3. sz. I. em. 1. alatt) a Protestáns Köz
ponti Hiteliroda. Alig egy hete mentek szét
az igénybejelentési felhívások és a hozzánk be
küldött adatok máris olyan sikerekről számol
nak be, amelyek örömmel töltenek el és ame
lyek alapján ennek az égető kérdésnek rövid
időn belül bizton remélhetjük a teljesen ki
elégítő megoldását. Az 1501 protestáns egy
házhoz kiküldött igényfelhivásra néhány rövid
nap alatt többszáz érdeklődés érkezett. A tény
leges kölcsönigénylések összege máris,5,742.160
pengőt tesz ki. Ez a hatalmas összeg csak 101
egyház igénylése. A hitelgénylési ivek ugyanis
csak ennyi egyháztól érkeztek be ezalatt a pár
nap alatt. Mindössze 37 egyház jelentette be,
hogy ez idő szerint kölcsönt nem igényel. Az
eddigi igénylések fedezet szempontjából kivé
tel nélkül elsőrendüek. A Protestáns Hiteliroda
ezúton is kéri nemcsak a többszáz érdeklődőt,
hanem valamennyi egyházat, hogy igénylései
ket a husvétutáni hét végéig feltétlenül küld
jék be.

11$ .
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A Salgótarjáni Luther Szövetség a böjt
folyamán öt böjti estélyén a termet állandóan
zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt előadáso
kat tartottak a lelkész, Sztrokay Dániel hitok
tató, dr. Pataky Ernő és dr. Papp Dezső. Énekszámokkai'közremüködtek az Evangéliomi Lány
egylet énekkara, Zorkóczy Erzsiké vezetésével.
Minden előadáson a közoktatásügyi minisztétériumtól kapott diapozitivek révén vetített ké
pes előadások is voltak, amelyeket a lelkész
adott elő. Az Erős várunkkal kezdődő és a
Hiszekeggyel végződő estélveken a zenei részt
Kovács Géza orgonista kántor látta el.
A nyíregyházi Ev. Leányegylet virágva
sárnapján vallásos estélyt rendezett. Az ün
nepi beszédet üedulv Henrik püspök mondta.
Szita Joly ürieg: Morgensömmung-jái adta elő
orgonán. Szerepelt az énekkar is.
A Nem zetközi Misszió Tanács március
24-én tartotta megnyitó ülését Jeruzsálemben.
Dr. Mott János elnöki megnyitó beszédében
különösen a nyugati és keleti egyházak koope
rációját hangsúlyozta. A március 23-iki (vasár
napi) istentiszteleten résztvett Lord Plumer, Pa
lesztinái brit főbiztosa. A salisbury-i püspök ki
jelentette, hogy a Tanács ülései ma a világon
a legerőteljesebb ösztönzést adják az egyhá
zak egyesülésére. A misszionáriusok feladata
kivenni részüket ebből az egyesülésből. Szem
előtt tartva ezt a célt, a Tanácsnak nagy része
lesz a nemzetiségi, nevelésügyi, faji és ipari
problémák megoldásában, am^ly problémák
benső kapcsolatban állnak minden ország val
lási életével.
A Protestáns Szem le április száma 30 olda terjedelemben jelent meg. Közli Dr. Ravasz
László ref. püspök elnöki megnyitó előadását,
amelyet a tud. irod. és művészeti osztály feb
ruár 28-iki alakuló ülésén tartott; továbbá Dr.
Polner Ödönnek Kossuth Lajosról irt tanulmá
nyát. A Krónika rovatban Lencz Géza dr. foly
tatja lausannei reminiszcenciáit. A Kritika rovat
ban többek között Szelényi Ödön, Zsedényi
Béla, Hamvas József tollából jelentek meg bí
rálatok.
A Lelkipásztor áprilisi számába dr. Deák
János, Stráner Vilmos, Geduly Henrik, Dr. Kiss
Jenő, Zongor Béla, Turóczy Zoltán, D. br.
Podmaniczky Pál, Kiss István, Czipott Géza
írtak tanulmányokat és egyházi beszédeket.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Sz. G. Csa. A költségvetés még nem ment
keresztül a törvényhozáson. A korpótlék dol
gában julius 1-én nem lesz semmi változás.
F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Lelkész urak figyelm ébe! Urvacsorai
ostya a Luther Társaság könyvkereskedésében
(Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 51. a.) kap
ható: 100 darab ára 77 fillér, 100 darab I. a.
ára 1 pengő, Konfirmációi emléklapok: Színes
nyomású darabja 80 fillér, színes nyomású vas
tagabb papíron darabja 1 pengő, kék nyomású,
kicsiny alakban, darabja 16 fillér.
3—1

Nyugalmazott tanítót keresünk, aki egy szép
fejlődésnek indult alföldi egyházközségben a
kántori, esetleg hitoktatói teendőket is vállalná,
nem gazdag, de tisztességes ellenszolgáltatás
mellett. Szives jelentkezéseket kér Kuthy Dezső
egyetemes főtitkár, Budapest, VIII. Szentkirályi
utca 51. I. 5.

K o n firm á ció ra
legalkalmasabb kézikönyvek: D r. R affav S á n d o r :
Evang. konfirmandusok kátéja.
Nyolcadik bővített kiadás.
3 -3
Ára P —*64.
Egyéb konf. oktatáshoz is alkalmas káték
Blázi, Evang. káté
P —‘64
Győri, Luther káté
P —*80
Majba, Luther káté
P —-40
Szeberényi, Luther káté
P —-4*
Sztehló, Vallástan
P —-80
Klaar, Luther káté
P 1-60
Kaphatók: K ótcal L a jo s könyvkiadóhivata
lában Budapest, TV. Kamermayer Károly-utca 3.
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Raffay, Imakönyv.
(Ev. hívek számára.)

Kisebb Nagyobb
alak.
alak

P
P
Félvászonkötés
.
.
. 4-50 5-60
Egész vászonkötés
. 5*— 6*20
Párnázott vászonkötés, arany met
széssel, tokban .
.
. 12— 14*—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete,
arany metszéssel, tokban
. 16 —
18 —
Párnázott bőrkötés, arany met
széssel, tokban .
.
. 18*— 20 —

Sántha,Imakönyv.

(Gyermekek számára)
P
Vászonkötés, tokban .
.
.
.
4‘—
Ceiluloidkötés, fehér vagy fekete, arany
metszéssel, tokban .
.
,
16 —
Párnázott bőrkötés, arany metszéssel,
tokban
' .
.
.
. 20-—
Ezeket az imakönyveket előnyös feltételek
mellett bizományba is szállítjuk, ha ebben előbb
levelezés utján megállapodunk.
3 -3

Kókai Lajos
könyvkereskedése, Budapest, IV. KamermayerKároly-utca 3.
(Központi városház épülete).

M u ta tv á n y p éld á n y t in g y en k ü ld ö k i

Uj Dunántúli Énekes XX-ik kiadása
Kapható :

Fekete félvászonkötésben .
.
.
.
Fekete egész vászonkötésben, tokkal
Párnázott vászonkötésben, arany m etszéssel
Celluloid kötésben (fehér vagy fekete színben)
Legfinomabb párnázott bőrkötésben

Pengő
4*50
5 ‘60
13’—
18'—

22

’ —

In ely Egyház ezt az uj énekest bevezetni óhajtja,
szíveskedjék hozzám fordulni ajánlatért.
El őn yös feltételeim a beszerzést megkönnyítik.
E gyházirodalm i jeg y zék et d íjtalan u l küldök.

a I
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k d J U d

k ön yvk iad óh ivatala B udapest, IV.
K am erm ayer K ároly-utca 3. szám .

(A H ORNYÁNSZKY VIKTOR CÉG FŐLERAKATA.)
Nyomatottá

G yári Hírlap >yomdai mfltotézct gyorssartójén Győr, Czooboc ®er§*ty-u. 15. szám. —~TeiflJoa 239.— 7651
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XIV. évfolyam.

DÓR püspök.

Világgyőzft hit.
„Ki az, aki legyőzi a világot,
ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus
az Isten íia?!“
L JAn. 5, 5.

Az embernek a világban való helyzetét és
feladatát kétféle szempontból nézhetjük és ítél
hetjük meg: a természettudomány és az isteni
kijelentés alapján. A keresztyén vallás azt ta
nítja, hogy az isteni kijelentés legmagasabb,
legtökéletesebb fokát elérte a Jézus Krisztus
ban, s ennélfogva ez az abszolút érvényű ki
jelentés az időknek végezetéig megszabta az
embernek a világban való helyét és szerepét.
Ezzel szemben a természettudomány egyre fej
lődik s ennek alapján változik az ember hely
zetének megítélése is.
A természettudományi világkép az aposto
lok kora óta teljesen megváltozott. Térben és
időben kitágult és az emberiség eredetére és
történetére vonatkozólag uj ismereteket hozott.
A Föld nem középpontja, a világrendszernek,
hanem csupán egy bolygója a napnak; a nap
bolygóival együtt pedig csak egy kis része a
csillagok, napok, bolygók meg nem számlált
seregének. Bizonyos, hogy az ember szerveze
ténél fogva egyik tagja a földön élő lényeknek
és fokozatosan emelkedett fel arra a színvonalra,
amelyen értelmileg és erkölcsileg ma áll. ö n 
magában véve olyan mint az árnyék és a fű
nek virága. Az emberiség történelmében hatal
mas erők működnek, amelyek az egyént szinte
agyonnyomják, és a modern nacionalizmus alap
jában véve nem egyéb, mint az individuum vé
dekező gátépítése a történelem erőinek elsodró
áradatával szemben.
Másfelől kétségtelen az is, hogy az ember,
amidőn a természet törvényeit kutatja és azok
hoz alkalmazkodni igyekezik, óriási eredménye
ket ér el és ma — a természeti katasztrófák még
leigázatlan hatalmától eltekintve — mind na
gyobb mértékben lesz úrrá a világon. Rousseau

ló . szám.

M eiielenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elölizetési á r: [gesz évre 6 P. 40 till., lélivre 3 P.
20 (Hl., neiyedévre 1 P. 60 HIÚ Egy szám 16 (ill
Hirdetési árak megegyezés szériát.

jelszava: »Retournons á la nature bevált elvvé
lett annyiban, hogy a természethez való vissza
térés az embert előbbre vitte kultúrájában és
civilizációjában. A természetre irányított munka
értékében emelkedett és a modern embertípus
nak valóságos szenvedélyévé lett. És éppen ez
a munka, amely a természetben szövetséges tár
sat keres, és meg is találja, a keresztyén népek,
Európa és Amerika nemzeteinél nőtt naggyá
és azoktól kiindulva hódítja meg a Kelet népeit
is. Ennek a világhódító munkának bámulatom
eredményei az értékskálán magasabbra emelték
a munka értékét, de egyúttal a munkásnak az
értékét is; és a szociálista mozgalom, a mun
kásságnak öntudata, a munka nagy hőseinek
kultusza mindezzel szorosan összefügg. Van
nak ugyan még erők, amelyek a természetben
az embert fenyegetik: vannak le nem győzött
betegségek, vannak földrengések, vannak ára
dások, vannak sivatagok és vannak pusztító
szélviharok, az emberiség életében vannak for
radalmak, háborúk, van sok igazságtalanság,
nyomor, gyűlölet, telhetetlenség. Ámde rendít
hetetlen optimizmussal fog munkához az em
beriség mindezeknek leküzdésére, és úgyszólván
semmit sem tart lehetetlennek, annyira bízik
erejében.
A nemzetek vezérei abban látják főfelada
tukat, hogy népüket munkára lelkesítsék, mert
tudják, hogy ha a munkakedv lelohad, az életbátorság elsenyved, az optimizmus megecetesedik, akkor a nagy versenyben félreszorul és el
pusztul. Háború nélkül is, pusztán a világ dia
dalmas munkája életképtelenné teszi a renyhét,
a tudatlant, mert prédául dobja oda azoknak,
akik a nap terhét és hévscgét hordozzák.
Honnan van azonban, hogy akadnak tör
ténelembölcselők, akik éppen a Nyugat helyze
tét (és ehhez a Nyugathoz tartozik Amerika is)
sivárnak, sötétnek, jövőtlennek látják? Honnan
van, hogy a lázas és eredményes munka nem
tudja növelni az emberiség életörömét? Minél
diadalmasabban lesz úrrá az ember a természe-
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ten, annál nagyobb lesz az elégedetlenség!, és
annál sűrűbb viharfelhők gomolyognak az em
beriség történelmének egén; a fajok, nyelveié,
osztályok, vallások ellentéte annál élesebbé vá
lik. Minden nemzetnek növekednek a belső ne
hézségei és az egész emberiség életére kiható
súlyos jelentőséget tulajdonítanak például an
nak a sokakat valósággal megdöbbentő tény
nek, hogy a kínaiak öt év alatt ötven millióval
szaporodtak. A diadalmas munka az emberiség
történelmét mind nagyobb egységes síkra hozza,
de ezzel együtt kolosszálisabbak lettek azok az
erők is, amelyek a történelem egyensúlyát felbillenéssel fenyegetik.
Bizonyos, hogy ha az ember szellemisége
nem tart lépést civilizációjával; ha mindinkább
integrálódó világképével együtt nem integrá
lódik a lélek kozmosza is, akkor az emberiséget
csődbe viszi a világra irányított és vívmányok
ban gazdag munkája. Az ember nemcsak ke
nyérrel él. És nem él meg abból, hogy minden
testi és lelki erejét reáforditja a produkcióra. Az
a munka, amely egyoldalulag a világra irányul,
nem kedvez azoknak az értékeknek, amelyek
végső elemzésben a munkának is hordozói. Mert
amikor úgy látjuk, hogy az újkori világhóditás
a keresztyén népek köréből indult ki, akkor nem
vonhatjuk kétségbe azt sem, hogy ennek! a mun
kának lelki rugói a keresztyén népekben vannak
meg és összefüggésben állanak azzal a hittel,
amellyel a keresztyén népek tekintik az életet,
annak feladatait és felelősségeit. A mai civili
záció halálos veszedelme tehát az, hogy elsza
kadhat gyökereitől, a keresztyén erkölcstől és
a keresztyén hittől.
*$-■
Civilizációnk nem maradhat fenn azon eré
nyek és lelki tulajdonságok nélkül, amelyek azt
megteremtették. S ha vizsgáljuk, hogy melyek
azok az erények és tulajdonságok!, úgy találjuk,
hogy azokat a hősiesség egészen speciális, ke
resztyén vonása jellemzi: az önmegtagadás, az
önzetlenség, az önfeláldozás. A nagyképü allű
rökkel pompázó élősdiek serege nem rejtheti
el a mélyebben látók elől azt a tényt, hogy a
diadalmas civilizatórius munka pionírjai olyan
életet éltek, amely a szenvedésen és halálon túl
hiszi a feltámadást, és meg van győződve a.
megváltás szükségéről és igazságáról. Semmi
féle civilizáció nem maradhat fenn olyan em
berek nélkül, akik lemondanak a világi nyereség
ről és haszonról. Legkevésbé maradhat fenn a
Nyugat civilizációja, amelynek bölcsője Bethlehemben ringott, s amelynek vezérszelleme sok

1928.

mindenfélének ellenére mégis csak az evangéliom szelleme volt.
A Nyugat tétkérdése és problémája tehát az,
hogy tud-e porondra állítani elegendő olyan
embert, akik nem szeretik a világot, se azokat,
amik a világban vannak; akik lemondanak a
test kívánságáról, a szemek kívánságáról, és az
életnek kérkedéséről, és a Názáretinek nyom
dokain járva szeretik az Atyát és cselekszik
Annak akaratát. A keresztyén erényeknek elhanyatlása és devalvációja ölné meg azt a civi
lizációt, amely a keresztyén erényekből született,
de amelynek élősdiei olyan nagy garral és olyan
ostobán kicsinyük le ezeknek az erényeknek ér
tékét és erejét.

II filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
3, t.
Amikor arról van szó, hogy a keresztyén
hitnek és életnek alapvető igazságait ismertesse
a gyülekezettel, akkor az apostol nem riad viszsza az ismétlésektől sem. Őneki magának is
jól esik, ha újból és újból bizonyságot tehet
arról a kegyelmi ajándékról, amelyben Krisztus
részesíti, és feltárhatja a hitben testvérei előtt
azt a napfényes világot, amely egész benső való
ját eltölti, amely őt minden körülmények között
boldogítja. Apostoli működéséhez a legszoro
sabban hozzátartozik az, hogy az Isten üzenete
a világ számára örömüzenet; az Isten igéje örö
möt adó erő. Apostoli szolgálat ez, mert vele
a gyülekezetét bátorítja, erősiti, kitartásra buz
dítja abban a küzdelemben, amelyet a szívós
ellenséggel szemben vívnia kell. Amint a harc
napról-napra kiujul, úgy a keresztyén ember
lelkében is napról-napra ki kell újulnia azoknak
az érzelmeknek, annak az érzületnek, amely a
győzelmet biztosítja. A keresztyén ember élete,
életmunkája nem olyan, hogy azt gyűlölettel*
vagy elkeseredéssel vagy sopánkodással elvé
gezni, folytatni lehetne. A keresztyén ember vi
lágnézetét, életfelfogását, életberendezését, sza
vait és cselekedeteit a Krisztushoz való viszony
szabályozza. Krisztus az övéinek békességet és
örömöt hagyott, Szentlelke által a békességet
és örömöt munkálja. A Krisztusban való élet
nek bizonysága az öröm, amely szivünket min
den körülmények között eltölti. Mert a Krisz
tussal való összeforrottságban az isteni gond
viselésben való szilárd bizalom eltávolítja mind
azt, ami örömünket elhomályosíthatná. Eltávo
lítja azáltal, hogy ennek a bizalomnak a vilá
gosságánál minden más színben tűnik fel, mint
a hitetlenség homályában, vagy sötétségében.
Nem lehet ugyan megparancsolni valakinek,
hogy örüljön, mert parancsszóra sem sírni, sem
nevetni nem lehet. Azért az apostol ismételt
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felhívása az Urban való örömre első sorban
úgy értelmezendő, hogy a gyülekezetét reáeszmélteti arra, hogy a Krisztusban van, őbenne
él, és ha a gyülekezet ezt soha nem téveszti
szem elől, akkor ez a tudat felébreszti benne és
állandóvá teszi az örömöt. Ez a keresztyén öröm
tehát nem a saját teljesítményeinkből táplálko
zik, nem a saját kényelmes, biztos, vagy jól
körül bástyázott helyzetünkben gyökerezik, ha
nem a Krisztushoz, az élet fejedelméhez és a
lelkünk megváltójához való megszentelt viszony
ban, és abban amit ó tett érettünk.
3, 2. 3.
A Krisztusban való élet éberségre kötelez.
Mert Krisztusnak és országának ezen a világon
agyafúrt, ravasz, még aljasságoktól és erkölcsi
oscsmányságoktól sem tartózkodó ellenségei
vannak. Az apostolnak bőven volt alkalma ta
pasztalni, hogy ezek az ellenségek mint vérebek
követték öt nyomon városról-városra, gyülekczetról-gyiilekezetre; jól ismeri őket és fogásai
kat, mert egykor ó maga is háborgatta a Krisz
tusnak anvaszentegvházát, fenyegetéstől és öl
dökléstől lihegett. Tudja, hogy azokban az em
berekben van szenvedélyes buzgóság, van szol
gálatkészség, van kitartás. De a buzgóságuk
vak, a szolgálatuk hamis céloknak és hamis
ügynek van szentelve, kitartásuk a gy űlöletből
táplálkozik. Gonosz munkások, mert a gonoszt
munkálják, s szivükben a gonosz ütött tanyát.
Ezekkel szemben állandóan résen kell lenni, nyi
tott szemekkel kell vigyázni, mert csaholásukkal
megijeszthetik és megzavarhatják Krisztus nyá
ját. Úgy tüntetik fel munkájukat, mintha Izrael
népéért, Istennek Izraeléért fáradoznának, s az
Isten gyülekezetének egységét munkálnák azzal,
hogy egy külső jel, a körülmetéfleedés által
akarják az összetartozást és az isteni elhívásban
való részesedést biztosítani. Pedig ez a külső
jel ahelyett, hogy egységet hozna létre, inkább
szétválaszt, amikor eltereli a figyelmet a .lényeg
től, a lélekben való egységtől, és ezáltal elta
karja azokat az igazán döntő és lényegbe vágó
különbségeket, amelyek a külső egység mellett
a lelkeket egymástól elválasztják. Farizeusok és
szadduceusok, papok és Írástudók mind együtt
vannak a körülmctéltségben, holott a lelki és
vallási élet terén szakadékok és áthidalatlan
mélységek vannak közöttük. Isten népének egy
sége csak az Istenhez való viszonynak egysé
gén épülhet fel. Az Istenhez való viszony pe
dig lelki viszony, mert az Isten lélek. Az egy
ségnek a jele tehát valamely lelkiségnek a ki
fejezője. Az apostol a csahos ebekkel szemben
hirdeti, hogy az Isten népéhez azok tartoznak,
akik Isten leikétől vezéreltetve lélekben szolgál
nak Istennek. Ezek a keresztyének. A keresz
tyének a lélek szerint járnak, a lélek szerint is
merik egymást; nekik a lélek tesz bizonyságot,
arról, hogy Istennek gyermekei; istentiszteletük
és imádásuk a léleknek szolgálata. A lélekkel
szemben áll a test; már pedig a test erőtelen,
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test és vér nem örökölhetik az Istennek orszá
gát. Ha a testtel akarnánk dicsekedni, akkor
a dicsekedésünk azon alapulna, ami bennünk
erőtelen, aminek örökösödési joga nincs, ami
nek a révén nem juthatnánk be oda, ahova vá
gyakozunk. Azok, akik a keresztyéneket a körülmetélkedésse! hozzá akarják kötni a testi Izráelhez, a testben bizakodnak, amire vonatkozó
lag az isteni ígéretek már megszűntek, mióta
Isten kitöltötte az ő Lelkét, aki által kiáltjuk:
Abba, azaz Atyám. Ezek a testben bizakodók
ellentétbe jutnak mindazzal, amiért a Krisztus
élt, szenvedett és meghalt. Vissza akarják fej
leszteni az Isten brszágának földi életét oda, ahol
volt a Krisztus eljövetele és a Szentlélek kitöl
tése előtt. Megvetik azokat az ajándékokat, a
melyeket Isten a Krisztus és a Szentlélek által
adott az. embereknek. A testben bizakodnak.
Tehát abban, ami a jellemmel, a személyiséggel,
a lelkiséggel nagyon távoli és bizonytalan öszszefüggesben áll. A vallási életnek materialistái
ezek, akik a külső alakiságok és anyagiságok
alapján ítélik meg a lélekre tartozó dolgokat.

Katonai szent beszédek.
Irta: nagymegyeri vitéz Rales Károly nyug. altábor
nagy, a m. klr. honvédség protestáns egyházszerveze
tének főgondnoka.
A katonai szent beszédekre is vonatkozik
Moltkénak a következő aggodalma: »Attól fé
lek, hogy a szószéken buzgólkodó az a lelkész,
aki inkább rábeszélni akar, minthogy meggy őzni
tudna, a hallgatóságot a templomból kiprédi
kálja . Evvel Moltke a hosszantartó prédiká
ciók ellen akart nyilatkozni. Meg vagyok azon
ban a felöl győződve, hogy az nemcsak Molt
kénak a véleménye. A legtöbb ember ugyanis
hivatásánál fogva konkrét, azaz külső érzékei
vel felfogható eszmekörben szeret élni. Ha már
most ebből a gondolatvilágból kizökkent, azaz
bármily rövid ideig is tartó elméleti fejtegetés
utján arra kényszerítik, hogy elvont, az ő ér
telmén kívül eső, vagy azt túlhaladó eszmékkel
foglalkozzék, természetesen azt minden részle
tében követni sem tudja, azt tehát nem érti
meg, belefárad, unalmas lesz neki, aminek lát
ható, sőt olykor hallható bizonyítékát is adja.
Mind ebből pedig az következik, hogy az át
lag, sőt azon aluli embereknek csak rövid ideig
lehet elvont értelemben beszélni.
Még a harminc éves háborúból maradt
vissza az a kissé otromba katonai mondás, mely
szerint: Ich acht’ gering, der Frömmigkeit
Ehr’
Kurz. Predigten, lang Bratwürst’ her«.
Ez körülbelül azt jelenti: Kevésre tartom az
ájtatosság becsületét
rövid prédikációkat, el
lenben hosszú kolbászt ide. Még Luther is fi
gyelmezteti a lelkészeket az ő szent beszédeik
megtartására vonatkozó szabályokban: »Tritt
fest auf, tu’s Maul auf, hör’ bald auf!« Lépj fel
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határozottan, nyisd ki a szádat, hallgass mielőbb
el!« De még azt a keveset is, amit a katonáké
nak mondaniok kell, oly modorban kell megtenniök, hogy egyszersmind segítségükre is le
gyenek azok megértésénél és elhivése körül. E
téren az ő lelkivilágukból vett találó, — de sem
miseire sem saját tudásuk vagy olvasottságuk
fitogtatásából származó — hasonlatokkal érünk
el legtöbbet.
Milyen legyen hát a katonai szent beszéd:
szelíd, katonás, vagy erélyes? Erre a kérdésre
Frommel porosz katonai főlelkész feleljen, akii
mind békében, mind háborúban, szóval és tet
tel is beigazolta alkalmasságát ezen fontos tisz
tének a betöltésére. Egy tábornok egyszer mél
tatlankodva a következőket mondta neki: »Sie
müssen nicht so milde predigen, sondern die
Kerls ordentlich anfassen und ihnen den Kopf
waschen!« vagyis: »Önnek nem szabad olyan
szelíden prédikálnia, hanem azokat a fickókat
derekasan meg kell fognia és a fejüket meg
kell mosnia!« Mire Frommel igy válaszolt:
»Herr General, die Leute haben sechs Tage in
der Woche das schwarze donnerwetter über
sich; gestatten Sie mir, dass ich ihnen am sie
benten ein Stückchen blauen Himmel zeige«.
»Tábornok ur, az embereknek a hét hat nap
ján keresztül úgyis a fejük felett kering a fe
kete mennydörgés; engedje meg tehát, hogy
a hetedik napon én egy darab kék' eget mu
tassak nekik«. Minden az illető kát. lelkész egyé
niségén, vérmérsékletén és szónoki képességén,
úgyszintén a helyen, az alkalmon és a hangu
laton múlik. Egyszer a szelíd, máskor a katonás,
az erélyes prédikáció van helyén. Egyszer az
egyiknek, máskor a másiknak van meg inkább
a kívánt hatása.
Prédikálni, még pedig jól, egy avatlan, va
gyis nem szakértő (laikus) is tud. Sedán után
1870-ben egy porosz ezredparancsnok a követ
kező rövid, de kétségtelenül hatásos prédiká
ciót tartotta: »Wer jetzt nicht an den lebendi
gen Gott glaubt, de ist ein Schuft«. Aki az
élő Istenben ezek után sem bizik, az cudar, semmirekelő ember. Erre fentnevezett katonai fő
pap Frommel csak annyit jegyzett meg, hogy
ez a beszéd kétségtelenül rövid, de jó.
A jellem erősítése legyen minden szent
beszéd célja és végső gyakorlati tanulsága. A
szent beszéd tanulságainak levonása körül azon
ban nem szabad a katonáknak1 nagy cselekvési
szabadságot engedni. Legjobb, ha mindjárt rá
mutatunk azokra és egyidejűén irányt szabunk
jövő maguktartásának. Tudvalevő, hogy az ala
csony, sőt még a közép műveltségű emberek
is, saját hivatásukon kívül — sajnos, sokszor
még azon belül sem — gondolkodni nem sze
retnek. Nekik mindent készen — lehetőleg könynyen emészthető formában — kell feltálalni.
Azonban sokat még igy sem szeret — egy
szerre legalább — bevenni. Csak lassan —
majdnem észrevétlenül — kell az erkölcsi kö
vetelményeket velük szemben fokozni. Szinte

1928.

megdöbbentő az a tájékozatlanság és zűrzavar,
mely e téren az emberek lelkében uralkodik.
Innen van az, hogy az életben annyi ingó jel
lemmel találkozunk, melyeket oly könnyen meg
lehet téveszteni. A mily láthatatlanul, de éppen
oly szilárdan is épit a lelkész a lélek világában.
Beszédének minden egyes mondata egy-egy szi
lárd tégla legyen a hithűség és megrendithetetlen hazafias összetartás és áldozatkészség erős
lelki várához. Ezt az agyon gyötört magyar
hazát csak ezen az utón fogjuk újra feltámaszhatni. Az összeroppant lélek csak a hit utján
támadhat fel; csak a hit nyújthat reménységet,
ez pedig önbizalmat és erőt az építő munkához.
Kétségtelen, a feltámasztás nehéz emberi
munkája sok küzdelemmel és veszedelmekkel
kapcsolatos. Minél nehezebb azonban valami,
annál merészebb és férfiasabb eljárást kíván a
megoldás gondolata. A Mindenható Isten, aki
a gondolatok útját kormányozza, bizonyára erőt
is ad azok megvalósitásához. Minél szegényeb
bek vagyunk anyagiakban, annál gazdagabbak
nak kell lennünk! a lelki javakban. Csajka gazdag
lélek teremthet a Haza feltámadásához méltó,
megváltó gondolatokat. Ezeket a gondolatokat
pedig csak a nagy jellemek alakíthatják át te
remtő erőkké, melyeknek egyedüli méltó esz
köze Széchényi szerint a kiművelt emberi fő,
melyhez én még hozzá teszem és az erős lé
lek, vagyis a talpig férfiú.
A szent beszédek csak akikor felelnek meg
teljesen céljuknak, ha most jobban, mint va
laha, a »talpig férfiasság« gondolatát szolgál
ják, mert ma mindenkinek őrhelyén kell lennie
és ott hivatását elszánt odaadással kell telje
sítenie.
Csodálatos, hogy az ide vezető utón még
ma is annyi nehézséggel és elfogult előítélettel
kell megküzdenünk, ami csak azt bizonyítja,
hogy az anyagiasság még a nagy háború tapasz
talásai után is több tért hódit a szivekben,
mint a hit’ és az eszményiség!
Azt hiszem, hogy mindez nagy általános
ságban a polgári szent beszédekre is vonatkozhatik!

L elkészegyesület.
Meghívó.
(MELE.)
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesü
let 1928. május 2—3. napjain Orosházán, az ot
tani evang. gyülekezet körében tavaszi kon
ferenciát tart, a következő sorrenddel:
Május 2. Szerdán.
Délelőtt 8 órakor. Áhitat s a lelkészeknek
Úrvacsorát szolgáltat ki K o v á c s Andor espe
res-lelkész.
9 órakor. Konferencia.
1. Elnöki megnyitó.
2. Elnöki jelentések.
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3. Autonómiánk és a kultuszpolitika. Elő
adja: dr. R a f f a y Sándor, püspök.
4. Egyház és theologia. Előadja: Dr.
P r ő h 1e Károly theol. dékán.
5. Egyházunk helyzete a megszállt terüle
ten. Előadja: egy szemtanú.
D élután:
ó órakor. V a l l á s o s e s t é l y a templom
ban, külön programm szerint, P a ü l i k János
elnök megnyitó és dr. R a f f a y Sándor püspök
ünnepi beszédével.
Május 3. Csütörtök.
Délelőtt 8 órakor. Áhitat. S z ű c s Sándor
magyaróvári lelkész irásmagyarázatával.
9. órakor. A konferencia folytatása.
1. Közgazdaság és etika. Előadó: Sur á n y i - U n g e r Tivadar, miskolci jogakad. tanár.
2. Az evangélikus szószék.
a) Készülés igehirdetéssel. Előadó: T u r ó c z y Zoltán győri lelkész; b) Igehirdetésünk.
Előadó: D u s z i k Lajos miskolci lelkész; c) Az
agendális ima. Előadó: H e r i n g János vesz
prémi lelkész.
Délután.
6 órakor. Istentisztelet a templomban D u 
s z i k Lajos lelkészegyesületi főjegyző szónok
latával
Ezen koferenciánkra evang. Egyházunknak
minden rendű és rangú papi emberét, felügye
lőit, tanárait és tanítóit testvéri szeretetel meg
hívom, kérvén a főesperes urakat, hogy a kör
letükben működő lelkésztestvérek figyelmét erre
a koferenciánkra felhívni s megjelenésüket elő
segíteni szíveskedjenek.
Egyetemes közgyűlésünk határozata értel
mében a lelkészeknek a konferenciára gy üleke
zeteik anyagi segítségét is van joguk igénybe
venni.
A résztvevők elszállásolásáról a vendéglátó
orosházi gyülekezet kíván gondoskodni, amiért
is ebbeli igényükkel az ottani igazgató-lelkész
hez, Kálmán Rezső testvérünkhöz méltóztassanak fordulni. Kedvezményes vasúti jegyek esz
közlése iránt is tettem lépéseket, méltóztassanak
ez irányban egyesületünk titkáránál: dr. Var
sányi Mátyás budai lelkésznél (I. Verbőczv-utca
28. sz.) jelentkezni.
Arra is kérem a kedves lelkésztestvéreket,
hogy Luther-öltönyüket is szíveskedjenek ma
gukkal hozni.
Nekünk, mint az Istenországa sáfárainak,
állandóan ügyelnünk kell az idők jeleit. Ez a
konferencia is egy megfigyelési alkalom kíván
lenni. Boldog lennék, ha minél több lelkésztestvér osztoznék annak terhében $ örömeiben,
magával hozván oda a lelki fénynek ama su
garait, amelyek annyiszor hatottak már ránk
üdítően és lclketgazdagitón.
Nyíregyháza, 1928. április 4-én.
Igaz szeretettel: P a u l i k János a MELE
elnöke.
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A spiritizmus rövid ismertetése és bírálata.
Irta: Dr. Kiss Jenő.

111.
Amilyen szép a kegyelet az elhalt hozzánktartozók iránt, olyan méltatlan s kegyeletsértő
az a felfogás, hogy az elköltözött, megdicsóült
szellemeket tetszesszerint előránthatjuk az élet
és halál Ura által számukra kijelölt állapotból
s tetszésszerinti spiritiszta kör, tetszésszerinti
célból megidézheti, s kényszerítheti földi vo
natkozású »kijelentések« megtevésére. A nagy
Goethe, Madách, vagy Petőfi szelleme« olyan
nyilatkozatokat közöl a medium révén, ame
lyekért, ha ezen halhatatlanok szellemei csak
ugyan jelen volnának, elsősorban a médiumon
töltenék ki szellembosszujukat.
Amit a spiritizmus a síron túli világról kö
zöl, az ezen földi világ képzeteiből álló. Ama
másik világ is olyan, mint a földi világ. Látható
test nélküliek lakói, de nem gyarlóság nélkü
liek. A spiritizmus túlvilágában épenugy van
szeretet, gyűlölet, öröm s szenvedély sőt meg
rontásra törő bűn, mint a földi világban. Az
irás mást mond minderről. Még nem jelente
tett ki, hogy mivé leszünk. A gazdag és Lázár
parabolájában pedig a gyehennában gyötrődő
gazdag kérésére, hadd jöjjön vissza testvérei
hez és hadd intse őket, hogy ne jussanak az
ö szomorú sorsára, azt feleli az Ur Ábrahám
szavával: Vagyon Mózesek és prófétáik azokat
hallgassák; ha Mózest és a prófétákat nem
hallgatják, annak sem hisznek, ha valaki a ha
lottak közül feltámasztatnék is«. (Lk. 16, 29,
31.) Aminthogy a spiritizmus statisztikája tény
leg néni az erkölcsi nemesbülések, hanem clzüllések statisztikája.
Most még tükör által látunk és homályos
beszéd által; majd eljön az ideje, amikor szemtől-szembe. A földi életnek meg van a maga
Isten rendelte feladata: az evangéliom útmuta
tása alapján előkészülni az örökkévalóságra. Ennek igyekezzünk megfelelni s ne türelmetlen
kedjünk, ne kíváncsiskodjunk a túl világ rész
letei után, mint a spiritizmus teszi; ama másik
világ felfogására most úgy is képtelenek va
gyunk. Az örökélet megnyeréséről vagy elvesz
téséről van szó; ezért nem szabad azzal ját
szani vagy könnyelműen kísérletezni. Az örök
élet elnyerése céljából a rövid emberi élet 70,
vagy 80 esztendeje egészen másként haszná
landó fel, mint a spiritizmus véli. Nem az ön
tudat elhomályositása és a lélek elaltatása, sigy
egy delejes álom világban járás, hanem öntuda
tos és kitartó küzdés a romolhatatlan koszo
rúért, elfcledése annak, ami mögöttünk van s
célegyenest előretörés Isten jutalmára. Épen
mert a keresztyénség felfogása szerint nincs
purgatorium, nincs lélekvándorlás, mert az örök
üdvösség kérdése itt dől el a földön, a földi
élettől függ, ezért nem tckozolhatjuk annak
drága idejét olyan dolgokra, amelyek elvonnak
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az egyetlen céltól s földi életünknek, annak1úgy
testi, mint lelki részének megrontására vezet
hetnek.
Mert igen sok esetben ez az ára a spiritizmusba való elmélyedésnek. Az állandó idegfe
szültséget, amellyel a spiritizmus seance-ai öszszekötve vannak, tartósan csak kevesen bírják
ki. Az idegrendszer állandó próbára tevése a
testi élet egyéb megnyilvánulásaira is káros ki
hatással van. Komoly idegorvosok, a spiritiz
mus lényegével kritikailag foglalkozó psychiaterek ezért óva intenek a spiritizmusba való el
mélyedéstől. A normális életmódtól való elté
rés mindenütt megboszulja magát, de sehol sem
annrira, mint a lelki életben. A legtöbb mé
diumról megállapították, hogy beteg, az idegh
rendszere zavart. De komoly a veszély a részt
vevőkre is. Mert a spiritizmus mérgét magukba
szívott emberek, akárcsak! az ópium élvezők,
vagy morphinisták számára a család, egyház,
haza, a mindennapi élet a maga kötelességeivel
fokozatosan háttérbe szorul, a periphériára ke
rül. Amaz álomvilág, a felizgatott, már kóros
nak mondható lelkiélet képei állandóan lekötve
tartják, s lelkiéletük egysége kárt szenved, tartó
oszlopai inognak meg, s a testi élet egészsége
is összeroppanhat a folytonos feszültség alatt.
Mint Shofield hires ideg és elmeorvos, aki 50
esztendőn át foglalkozott a spiritizmus lelki
problémáival, megállapítja: a spiritizmus révén
a testi, élet leromlik, a gondolkozási képesség
gyengül, az akaraterő s erkölcsi jellem elfajul. *)
S "akad tudós, aki a spiritizmust igen ke
mény szóval szellemi prostitúciónak nevezi, a
minthogy a lélek öntudatának kikapcsolása, s
igy a szellemi kiszolgáltatás másoknak szinte az
emberi méltóság, az Istenképére teremtettség
ellen való merényletnek tekintendő.
Ezért főként gyenge idegzetüeket s fejlődő
korban levőket nem lehet eléggé óvni a spiritizmustól. Nem gyengék számára való szóra
kozás ez, de még az erős idegzetüek is, ha nem
őrködik felettük a szellem öntudatossága, elvesz
hetnek a felkavart öntudat alatti világ hullá
maiban.
Nem hallgathatjuk el azután azt sem, hogy
a spiritizmus körén belül igen tág szerepe van,
vagy lehet az öntudatlan csalódásnak és a tu
datos csalásnak. Az előbbit inkább a résztvevőkön, az utóbbit főként a médiumoknál tapasztal
hatjuk. A mystikus homály, mely a spiritiszta
összejöveteleket jellemzi, a rendkívüli dolgokat
váró lelki feszültség, a »hitet« követelő jelszó
következtében sok1olyan dolgot vélnek látni és
hallani, ami a valóságban nincs meg, s csodá
latosnak gondolják azt, aminek természetes, bár
előlük elrejtett oka van. A tudatos csalás pedig
különösen a dollárok hazájában, az üzleti élel
messég világában, Amerikában otthonos, ahol
szinte üzletté s pedig mint minden az emberi
hiszékenységre alapított vállalkozás elég jövedel
) Trank i. m. 72.
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mező üzletté lett a spiritizmus. A magas be
lépti dijakhoz kötött spiritiszta előadások a mé
dium s az impressárió gond nélküli megélheté
sét biztosítják. Néhány leleplezett médium nyíl
tan beismerte: valahogyan csak meg kell élni.
Az is jellemző, hogy Chikagóban van egy üzlet,
»a szellemi cikkek áruháza«, ahol minden a spi
ritiszta ülések számára szükséges segédeszközt
meglehet kapni, s a tulajdonos bizonysága sze
rint főként asszonyok és ismert médiumok1 a
vevői.
Annálfogva, mert a spiritizmus látszólag a
szellemi diadalát hirdeti a test felett, s mert
maguk a spiritiszták hirdetik1azt, hogy ők nem
a vallás ellenségei, sőt tanításuk tulajdonképen
a vallási élet elmélyedését eredményezi, első
pillanatra szinte azt hihetnénk, hogy ha mással
szemben nem, úgy legalább az anyagelvüség!gel szemben, a materializmussal szemben jó szö
vetséges társa lehet a spiritizmus a keresztyénségnek. Ez vezet át a spiritizmusnak a keresztyénséghez való viszonyára. És ami szempon
tunkból ez tulajdonképen a legfontosabb kér
dés.
Mert a spiritizmus egyéb jelenségei érdekel
hetik a lelki jelenségekkel foglalkozó tudóso
kat, áldozatai az elme és idegorvosokat (a hoz
zátartozókon kívül); visszaélései az államhatal
mat (voltak, akik az államügyész ill. rendőr
ség közbelépését hangoztatták vele szemben)
de a vallási életre, a lelki szükségletekre, túl vi
lágra, örökkévalóságra vonatkozó tanításai el
sősorban a keresztyénséget, s itt is az evangéliom tisztasága felett őrködni hivatott egyházi
tényezőket érdekli, mint már a bevezetésben
utaltunk rá. De a spiritizmusnak ez a fegyver
barátsága csak látszólagos ; csak a laikusokat
megtévesztő. A beavatott tudja, hogy itt nem
szövetséges társról, hanem riválisról, ellenfél
ről van szó, aki egyelőre a keresztyénségg|el,
annak segítségével és tekintélyével akarja cél
ját elérni, hogy azután levetve álarcát, nyíltan
lépjen fel a keresztyénséggel szemben is, mint
amelynek örököse akar lenni, s a ma emberének
vallást nyújtani. A spiritizmus felfogása Isten
ről, Jézusról, túlvilágról, lélekről stb, még a
legnagyobb erőszak alkalmazása mellett sem
szorítható be a keresztyén dogmatikába.
(Folytatjuk.)

Püspöklátogatás, Dr. Raffay Sándor bá
nyakerületi ev„ püspök a szolnokmegyei Csépa
községben Liska Ferenc ev. lelkész híveinél egyházlatogatást tartott és elismeréssel nyilatkozott
a fiatal lelkész nehéz, de eredményes munká
járól.
Sajtónap. Husvét utáni második vasárnap,
április 22-én sajtónap!
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15-én tér vissza s Budapesten, hol már az oda
utazás alkalmával is nagyon kellemesen töltött
el néhány napot, előadásokat tart. Első előadása
Kapi Béla püspököt az amerikai egyesült április 15-én este 7 órakor a Budapest-józsefválutheránus egyház nevében Dr. Scherer M. G. rosi református templomban (Vili. Salétrom-u.
G. elnök március 17-én egy tiszteletére adott 5.) hangzik el e tárgyról: »A Szentlélek és a
ebéden hivatalosan üdvözölte New-Yorkban. keresztyének egysége«. Belépő dij nincs. Áp
Házigazda a New-York és New England Synod
rilis 16-án este fél 8 órakor a Sütő-utcai polgári
elnöke, dr. Trexler Sámuel volt. Dr. Morchead
leányiskola dísztermében tart előadást a buda
János, a Nemzeti Lutheránus Tanács elnöke az pesti protestáns egyházak lelkészei és világi
egyesült Amerikai és Kanadai Lutheránizmus vezető emberei részére e tárgyról: »Az evan
nevében beszélt. A New-York, New Jersey és géliumi világallianc és az egyházak«. E gyűlé
Pennsylvánia állambeli magyar gyülekezetek sen dr. Raffav Sándor evangélikus püspök tart
meglátogatása során a püspök Dr. Fry-nek, az elnöki megnyitó beszédet. Aprilis 17-én este a
Amerikai Missziói Bizottság elnökének vendége napilapokban közlendő helyen és időben szeretet
volt.
vendégség lesz Gooch főtitkár tiszteletére. Áp
Halálozás. Oravecz Margitka 22 éves ko rilis 18-án este 7 órakor a régi képviselőház
rában, hosszas betegeskedés után Szarvason el üléstermében lesz nyilvános nagy gyűlés a kö
hunyt. Nagy részvét mellett temették el. Kiter zönség számára, melyen dr. Bernát István egye
jedt rokonság gyászolja. Az elhunytban Orosz temi tanár, főrendiházi tag mond elnöki meg
Iván, a jeles iró és lapszerkesztő édes testvérét nyitó beszédet, Gooch előadást tart e tárgyról:
gyászolja.
»Áz evangéliumi világallianc és a vallási kisebb
A newyorki Kossuth-szobor leleplezése ségek«, végül dr. Ravasz László püspök mond
alkalmával Dunn, newyorki róni. kath. herceg záróimát. Ezen az estén több énekkar is szere
érsek A Reggel híradása szerint megtiltotta
pelni fog. A rendezőség az érdeklődő közön
Nemes Antal r. kath. püspöknek, hogy a magyar ség minél nagyobb számú részvételét kéri.
róm. katholikusok koszorúját a szoborra he
Keresztet adom ányozott. Klimaj György
lyezze. A tilalmat azzal indokolta, hogy Kossuth csabacsüdi lakos a csabacsiidi ev. egyház imaforradalmár és evangélikus vallásu volt. Vájjon
házának oltárára egy keresztet adományozott.
ez a fennkölt lelkű hercegérsek megtiltja-e hí
A hasonló kivitelű kereszt párját még 18S8-ban
veinek, hogy Washington szobrára koszorút
vallásos édesatyja a szarvasi ó-templom oltárára
helyezzenek? Tudvalevő u. i., hogy Washing afándéku/ta.
ton György sem volt róni. kath. és Washing
Vallásos estély. A szarvasi Luther Szövet
ton is :>fellázadt« a brit uralom ellen!
ség
Nagypéntek estén nagysikerű vallásos es
A keresztyénség lelkiegységéért és a
vallás-szabadságért, alakult meg 1P4f>. augusz télyt rendezett az ev. gimnázium tornacsarnokát
tusában az evangéliumi világallianc. Nem tűzte teljesen megtöltő közönség előtt. Az estély a
ki feladatául olyan, a jelenlegi viszonyok között dalnak és a zenének volt szentelve és igy azon
utópisztikusnak látszó eszmék megvalósítását,
mint a különböző keresztyén egyházak egyesí beszédet nem is tartottak. Vitéz dr. Zerinváry
tése, mind amellett egészségesen ragadta meg János bonyhádi tanár, zongoraművész nagy si
a Jézus főpapi imájában örökségül reánk ha kerrel, mély átérzéssel és igazi művészettel adta
gyott nagy gondolatát annak az egységnek, elő Bach-Taussig: Toccata és Fuga cimii da
mely a legkülönbözőbb szervezettel és dogma rabját. A közönség átszellemülve hallgatta az
tikával biró egyházak híveit is összeköti, ha után Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán
Krisztust valóban Istennek é-; Megváltónak vall
ják. A keresztyén egységnek ez az ápolása az cimii művének több szonátáját, amit Hawraallianc imahét alakjában a földkerekség minden nek-Ribárszky-Slajcho-Tokai vonósnégyes adott
országában gyökeret vert. A külföldi országok elő. A pompás zeneszámot Kellő Gusztáv be
protestánsai hatalmas allianc konferenciákat is vezetése és magyarázata tette élvezhetőbbé. Bor
szoktak rendezni. A mozgalom másik célja a
gulya Mancika és Kiss György theol. egyetemi
vallásszabadság védelme s e tekintetben főleg
hallgató szépen szavaltak.
Olasz és Spanyolorszában tett sokat; éppen
ezekben a hetekben egy lengyelországi protes
Sámsonháza. A 32 tagból álló ifjúsági da
táns diakonisszaház feloszlatását akadályozta lárda rendezésével advent első vasárnapjától
meg hathatós közbelépésével. Mindezt abból az. kezdve vallásos és ismeretterjesztő előadások
alkalomból Gooch Henrik Márton a brit szer tartattak az iskola termében, amely a nagy lá
vezet főtitkára, az anglikán egyház laikus papja togatottság mellett szűknek is bizonyult. Az elő
(Lay Reader), kinek püspöki engedélye van az adásokat, illetve felolvasásokat: Kiss István
összes anglikán szószékeken prédikálni, Romá püspök (1), Kirchner Rezső püspöki titkár (5),
niában látogatást tett a vallási kisebbségek hely Pohánka Sándor segédlelkész (2), Lévay Péter
zetének tanulmányozására. Gooch e magyar körjegyző (2), dr. Vladár Viktor bankügyész
szempontból oly jelentős útjáról november hó (1), és dr. Gonda László körorvos (1) tartották.
H Í R E K .
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Az Ifjúsági Dalárda 15 újonnan tanult ének
számmal, a tagok 26 szavalattal, 1 párbeszéd
del működtek közre és tették vonzókká és ked
vesekké ezen vasárnap délutánonként tartott
estéket. Az egyesület a múlt évben egy harmóniumot, ez évben pedig 400 pengő értékben
egy kitűnő vetítő gépet szerzett be, amelynek
segélyével 17 részben vallásos, részben isme
retterjesztő film került bemutatásra. Az előadá
sok a március 15-iki estéllyel végződtek, ami
kor is Kirchner Rezső püspöki titkár meleg
szavakkal mondott köszönetét Kiss István
püspöknek, aki állandó figyelemmel és érdeklő
déssel kisérte az estélyeket, továbbá az összes
közreműködőknek és Mihalovics Pál kántor-tanitónak, aki fáradságos munkával és hozzáértés
sel a tót anyanyelvű fiatalságot szebbnél-szebb
s kifogástalanul" előadott egyházi énekekre s
magyar népdalokra tanította be. A községben
mozgalom indult meg egy kulturház építése tár
gyában, amely a vallásos estélyek tartására egy
alkalmas nagy termet, olvasótermet, levente és
napközi otthont foglalna magában s amely már
is biztató eredménnyel kecsegtet. Február 1-től
a magyar istentiszteletek is szaporittattak, úgy,
hogy most már minden hó első és harmadik va
sárnapján, a sátoros ünnepek másodnapján,
március 15-én, a hősök emlékünnepén és Szent
István napján magyar istentiszteletek tartatnak,
amelyek ép oly látogatottak mint a tót isten
tiszteletek.
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Irodalmi délután. A Protestáns Irodalmi
Társaság Nyíregyházán, f. hó 14-én délután 5
órakor az ev. templomban irodalmi délutánt
rendez a következő programmal: Geduly Hen
rik püspök megnyitó beszédet mond, Révész
Imre lesz az ünnepi szónok, Salzmann Olga
opera énekesnő orgonakiséret mellett daloikát
ad elő, Szegedy István saját költeményeiből ol
vas fel, dr. Török Pál előadást tart.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

Két soros, tizenkét karú, sárgarézből való
templomi gyertya-csillár, fel- és lehúzható,
bordó függesztő zsinórral. 50 P, -(- szállítási
költség, eladó. Megkeresések a Fóti ev. lelkészi
hivatal címére kéretnek.
Lelkész urak figyelm ébe! Urvacsorai
ostya a Luther Társaság könyvkereskedésében
(Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 51. a.) kap
ható: 100 darab ára 77 fillér, 100 darab I. a.
ára 1 pengő, Konfirmációi emléklapok: Színes
nyomású darabja 80 fillér, színes nyomású vas
tagabb papíron darabja 1 pengő, kék nyomású,
kicsiny alakban, darabja 16 fillér.
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Gyámintézeti felhívás.
Evangélikus Testvérek!
Pál apostol a Korintusbelieknek azt Írja:
»Ha egy tag szenved, minden tagok egyetem
ben bánkódnak, ha egy tag tisztességgel illettetik, egyetembe örülnek minden tagok. Ti ’pe
dig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész sze
rint. (Kor. 1. 12. 26—27.) Az apostolnak ezt
az intését szívleljük meg most, amikor újból
bekopogtatnak nálunk a Gyámintézet gyűjtői.
Evangélikus Egyázunknak szenvedő tagjai
azok a gyülekezetek, amelyek szegénységük, hí
veiknek szétszótrtságuk, kicsinységük s a kö
rülöttük lakó más vallásuaknak türelmetlensége,
ellenségeskedése miatt élet-halál harcot vívnak.
Ezeknek a gyülekezeteknek helyzetképét meg
olvashattuk az elmúlt esztendőben egyik leg
elterjedtebb egyházi lapunkban a »Harangszóban«. Elemi csapások: tűzvész, árvíz, fagy és
jégeső, földindulás és földrengés s még előbb
az infláció, a pénz elértéktelenedés tönkrették
az egyes híveket s egész gyülekezeteket. Ros
kadozó, dúcokkal teltámogatott templomok, pap
és tanitólakok, és iskolák, melyekben sokszor
életveszélyes a megmaradás, várnak alapos re
noválásra. Másutt a hívek erőtlenségük követ
keztében nem is építhettek még templomot, sem
iskolát. Egész nemzedékek nőttek tel, anélkül,
hogy tudták volna, mi is igazán az az evan
gélikus templom s az az evangélikus iskola. S
nem egy helyen nagy buzgósággal belekedtek
a templom, az iskola, a pap- és tanitólak épí
tésébe, de anyagi erő híján nem tudják be
rendezni. Nem tudnak oltárt, szószéket, orgo
nát, padokat, taneszközöket beszerezni. Nem
tudják adósságukat törleszteni, sokszor még a
kamatját se megfizetni. Nem tudnak lelkészt,
tanítót alkalmazni. S nem tudják felvenni a har
cot azokkal, akik nyíltan bevallják, hogy a ver
teién ellenreformáció idejében bennünket »eret
nekeket« a legrövidebb idő alatt megakarnak
»téríteni«.
S mit szóljunk ezen élet-halál harcot vivő
gyülekezetek mellett szórványban lakó híveink
ről? Hiszen azoknak sokszor még csak temet
kezési helyük sincsen. Az eltogultság, türel
metlenség kész még azt a temetőt is egyházi
tilalom alá vetni, amelyben protestáns ember
alussza siri álmát. Ott kint a szórványban sok

17. száxu.

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési á r: Egész évre 6 P. 40 nil., félévre 3 P.
20 fill., negyedévre t P. 60 fill., Egy szám 16 fill
Hirdetési árak megegyezés szerint.

szor éveken át nem látnak híveink evangélikus
papot, tanitót^s ha nem járnak is másvallásu
templomba, kénytelenek gyermekeiket másval
lásu iskolába küldeni.
Csoda-e, ha ilyen körülmények közt egyes
szórványbeli hívek lassan-lassan »megpuhulnak«
s végül megtagadják hitüket.
A különösen kegyetlen Decius-féle keresz
tyén üldözés idején (249—251.) — úgy olvas
suk ezt az cgyháztörténelemben — voltak olya
nok, akik, hogy a kínzásoktól meneküljenek,
pénzért hatósági bizonyítványt szereztek, amely
ben a megvesztegetett hatóság azt hazudta,
hogy ók a pogány istennek oltárain áldoztak
s tömjéneztek, voltak olyanok, akik ezt szinleg
meg is tették, sőt olyanok is, akik tényleg el
estek s teljesen megtagadták keresztyén volta
kat. De voltak bátor hitvallók, contessoresek,
sőt vértanuk, martyrok is.
Ha azt akarjuk, hogy a mi csonka orszá
gunkban az evangélikus egyház meg ne szűn
jék, hogy híveink különféle bizonyítványokkal,
rcverzálisokkal s u. n. loyalis viselkedésükkel
hitüket meg ne tagadják s el ne essenek, ha
azt akarjuk, hogy nocsak a reformáció ünnepén
énekeljék, hogy »Kincsünk, életünk, nőnk és
gyermekünk mind felvehetik«, hanem konfirmá
ciói fogadalmuknak megfelelően: hívek marad
janak hitükhöz mind halálig, akkor, kér. test
véreim, kell, hogy megszívleljük az apostol in
tését :»Ha egy tag szenved, minden tagok egye
tembe bánkódnak«. Azért siessünk a Gyámin
tézet utján segítségére a mi hitünk cselédeinek.
Legyünk azon, hogy ők is részesüljenek az ev.
templom és iskola, igehirdetés és tanítás és lel
kipásztorkodás áldásaiban, erősítsük meg a ha
landófélben levőket, hogy a kisértés órájában
megállhassanak. A szórványban, lelki gondozás
nélkül magára hagyott ember hamar elcsügged
és elfárad a teher hordozásban. Hiszen még
a Megváltó Jézus is leroskadt a kereszt nehéz
terhe alatt s csak a cyrenei Simonnak segít
ségével tudta elvinni addig a helyig, mely mon
datik Golgothának. Hát mi gyenge, gyarló em
berek, hogy ne törnénk össze, hogy ne roskadnánk le a nehéz terhek alatt, ha magunkra
vagyunk hagyatva, ha nincs egy megértő s z í v ,
nincs egy résztvevő lélek mellettünk, aki segít
és megosztja velünk az egyedüllét terhét? Azért
osszuk meg egymás között a nehéz terheket,
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tegyük elviselhetővé szórványainkban élő hí
veinknek súlyos igáját.
Ha testünknek, egy, még oly kicsi, még
oly igénytelennek látszó tagja szenved, a többi
tagok mind bánkódnak vele s rögtön munkába
állnak, hogy segítsenek a beteg veszélyeztetett
tagon. Egész önkénytelenül megáll a láb s vé
dekezik a kar és kéz, ha szemed világa veszély
ben forog. S ha sebet ejtenek tested egyik tag
ján, valamennyi tag sietve küldi oda a vért,
hogy uj szövedéket alkossanak. S ha éltedet ve
szélyeztető bacillus hatol testedbe, a test vala
mennyi tagja a valamennyi vércseppje, mint va
lami védősereg lázasan, dolgozik," hogy ha csak
valamiép lehetséges, kilökje ahaláltokozó kórt.
Oh tanuljunk testünk tagjaitól. Bánkódjunk
szenvedő hitsorsosainkkal és siessünk az ő se
gítségükre.
Amikor a múlt évben az az olasz hajó, a
Principessa Mafalda sziklára futott és sülyedni
kezdett, mindazok a hajók, amelyek közelében
voltak s amelyek a szikratávíró jelentései utján
értesültek a Mafalda szerencsétlenségéről, a ve
szedelem színhelyére siettek és megmentettek,
ami csak megmenthető volt.
Több mint hatvan gyülekezetünk s egy
házi intézményünk folyton folyvást szétküldi a
vészjeleket: Mentsetek meg, mert tönkre me
gyünk! Oh ne izenjenek hiába. Teljesítsük kö
telességünket. Ha egy tag szenved, minden ta
gok egyetembe bánkódjanak s ha egy tag tisz
tességgel illettetik, egyetemben örülnek minden
tagok. Az az ujjadon levő gyémántgyűrű, az a
nyakadon levő aranylánc az egész embert díszíti,
a lábadat védő saru s a melledet melegítő ruha,
az egész testnek javára válik. Ha halljuk és
olvassuk, hogy híveink a fővárosban és annak
környékén, a vidéken, az alföldön s a Balaton,
a Duna, Tisza, Rába partján, lent Tolnában és
fent Nógrádban és mindenütt, ahol Isten igé
jét éhező és szomjuhozó hívek találtatnak, egy
másután építik az egyszerű és mégis csinos
kis templomokat, s megnyitják az iskolákat, a
hol gyermekeik megtanulják mindazt, ami szép,
jó és nemes, ahol gyarapodnak Isten és ember
előtt való kedvességben, úgy ez az egész egy
háznak díszére válik. S ha szórványba küldött
bibliák, énekeskönyvek, imakönyvek gondosan
szerkesztett egyházi lapok, naptárok s egyéb
építő irodalmi termékek által megerősítjük ott
híveinket a vallás-erkölcsi életben, úgy ez az
egész hazának díszére és javára válik. Nem
felekezeti elfogultság, vagy hiú dicsekedés, ha
azt mondjuk, hogy minden evangélikus temp
lom, iskola, belmissziói intézmény felett szinte
ott látjuk a feliratot: »Lux lucet in tenebris«,
ha egyházunkat sötéségben világoskodó lám
pásnak mondjuk. Hiszen még a száraz statisz
tika is kénytelen bevallani, hogy ami az iskoláz
tatást, kultúrát, vallás-erkölcsi életet, áldozatkészséget illeti, ami egyházunk, a legkisebb egy
ház ebben az országban, vezet s első helyen áll.
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S igy van ez külföldön is. Igyekezzünk megtar
tani ezt az elsőbbséget. Legyünk mi evangéli
kusok továbbra is fénytadó világosság és rom
lástól megóvó só.
De ehhez szükséges, hogy imádkozzunk
egymásért és hogy az erősebb segítse a gyen
géket, hogy tudjunk áldozni a gyámintézet ol
tárán.
A múlt esztendőben körülbelül 60.000 P
volt az az összeg, amellyel a különböző gyám
intézeti fórumok és a gyámintézettel évtizedes
testvéri szeretetben álló németországi Gusztáv
Adolf egyesület siettek a magyarhoni gyenge
egyházak és hívek segítségére.
Ez idén a Gusztáv Adolf egylet eddig 10070
márkával sietett segítségünkre, több theológust
tetemes stipendiummal látott el és egy gyü
lekezetnek urvacsorai edényeket küldött. Evvel
szemben a mi gyámintézetünk ez idén eddig
csak egyetlenegy adományról tud számot adni.
De ez az egy adomány, azután tekintélyes, szin
tén azt szeretném mondani: fejedelmi adomány.
Dr. Thébusz Aladár kúriai biró az 1000 P
Thébusz-féle gyámintézeti alapítványt 4000 P-vel
megnövelte. A jó Isten áldja meg gyámintéze
tünknek ezen igazi jóbarátját s adja, hogy so
kan kövessék nemes példáját! Nagyon kérjük
jómódú híveinket, hogy mint a múltban, most
is tekintélyesebb összeggel, ha lehet s mód
jukban áll, alapítványokkal siessenek a Gyám
intézet segítségére. De nem akarnánk és nem
szabad nélkülöznünk egyházunk legszegényebb
és legkisebb tagjának segítségét sem.
Foerster »Az Élet művészete« c. könyvében
egy megszivlalelésre méltó szép mesét mond egy
pici, kis acélcsavarról, mely több ezer hasonló
srófocskával együtt egy óriási hadihajó két nagy
vaslemezét tartotta össze. Az Indiai óceánon járt
a hajó, amikor ez a bizonyos kis csavar elgon
dolta magában, hogy jó volna kissé kinyujtózkodni helyéből. Erre a szomszéd srótok mind
járt rákezdték: »Ha te megmozdulsz, megyünk
mi is«. És a födéltartó szegek egyszerre szintén
igen szűknek találták1 a helyüket és elkezdtek
mozgolódni. Erre a nagy vaspántok megijed
tek és kérték a szegeket és srófokat: »Az Is
tenért, maradjatok veszteg, széjjelmálunk rög
tön, mihelyt nem tartunk össze valamennyien!«
Az egész óriási óceánjáró hajón elterjedt ahir
a kis csavar szándékáról és nagy volt a riada
lom. Elhatározták mind: a vasbordák, a geren
dák, a páncéllemezek, a deszkák, az összes srófok és szegek, hogy küldöttséget menesztetlek
a kis csavarkához, maradna meg helyén, kü
lönben a hajónak vége, elpusztul mindenestől
és egyikük sem látja többé viszont szülőföld
jét. A kis parányi jószág erre belátta, hogy
mily fontos feladat vár reá, helyén maradt s
legjobb tehetsége szerint, igyekezett feladatá
nak megfelelni.
Tegyük meg mi is ami feladatunkat. Te
gyünk mindenekkel jót, kiváltképepen a mi hi-
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tünk cselédeivel, mert mi a Krisztus teste va
gyunk s tagjai rész szerint. Hivatva vagyunk
arra, hogv együtt szenvedjünk s együtt örül
jünk. Luther Márton arra tanított: »Ä leckéjét
ki-ki tudja, így a háznak jól lesz dolga«.
Hittestvéri üdvözlettel: Budapest, ill. Sop
ron, 1928. Misericordias Domini vasárnapján.
Báró Feilitzsch Berthold sk. Egyetemes Qyámintézeti v. elnök, Ziermann Lajos s. k. Egye
temes Gyámintézeti e. elnök.

A spiritizmus rövid ismertetése és bírálata.
Irta: Dr. Kiss Jen ő .

IV.
Ez kitűnik azon kettős tényből, hogy egy
felől a spiritizmus tulajdonképeni étheri finom
ságú anyagelvüség, mert a szellemeknek is a
materializációját hirdeti, másfelől, mert a külön
böző vallások közt minőségi különbséget nem
ismer, a keresztyénséget és egyéb vallásokat
eg}' fokra helyezi, s föléjük emeli a maga ta
nítását.
A keresztyénség lényege, amiről Pál apostol
szive vérével ir, IKrisztus keresztje, amelyen kívül
másról tudni nem akar, annyira, ho^y, ha va
laki mást hirdet azon kívül, amit o hirdetett,
ha mindjárt egy angyal lenne is az égből, átok
alatt legyen; ami hosszú századok sötét ho
mályából a reformáció révén került újból meg
illető helyére a »sola fide« és »»sola gTatia« a
spiritizmusból hiányzik. Egy tollvonással törli
ezt el. A »nincs másban üdvösség, csak a Jé
zus Krisztusban« vallástétel helyét elfoglalja a
különböző fokozatokba osztott szellemeibe ve
tett hit. Ezeknek sorában Mohamed vagy Con
fucius mellett helyet foglalhat Krisztus is, de
királyi trónjáról letaszítva. Az egyedül hit által,
Isten kegyelméből, a Jézus Krisztusban lett
váltság által üdvösségre jutás, az egész váltságmu, úgy ószövetségi előkészítő, mint újszövetségi teljes formájában félretevődik. Ide
gen világban járunk itt, ahol a hit világának
szavát nem értik meg, s ahol az evangéliom
tiszta tanítása helyett az alsóbb és magasabbrendü szellemek zavaros »nyilatkozatai« hang
zanak el a spiritiszta körök médiumai, eme
modem Pythiák ajkáról, vagy olvashatók tetszésszerint magyarázható »szellem irások«-ról,
amelyek ama régi bibliai kijelentés tökélete
sebb folytatói és magyarázói akarnak lenni.
Bűn és erény bibliai értelemben nincs;
szinte túl vannak a jó és rossz határán; csak
beavatottak s kevésbbé beavatottak vannak,
akik számára az, ami vallásunk tanítása sze
rint erény, sokszor közönyös, s ami bűn, az
sokszor természetes, magától értetődő. A spiritizmusba való elmélyedés a fokozatos önváltságot eredményezi, ügy, hogy lényegéből ki
forgatott hittan, felforditatt ethika az, amit a

131.

spiritizmus az ő híveinek nyújt a amit végered
ményben a keresztyénség helyett adni akar.
Ezért nem lehet vérbeli spiritiszta tartó
san az egyháznak élő tagja; akit inkább vonz
a szellemek zavaros társasága, az előbb-utóbb
elhidegiil az evangéliom tiszta világától. Ezért
igaz, hogy a spiritizmus közvetítésével még
senki sem jutott el a bűnösöket üdvözítő Meg
váltóhoz, s lett újszövetségi értelemben keresz
tyénné.
Fennebb etherizált anyagelvüségnek mon
dottuk a spiritizinust; és tényleg, ha felfogását
a mystikus keretből kihámozzuk, szinte meg
döbbentő a hasonlóság, hogy ne mondjam ér
dekközösség, amely a kettő közt van. Ez is, az
is detronizáija Krisztust, tagadja a bűnt ke
resztyén értelemben és hirdeti az önmegvál
tást s nyújt az egyénnek tetsző kényelmes val
lási felfogást, amely semmiféle aktivitást nem
kíván, semmi önfegyelmezést, öntudatos lelki
kormányzást, a test indulatai felett, hanem
egyik inkább a lélek tagadásával, másik a lé
lek kormányzásának felfüggesztésével juttatja
diadalra a test alacsony indulatait és érzéseit, s
ezekkel ama romboló erőket, amelyeket a test
és lélek életének megbontása folytán joggal
nevezhetünk daemoniaknak. Azt valószínűnek
tartom, hogy a spiritizmus számos hive ezen
végső konzekvenciákat nem látja s nem vonta
meg; de hogy a spiritzmus vonalai meghoszszabbitva ide vezetnek, gondolatai következe
tesen végig gondolva ezt eredményezik, az két
ségtelen. »Mi közben bölcseknek gondolták
magukat, balgatagokká lettek«. (Róm. 1. 22.)
Ezért tartsuk széjjel, azt ami nem összevaló,
ne keverjük a spiritizmust a keresztyénséggel,
s böjt csendes előkészületi idejében a felé for
duljunk, aki lett nekünk bölcseségül, Istentől
igazságul s szentségül és váltságul. (I. kor. 1.
30.)
(Vége.)

Egységes egyházi éneklés és egyöntetű
liturgia.
(Válasz és befejezés.)
Az Evangélikusok Lapja 13. és 14. számá
ban múltkori cikkemre megjelent hozzászólás
nagy örömöt okozott nekem, mert azt bizo
nyítja, hogy visszhangra talált s így cikkem
nem volt a pusztában elhangzott üres szó.
ü gy látom, hogy a cikkíró velem sok rész
letkérdésben egy és ugyanazon a véleményen
van, hiszen én sem akarom az egyházi ének
lést máról-holnapra megjavítani és az egye
temes egyház által előirt formába hozni; Cikk
író szerint két iskolai generáció 10—12 év alatt
behozza az eredeti koráléneklést. Kapi korálkönyve 1912. óta van használatban s igy 12
esztendő már eltelt, de én nem veszem észre,
hogyr azóta lényeges javulás állott volna be.
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Ennek az iskolában kell megindulni s ezért
sürgetem az énekszakfelügyelők alkalmazását,
hogy ilyen úton gyorsitsam a haladás menetét.
Azt nyíltan bevallom, hogy nem érthetek egyet
idő tekintetében a cikkíróval, hanem valamivel
gyorsabban szeretnék haladni azon az úton,
amely az eredmény felé visz.
Mindjárt itt el akarom oszlatni a cikkíró
nak azt a nézetét, hogy a kántorokkal szem
ben elfogult vagyok. Ez nem helytálló, mert
ha valaki meg tudja becsülni azt a nehéz és
fárasztó munkát, amelyet ők végeznek, úgy én
volnék az. Viszont az ügy érdekében sem tehe
tem, hogy minden oly irányú ténykedést, amely
a fejlődést hátráltatja, ha még — a cikkíróval
szólva — sporadikus is volna az eset, agyon
hallgassam.
Ami kántori munkásságomat és tapaszta
lataimat illeti, kényszerítve érzem magiam —
részben önigazolás céljából is, bár nem na
gyon szívesen teszem — visszatérni arra az
időpontra, amikor már egyházi funkciókat vé
geztem. Mint a gimnázium V. osztályába járó
tanuló, ami megfelel az első éves tanítóképző
nek, már játszottam a templomban s magam
végeztem az egyházi funkciót. Őszintén beval
lom, hogy nem volt könnyű feladat, mert két
manuálos és 30 szóló változattal bíró orgona
állott rendelkezésemre. Néhány hónap múlva
azonban olyan gyakorlatom volt, hogy az tt
működő kántorok már annyira megbíztak ben
nem, hogy szívesen vették, ha játszottam. Ez
pedig gyakran történt, mert nem mulasztottam
el egyetlen egy istentiszteletet sem.
Megfigyelőképességem folytán rájöttem,
hogy az ott működő négy kántor közül három
szívesen hajlott a gyülekezet ama szokására (ez
a megállapitás részemről mem elfogultság a kán
torokkal szemben), hogy helyi szokásaikat az
orgonán is követték. Az egyik azonban határo
zottan ellene szegült eme szokásoknak és meg
kísérelte a helyesebb irányt követni. Minthogy
elég gyakran volt alkalmam a gyülekezetét ve
zetni, úgy én is csatlakoztam hozzá. Lehet, hogy
ezen csatlakozásom csak intuitiv volt, lehet azon
ban, hogy tudatosan felismertem a helyes utat.
Ez, azt hiszem, az egész esetre nézve közöm
bös. Egy alkalommal a Mi Atyánk, lei vagy
mennyekben kezdetű egyházi éneket énekelte
a gyülekezet, persze az utolsó sorát a rendes
től eltérően. Ekkor történt az, amit múltkori
cikkemben tanácsoltam: kihúztam Oktáva 4 láb
és Kornett 5-szörös változatokat és ezekkel ve
zettem a korái minden versszak utolsó sorát.
Nem lett belőle botrány, hanem a gyülekezet
megtanulta a helyes éneklést. Ilyen módszerrel
sikerült még több, az egyes énekeknél előfor
duló rendellenes szólamvezetést lefaragnom,
íme, ezt a tanácsot, amelyet múltkori cikkem
ben adtam, nem az íróasztal mellett eszeltem
ki, hanem saját kántori tevékenységem tapasz
talati eredménye. Úgy hiszem, hogy olyan ta
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nácsot, amelyet magam sikerrel tel tudtam hasz
nálni, csak jogosan adhatok. Itt csak! az lehetne
még az ellenvetés, hogy a városi gyülekezet
intelligensebb és muzikálisabb, mint a falusi,
amit készséggel elismerek, de a falusit is lehet
kitartó és önmegalkuvást nem ismerő fáradsá
gos munka és türelem árán úgy nevelni, hogy
á városinak a nyomdokába léphessen.
Eredeti dallamon azt értem, amelyet a dal
lamszerző legelső alkalomkor használt. Hogy
ez sok esetben problématikus, megengedem,
de éppen olyan sok, sőt talán még több eset
ben nem problématikus és ilyen esetekben a
szerző által adott dallamot tartanám meg. Hi
szen akármelyik költemény elszavalása csiak ak
kor helyes, hogyha azt szórol-szóra tudjuk;
ahogyan a költő azt maga gondolta és leirta,
noha itt is lehetne, önkényes javításokat tenni,
amennyiben többen értenek a szöveg felcserélé
séhez, mint a zenei gondolatok átalakításához.
Miért ne lehetne a dallamszerző jogát is úgy
tiszteletben tartani, mint a költőét és a dalla
mot kótáról-kótára úgy énekelni, ahogyan ő azt
gondolta és érezte? Meg tudta volna írni más
képen is a dallamot a dallamszerző, ha ihlete
ezt szükségképen kívánta volna. A magyar
himnusznál senkinek sem jut eszébe a dallamot
megváltoztatni, pedig az evangélikus korálok
egytől-egyig mind himnuszok. Ezzel csak a
cikkíró kérdésére akartam válaszolni, de nem
gondolok arra, hogy a Kapi-féle kcrálkönyvben
dallamváltozás történjék.
Ami az Erős vár. . . szövegét illeti, meg
jegyzem, hogy nagy küzdelmembe került, míg
rászántam magam ennek közlésére. Tettem pe
dig azért, mert ez idő szerint nincsen olyan
egyetemes határozat, amely egyetemes egyházi
énekkönyvet egységes szöveggel írna elő. A
közölt szöveg Masznyik Endre és Stromp
László fordítása és megtalálható a Kovács Sán
dor által szerkesztett »Kis Énekeskönyv«-ben
(Pozsony 1901. Az Evang. Theológusok Ott
hona kiadása). Ha Székács fordítása általános
ságban használt szöveg lenne, akkor ő bizo
nyára felvette volna énekeskönyvébe, amelyben
Székácstól 16 más ének szerepel.
A közjátékok az evangélikus korái tengeri
kígyója. Az egyes verssorok közötti közjátékok
nem voltak meg a XVI. és XVII. században,
pedig ez az idő az ev. korái virágkorát jelenti.
Ezek csak egy későbbi kor szüleményei, ma
»ósdi, idejét multa Ízléstelen copf«, (Zalánti
1924.), amelynek semmi köze az ev. koráihoz.
Morascher 1925-ben igy ir: »Megjegyzem, hogy
a korálok egyes sorai között kívánt közjátékok
és modulációk olyan ízléstelenek, hogy ma már
a laikus hívek is megbotránkoznak rajta. £s
ahol ezt mégis alkalmazzák, ezen egyházi stí
lus-eltérés csakis a kevesebb szaktudással bíró
kántornak köszönhető, aki a füleket a világias
cifrázathoz hozzászoktatta, minek folytán a hí
vek az ízléstelent jónak tartják«. A cikkíró erre
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a kérdésre vonatkozólag többek között helyes
irányítást kaphat Max Richter: Choralkunde im
Dienste des evangelisch-christlichen Lebens (Kir
chenmusikalisches Archiv, 13. füzet) és Karl
Balthasar: Grundsätze und Richtlinien für den
musikalischen Teil des ev. Gottesdienstes (Kir
chenmusik Archiv 21. füzet) cimü művekből s
igy ezzel itt bővebben nem foglalkozom. Cikk
írónak azon kérdésére, vájjon az általa felsorolt
korálkönyvek interludiumait kifogásolom-e, az
a válaszolom, hogy abban az esetben, ha interludiumokon sorok közötti közjátékokat ért,
határozott igennel kell felelnem. Az egyes versszakok közötti közjátékok, amilyenek Kapi korálkönyvében vannak, szükségesek és fontosak,
de ezek egészen más irányzatúak, mint a so
rok közötti közjátékok. A Natorp, Keszler és
Rink által kiadott korái könyviben (Essen 1829.)
éppen a verss'akok közötti közjátékok hiányza
nak, csak a sorok közötti közjátékok vannak
meg s ezért a leghatározottabban kitogásolhatók. Aki a sorok közötti közjátékok mellett
tör lándzsát, az félreismeri az evangélikus korái
egész mivoltát és szerkezetét.
Cikkírónak ama kijelentése, hogy én téved
tem és eltértem a tárgyilagosságtól, nem helyt
álló, mert én nagyon jól meggondoltam mind
azt, amit Írtam, sót teljes tájékozottsággal ki
jelentem, hogy sokkal kevesebbet Írtam, mint
amennyit lehetett volna. Tévedéseimet a cikk
író nem cáfolja, hiszen egyik helyen ki is je
lenti cikkében, hogy igazam van. Azt az idé
zetet pedig, amelyben a német ember száját
szögletesnek, a magyarét pedig gömbölyűnek
mondja, tréfás mondásnak szívesen elfogadom,
de komoly érvnek nem ismerhetem el. Erre vo
natkozólag idézek Morascher Hugó egyik cik
kéből: »A korálok vallási énekek és azok dalo
lása nem eshetik nemzeti elbírálás alá," inert
akár itt Magyarországban, akár Német- vagy
Franciaországban, vagy a világ bármely részé
ben muzikálisan csak egyformán éneícelhetök
a korálok«.
Ami »a kántort a gyülekezet vezeti« tóje
lentésemnek cikkíró által történt visszautasítá
sát illeti, megállapítom, hogy ezzel elkésett. Ál
lításomat fenntartom s kérem egyúttal olvassa
el az Evangélikusok Lapja 1928. évi 4. számá
ban megjelent Liturgiánk cimü cikket is, ami
ből láthatja, hogy ezt a megállapítást, amelyet
nálam kifogásol, már előttem Hütter Lajos lel
kész ur^ igen helyesen tette meg s éppen ezen
kijelentés volt saját cikkem csirája. De még
többet is találhat ottan, maga a kántor igy
szól: »Sajnos, ez igy van, de mi kántorok erről
nem tehetünk, mert a gyülekezet ezt a dalla
mot szokta meg, s nekünk ehhez alkalmazkod
nunk kell, s mi ebbe már régen bele is törőd
tünk«. (sic!) Én ezt a legjobb akarat mellett
sem nevezhetem okosan és tervszerűen vezetett
fejlődésnek.
Ami a liturgia kérdését illeti, azt előbbi cik
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kemben is csak érintettem azzal a megjegyzés
sel, hogy ezzel az egyetemes liturgiái bizottság
már foglalkozik s igy itt sem térek ki bőveb
ben reá. Annyit mégis le kell szegeznem, hogy
tudok magyar ajkú egyházakról is, ahol van li
turgia. A liturgia hiányát az egyházi énekkar
hiányára lehetne sok esetben visszavezetni. Hány
egyházban van egyházi énekkar? Pedig a mű
vészien iskolázott énekkar már Luther idejében
is mintaképül szolgált a gyülekezeti énekeknél,
azok eléncklésére nemesitöleg hatott és uj dal
lamok bevezetésekor segédkezett. Ünnepek al
kalmával az énekkar még különös szerepet is
kapott. (Lásd Ph. Wolfrum: Die Entstehung und
Entwicklung des deutschen ev. Kirchenlieder in
musikalischer Beziehung, Leipzig 1890.)
Tisztában voltam azzal, hogy cikkemmel ér
zékeny húrokat érintek még akkor is, ha iga
zam van s talán ezt magyarázza a cikkíró ré
szemről elfogultságnak. Én senkit sem vádo
lok, de az ügy érdekében nem hallgathatok el
olyan dolgot, amely általános érdekű és az egy
házi ének szempontjából fontos és lényeges.
Csakis ilyen módon remélhetem azt, hogy si
kerül felkeltenem a figyelmet az énekügy iránt
és ez a kifejezett szándékom is. Fel szeretném
rázni mindazokat, akik ebben a kérdésben cse
lekvő szerepet játszanak, mivel ily módon le
hetséges, hogy’ az énekiigy tekintetében némi
haladás történik.
Haberehrn Gusztáv Adolf
Aszód.
rg. tanár.

Dr. Ralfay Sándor taányakerületi ev. pnspök
egyházlátogatása Csipán.
Ünnepi díszt öltött t. hó 1-én Csépa köz
ség: dr. Raffav Sándor bányakerületi evangé
likus püspök látogatta meg a csépai evangéli
kus missziói egyházat. Purgly Emii Csanádi fő
ispán és Saguly János csanád-csongrád megyei
főesperes kíséretében Szentesről autón érkező
magas vendéget Szolnok vármegye nevében
Patrubán István a tiszai alsó járás föszolgibirája fogadta Csépa község keleti határánál, in/
nen lovasbandérium által kisért hintósor élén
a községbe vonult a püspök ur. A községben
felállított diadalkapunál Fialka Lajos községi
biró a község lakossága nevében, az evangé
likus templom előtt a presbitérium élén Liska
Ferenc csépai misszió evangélikus lelkész fe
jezte ki hódolatát anyaszentegyháza főpásztora
előtt. Ezután az e vangélikus templomban
istentisztelet volt, melynek végeztével ma
gasztos keretében a főpásztor hirdette az igét,
imádkozott és megáldotta a gyülekezetei Ma
gasztos szárnyalásu beszédjének evangéliumi ve
zérlő gondolata az isteni üzenet: »Ember! Én
tudom a te dolgaidat! Az igazság, és szeretet
magyar harcosai imádkozzatok az Isten kegyel
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méért!« Istentisztelet Végeztével a templomban
megtartott díszközgyűlésen úgy az egyház tag
jai, mint az igen nagyszámban megjelent ven
dégek üdvözlése után Öméltósága a csépai pro
testáns egyház majdnem 100 éves fejlődését is
mertette, mely fejlődés alatt előbb — egész
1925-ig a csépai ref. vallásu hívek is az egyház
kebelébe tartoztak, a hívek hitéleti szükségletét
a szentesi egyház lelkésze látta el, melynek a
csépai egyház a filiája volt. 1925-ben nyuga
lomba vonult az egyház levitatanitója, kinek fi
zetését jó részben az állam viselte, most az isko
lás gyermekek kevés létszámára való tekintet
tel az államsegélyt a minisztérium beszüntette,
evvel igen nehéz, majdnem végzetes helyzetbe
taszította a csépai ev. egyházat, másfél évig
csupa kétségbeesés, könyörgés és kilincselés,
majd ezek eredménytelensége következtében
belharc indult meg Csépán az egyház evangé
likus és református hívek között. Az előbbiek
híven kitartottak egyházuk mellett, mig a re
formátusok, azon indokolással, hogy gyerme
keik tanítását ev. levita tanító hijján továbbra
is nem bizhatják az államsegélyes róm. kath.
iskolában működő tanítókra, a szomszédos Tiszasas község református lelkészéhez fordultak,
majd 1927-ben teljesen kiváltak a csépai egye
sült protestáns egyház keretéből és nyíltan ki
mondották, hogy Tiszasashoz csatlakoznak. Mig
a református vallásu hívek vallási ügye igy az
evangélikus egyház hívek vallási ügyeitől el
szakadt, azalatt az evangélikus egyházi főható
ság Csépára ev. missziói lelkészt rendelt ki. A
kinek beiktatása előtt még ismételt kísérletet tét
Saguly János ev. főesperes arra, hogy a ref.
vallásu híveket az egyház kebelébe, mint test
véreket visszatérésre bírja, annál is inkább, hogy
az okot, melyért a két gyülekezet szétválása be
következett, avval, hogy missziói lelkészt kül
dött ki, az ev. egyházi főhatóság gyökerében
szüntette meg. A visszatérítési kísérlet sajnos,
nem sikerült, amikor is a csépai evangélikus hí
vek mély sajnálatukat fejezték ki a ref. testvé
rek kiválása fölött, mert igy az együttesen is
nagyon gyenge egyház kétfelé vált közönsége
szegényes körülményei között nagyon nehéz na
pokat fog élni, megalakította a csépai ev. miszsziói egyházat. Sok nehézséggel megküzdve,
ezen időtől kezdve mindinkább erősödik a csé
pai ev. egyház. Végül jó reménységgel imád
kozott a magyar evangéliom boldogulásáért a
főpásztor. A közgyűlés során rámutatott azon
visszaélésre is, hogy az államsegélyes elemi r.
kath. iskolába járó ev. gyermekek szüleire egy
házi adót ró ki a róm. kath. egyház iskolai
fent.' adó címén, holott Magyarországon az el.
iskolai oktatás tandíjmentes és a jelenlevő főszolgabirót e visszaélés megszüntetésére felkérte.
Díszközgyűlés után áz egyház isko1atérmé
ben a politikai község, az egyes testületek és
egyesületek kiküldöttei tisztelegtek a püspök ur
előtt.
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A küldöttségek fogadása után a lelkészlak
ban szeretet délután volt, hol a csépai ev. la
kosság és egyház példás áldozatkészségéből gaz
dagon megtérített asztal 'fogadta az ünnepélyen
megjelenteket.
A főpásztor este 8 órakor kíséretével viszszatért Szentesre, ahol a Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság magasnivóju estélyén tartott
előadást.
Az egyházi ünnepségen és istentiszteleten
egész Csépa lakossága felekezeti különbség nél
kül ott volt, dacára annak, hogy a róm. kath.
lelkész most is, miként tette egy évvel ezelőtt
az ev. missziói lelkész beiktatásánál a templom
ban a szószékről tiltotta meg híveinek egyházi
átok terhe alatt, hogy a protestáns egyház ün
nepségén részt vegyenek. Amikor e szerencsét
len megcsonkított Magyarország minden telekezetének és minden lelkészének a legszentebb
hazafiui kötelessége, hogy az összetartást, a
szeretetet, a békességet, a hívek leikébe be
leoltsa és ott azt ápolja, akkor a nagy világegyetemben egyetlen kis rögecske, egy szürke
kath. pap megfeledkezve Trianonról, hazáról,
mindenről úgy igyekezik egyéni tekintélyét biz
tosítani, hogy nyíltan szószékről hirdeti a val
lási harcot. Egyházunknak azonban fényes elég
tételt adott Csépa község kath. lakossága^ tes
tületéi, róm. kath. legényegylet, róm. kath. leány
kongregációja azáltal, hogy az ünnepségünkön
nemcsak megjelentek, hanem annak sikerét és
fényét tevékenységükkel nagyban elő is segítet
ték és nyíltan hirdették, hogy a kath. lelkész
prédikációjával nem azonosítják magukat.
Szeretett főpásztorunk látogatása egyhá
zunk híveire úgy hatott, mint a nyári forrósáé
ban eltikkadt virágokra az üdítő harmat. Hí
veink lelki világában e szép egyházi ünnepé
lyünk örökre emlékezetes marad. Püspökünk
diadalát legszebben bizonyítja az a közmegelé
gedés és osztatlan szeretet, mellyel Csépán fo
gadták, körülvették és róla megemlékeznek. A
látogatás óta két áttérő is jelentkezett.

fl fllippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
3, 4—6.
>
A zsidókat a származás, a körülmetélkedés
és a törvény különbözteti meg más népektől.
Azok, akik Pál apostol ellen áskálódnak és a
pogányokból lett keresztyéneket, amilyenek a
filippibeliek is voltak, a zsidó® iránynak szeret
nék megnyerni, zsidóság tekintetében nincsenek
előnyben az apostollal szemben. Ha a »test«
használna valamit, ha az érdemet jelentene, a
mellyel dicsekedni és olyan kiváltságot, amely
ben bizakodni lehet, akkor az apostol semmi
ben sem maradna el a többi zsidók között. Sőt,
megelőzne sok zsidót, akinek vére nem fajtiszta,
aki vagy maga tért át a zsidók közé, vagy pe-

itóé.

Ev a n g é l ik u s o k l a p j a

135.

Halálozás. R é v é s z Sándor, a »Győri
Hírlap« felelős szerkesztője, lap- és nyomdatu
lajdonos f. hó 12-én elhunyt. Temetése t. hó
14-én volt a r. kath. vallás szertartása szerint.
A belügym iniszter egy telebbezés folytán
döntés végett hozzá került ügyben kimondta,
hogy a Biblia nyilvános magyarázása az egy
házak hatáskörébe tartozik.

Nagyheti istentiszteletek. Az ózdi egy
házközségben az elmúlt böjti időszakban min
den héten vallásos estély volt, melyeken Dómján
Elek dr. esperes, Duszik Lajos lelkész voltak
a vendégszónokok; három ízben Marcsek Já
nos lelkész tartott beszédet a Magyar Golgota
címmel; a böjti esték a nagyhéten nyertek foly
tatást, amikor minden este volt istentisztelet,
melyeken a Nagyhét története címmel tartottak
beszédeket a lelkész és Bélák János segédlel
kész.
Újabb adatok a protestáns egyházi köl
csönök sikeréről. Evangéliomi egyházaink sú
lyos anyagi helyzetében, amikor már évek óta
csak kielégitetlen szükségekről hallottunk és
csak panaszok jutottak hozzánk, jól eső érzés
sel vesszük és veheti minden egyházát szerető
ember tudomásul, hogy az egyházi kölcsönök
megoldására indított mozgalom a legszebb si
kerrel járt. Ugylátszik végre egységes megmoz
dulást eredményezett az a mozgalom, amely
egyházi vezető férfiáink által megindítva a Pro
testáns Központi Hiteliroda utján kedvező fel
tételű kölcsönhöz segíti az arra, sajnos, nagyon
is rászorult egyházakat. A Protestáns Központi
Hitelirodához (Budapest IV., Ferenciek-tere 3.
I. em. 1.) beérkezett tényleges igénylések öszszege, alig három heti munka után meghaladja
a 10,ÍXX).Ü0Ü pengőt. A még szabályszerűen be
nem nyújtott, de már bejelentett igénylések
összege is 5,000.000 pengő körül jár. Számos
egyház igénylése hiányzik még és ezért feltét
lenül kívánatos, hogy az igénylését, vagy hogy
nem igényel, minden egyház rövidesen beje
lentse. Azok az egyházak, amelyeknél a rendes
igénylési iv kitöltésénél akadályok vannak, levélileg is jegyeztessék elő igényeiket. Szüksé
ges ez azért is, mert a jövő héten az amerikai
kölcsön végleges lekötésére irányuló szemé
lyes tárgyalások meg fognak kezdődni és azo
kon nagy súllyal esik latba, az eddigi jó tel
tételeket is kedvezőbbé teheti az, ha az összes
bejelentések megtörténtével minél
nagyobb
igénylési összegről lesz szó. Tehát az igénylés
elmulasztása még a többi egyházakat is káro
síthatja, ami mellett a későbbi igénylés termé
szetesen a folyósítás késedelmét is magában
rejti. Az egyetemes fellépés a kölcsönügyekben
erőt jelent, mely az ezzel kapcsolatos későbbi
teendőkre nézve is sokat, talán mindent jelent.

Az Orsz. Ev. Tanáregyesület budapestaszódi köre t. é. május 5-en délután 3 órakor
tartja tavaszi gyűlését Aszódon, a leánynevelő
intézet dísztermében. Tárgysorozat: 1. Csengey Gusztáv emlékezete. Dr. Sziávik Mátyás.
2. Az aszódi leánynevelő intézet freskóiról. Dr.
Hittrich Ödön. 3. Az evang. középiskolák uj
rendtartása. Dr. Oravecz Ödön. Gyűlés után
közös uzsonna az aszódi kaszinóban. Vendége
ket szívesen látunk. A részvételt április 30-ig
kell bejelenteni dr. Hittrich főigazgató, -köri
elnöknél.

Franciaországban idejekorán kiirtották a
protestánsokat. A majdnem tiszta róm. kath. or
szágban joggal elvárhatnánk a születések dicséretreméltó szaporodását. A tényleges helyzet pe
dig az, hogy a francia közoktatásügyi minisz
ter által közölt adatok szerint a francia elemi
iskolák közül 69-ben egy-egy, 95-ben kettőkettő, 167-ben három-három tanuló van; 1927.
februárjában 1.182 olyan iskola volt, amelynek
nem volt egyetlen tanulója sem.

dig valamely elődje. A zsidók igen buzgó miszsziói munkát végeztek és a pogány ok közül so
kakat nyertek meg a zsidóság részére, akadtak
tehát a zsidók között bőven úgynevezett prozeliták, vagy’ prozeliták leszármazottjai. Lehet,
hogy’ éppen ilyenek sorából* kerültek ki többen
azok közül is, akik az apostolt üldözték, mert
hiszen a Palesztinán kívül levő zsidó gyülekeze
tekben voltak természetszerűleg legtöbben a
prozelitusok és emberileg érthető, hogy’ ezek
voltak a legfanatikusabbak is. Az apostol a zsi
dóság tekintetében mintaképül állíthatná magát
oda. Családfája kétezer esztendős. Annak a
Benjáminnak a törzséből származik, aki Jákob
fia volt Rákheltól. Az Izráel nevet Jákob kapta
Istentől; és Benjámin akkor született, amikor
Jákób ezt a nevet már elnyerte. Zsidókból való
zsidó, vagyis atyai és anyai ágon hamisítatlan
héber vér csörgedez ereiben, ama héber Abrahámtól, akinek hatodik őse volt Héber. A
testi leszármazás tekintetében tehát telette nem
állhat senki, mögötte sokan. Kora gyermeksé
gétől fogva a törvény szabályozta életét, s a
törvény jegyét nyolc napos kora óta testén
viseli. És ha valaki még ennél is többet köve
tel, annak is eleget tud tenni, mert azoknak
a farizeusoknak a rendjéhez tartozott, akik a
törvény iránti feltétlen engedelmességtől és tisz
telettől vezéreltetve elkülönítették magokat a
többi zsidótól is és még nagyobb tökéletességre
törekedtek. A farizeusok testületének Jézus ko
rában mindössze körülbelül hatezer tagja volt,
és ehhez tartozott az apostol is. Sőt, a »tes
tiekben« annyira dicsekedhetik, hogy még a
Krisztus egyházát is üldözte igen buzgón. Ki
válik tehát mindazok közül is, akik a zsidóság
címén üldözik a keresztyéneket és meg akar
ják hiúsítani az apostol munkáját.
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A Kér. Ifjúsági Egyesületek evangélikus
csoportjának
sárszentlőrinci
konferenciáján
(márc. 29—ápr. 1.) P e s t h y Pál igazságügymi
niszter is beszédet tartott az ifjúsághoz. Báró
K a a s Albert az Orsz. Luther Szövetség elnöke
a prezbiterek valláserkölcsi hivatásáról adott elő.
Az evang. nőegylet utolsó böjti előadá
sát f. hó 1-én tartotta. Az ünnepélyt Ravasz
Editke elragadóan bájos szavalata vezette be.
Utána Nondrássy Elek gádorosi h. lelkész tar
tott előadást a nőnek egyházi téren végzendő
munkájáról. Előadása érdekes, nagy tanultságra
valló és hatásos volt. Ezt követte Héjas Ica gyö
nyörű éneke. Szavalt még Szabó Ferencné,
Csepregi Zsuzsika tőle megszokott szép elő
adással. Az ünnepély végén pompás két élő
képet mutattak be. Az egyik1a zsidók babyloniai
fogságát, a másik pedig Jézus feltámadását áb
rázolta. Az első képben Kozsahuba Erzsiké,
Kovács Manci, Szemenyei Lajos, a 2-ik kép
ben pedig Unterveger Böske, Kovács Pin és
Tóth Pityu szerepeltek. Záró beszédet Kovács
Andor nőegyleti titkár tartott. Ez ünnepéllyel
a nőegylet ezidei előadásait befejezte.

n

im

A budai Mária Dorottya Nőegylet április
14-én teadélutánt rendezett, amelynek műsorán
dr. Edvi Illés István operaénekes, Karsanszky
Wladimirné énekművésznő, Stephany Elza és
Nedelkovich Nusi zongoraművésznők szerepel
tek. Pálmay Kálmán igazgató irredenta verseket
szavalt, előadást tartott Kilényi Lóránt.
Luther-Szövetség alakulás. Az ózdi egy
házközségben március hó folyamán alakult meg
a Luther-Szövetség női osztálya, melynek el
nöke Mátray Gézáné, alelnöke Csapó Jánosné,
jegyző Galló Irén, pénztárosa Marcsek Jánosné,
ellenőr dr. Kupcsák Gyuláné. A tisztikart 12
tagú választmány egészíti ki. Eddig ifjúsági és
női osztálya van Özdon a Luther-Szövetségnek.
Ózd fiók egyházközségében, Borsodnádasdon
szintén márc. hó folyamán alakult meg az If
júsági Luther-Szövetség, melyet munkájában a
gyülekezet ottani vezetői a legnagyobb készség
gel támogatnak.
Templomépitési mozgalom indult meg
Putnokon, ahol a megmaradt Gömör megyé
ben a legnagyobb számban élnek evangéliku
sok. A mozgalom élén a fiókegyházközség fel
ügyelője Fornet Gyula ny. alispán, Steinhausz
Béla gondnok, és Alitisz Aladár dr. prezbiter
állanak.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.
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z Amely Egyház ezt az uj énekest bevezetni óhajtja,
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Jövevények és idegenek.
„Kérlek titeket, mint jövevé
nyeket és idegeneket’“
I. Péter. 2. 11.

A keresztyén embernek magasztos hiva
tása van a világban: Ti vagytok a földnek
savai! Ti vagytok a világnak világossága! Úgy
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt,
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és di
csőítsék a ti mennyei Atyátokat! Dmenvén e
széles világra, hirdessétek az evangéliomot
minden teremtésnek!
Éppen azért Jézus igy imádkozik halála
előtt az ő Atyjához tanítványait illetőleg: »Nem
azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, ha
nem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem
e világból valók, aminthogy én sem e világból
vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal:
A te igéd igazság«. Tanítványai a világban van
nak, és a világban van a gonosz is. »Elküldlek titeket, mint juhokat a farkasok közé«. A
világban levő gonosznak gonoszsága akkor lett
nyilvánvalóvá, amikor eljött az igazi világos
ság, amely megvilágosit minden embert, de a
rilág nem ismerte meg öt; az övéi közé jött,
és az övéi nem fogadták be őt. Az a sors,
amely Jézusnak a világban és a világ részéről
osztályrészül jutott, a keresztyén embernek ál
landó figyelmeztetés arra, hogy a világban
lenni, élni, munkálkodni számára nem jelent
heti sohasem azt, hogy a világgal eggyé le
gyen; egyúttal a lelkiismeretet riasztó jel, va
lahányszor a világ tetszését szeretné elnyerni.
Evangéliomok és epistolák sokféleképpen
fejezik ki azt a gondolatot, hogy a keresztyén
ember nem érezheti magát otthonosan ebben a
világban, ahol csak jövevény, idegen és zsel
lér marad, mint minden őse. A földi élet nem
csupán azért neveztetik jövevénységünk idejé
nek, mert a halálban el kell tőle szakadnunk.
A földi élet ezen megítélésében nincsen semmi
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sajátosan keresztyén vonás. Ezt a pogányok
éppen olyan jól tudják, mint a keresztyének.
A keresztyén ember hitből él, s az itt szó
ban forgó vonatkozásban is a hit az, ami a
keresztyén életfelfogást megkülönbözteti a po
gány életfelfogástól. Az élet múlandó volta,
az ember parányi léte a hit által veszti el er
kölcsromboló, életkedvet sorvasztó, munkahű
séget ernyesztó, célkitűzéseket esztebnségnek
feltüntető hatalmát. A hit nélkül lefolytatott
erényes életben nincs logika, legfeljebb komor
dac és a világ gonosz erőinek az egyéni tisztultabb lelkiismeret által való legyűrése; alap
jában véve a világnák megvetéséből táplálko
zik.
Már ezen jellegénél fogva is nemcsak kü
lönbözik, hanem ellentétben áll azzal a keresz
tyén hitélettel, amelynek egyik forrása és for
málója az a meggyőződés és tudat, hogy Isten
a világ iránti szeretettől indíttatva küldte el
egyszülött Fiát, hogy megmentse a világot az
elveszéstől; továbbá a megtapasztalása annak,
hogy Isten előbb szeretett minket, és Jézus
meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.
Amikor tehát Péter apostol a harmincki
lencedik zsoltár szavaival a keresztyénekhez,
mint jövevényekhez és idegenekhez beszél, a
zsoltáriró királynak hite is szól ugyan belőle,
mert már az is hitt Istenben, aki meghallgatja
az imádságot és könnyeket töröl le orcánkról,
de az apostol hite már több annál, mintsem
hogy azt mondhatná Dáviddal, hogy merő
hiábavalóság minden ember, olyan mint az
árnyék, elmegy és nem lesz többé. Az apostol
hite már a Jézus evangéliomán nőtt fel és a
Jézus feltámadásának ereje hatotta azt át.
Igen, jövevény és idegen az ember e vi
lágban, de ebben a világban van, Istennek aka
ratából van itt, és Istennek akaratát kell cse
lekednie a világban. Ki kell vennie a részét
abból a munkából, amely a világ megváltására,
a gonosznak legyőzésére, Isten dicsőségének
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teljes kinyilatkoztatására irányul. Ezt a munkát
csak úgy lehet eredménnyel végezni, ha egyrészt
mindig különbséget teszünk a világ és önma
gunk között, de másrészt hitben és szeretetben
újból és újból a világ felé fordulunk, anélkül,
hogy a világban elmerülnénk. A napnak fénye
és melege nem azáltal lesz a földön az életnek
forrása, hogy maga a map egybeolvad a föld
del, hanem azáltal, hogy fényt és meleget su
gároz a magasból. A keresztyén ember nem úgy
tudja elvezérelni a világot az Istennek dicsőí
tésére, hogy elvegyül a világba, hanem úgy,
hogy hitének, szeretetének és reményének or
mairól sugározza a világba a hitet, szeretetet
és reményt. E világban, de nem e világból!

A szentségek szociális jelentősége.
Krisztusnak és apostolainak a Krisztus
nyomdokain kétségbevonhatatlanul az volt a
célja, hogy az egész emberiséget, minden fajt
és minden nyelvet, minden hatalmasságot és
minden foglalkozást egyesítsenek!. Ennek a té
telnek igazolására az Ujtestámentomból nagyon
sok idézetet lehetne felhozni; igazolásául szol
gálhat Jézus tanításának lényege is. Ennek a
tanításnak lényege és veleje az Istenről szóló
tanítás. Az Istenről pedig az evangéliom azt ta
nítja, hogy mindenkinek teremtője és atyja. Az
alapvető hit, amellyel minden embernek Isten
felé közelednie kell, az, hogy »Isten teremtett
engem, minden teremtményekkel együtt«, hogy
Isten gondoskodik rólam és mindenkiről, s ezért
én ,és mindenki Istennek hálával, dicsérettel,
szolgálattal és engedelmességgel tartozom.
A Krisztus egyháza nem tehetett »volna iga
zában mást, minthogy ezt az elsőrangú tételt
az első helyre tegye, s az Istenbe, mint teremtőbe és atyába vetett hiten építse fel egész éle
tét, munkáját. Az egyház hivatása lett volna
demonstrálni Jézus Krisztus istenhitének azt az
alapvető vonását, hog^' az embereket egyesíti.
Mert ezt a célt szolgálta Jézus a tanításával,
az életével és ezt szolgálta a két szentségnek,
a keresztségnek és az úrvacsorának szerzésé
vel is.
Korunk a teljes széthullás, dezorganizálódás, felbomlás jeleit mutatja. A keletkező ér
dekszövetkezetek és érdektársulások, a foglal
kozás, nyelv, faj, felekezet szerint való csopor
tosulás is csupán torz mása az igazi egységnek,
mert minden ilyen egyesülés egyúttal szakítás
is, és uj frontoknak alakítása a létért való vi
lágháborúban. Szövetkeznek, hogy egyesült erő
vel verekedjenek a koncért, s azután egymás
között marakodjanak a koncon. Bizonyítja ezt
az a körülmény, hogy a ma legerősebb egység,
az állam is szerte a világon a pártoknak emésztő
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harcát mutatja,, amelyet még fokoz aiz állam
eszméről vallott felfogásoknak keresztezése, a
szociáldemokráciának és a bolsevizmusnak az
államhatalomért vívott harca szerte az egész
világon.
Másfelől azonban lehetetlen meg nem látni
azt, hogy az általános zűrzavar és fejetlenség
közepette, a nagy harci lármában van egy má
sik irányzat is, amely csendes, de erős. Ez az
irányzat az emberi szolidaritást, az emberi test
vériséget hangoztatja és iparkodik megvalósí
tani. És ez az irányzat, akármilyen nevet visel
is, akármennyire hallgat is Krisztusról, akár
mennyire nem akar is tudni az evangéliumról
és a keresztyén egyházról: a Krisztustól ered.
Az emberiség testvériségét minden józanul és
okosan gondolkodó elme elismeri helyes, szép,
jó és igaz eszmének. És azok a különböző ürü
gyek, amelyeket felhoznak arra, hogy a magá
ban véve igaz, jó és szép eszmét megvalósithatatlannak tüntessék fel, abból élnek, hogy el
lenkezőképpen élnek, amint ez az eszme azt
megkívánná. Nincsen egyetlen uralkodója, ki
rálya, fejedelme, elnöke a világ országainak,
aki nem vallaná azt, hogy a békesség, az egyet
értés, az igazság igaz értékek. De miért van,
hogy mindegyik csak a maga államának a te
rületén belül kívánja ezt az egységet, egyet
értést, békességet, igazságot? Honnan van az
emberi szolidaritás provincializmusa? Onnan,
hogy az efajta szolidaritás nem egyéb, mint esz
köze a meghasonlásnak, a viszálynak, a sza
kadásnak.
Az emberi egységet nem lehet megvalósí
tani sem az állam eszme, sem a szövetkezeti
eszme, sem a kaszinó-eszme alapján. Az embe
riség, mint egység, nem lesz sem állam, sem
szövetkezet, sem klub. Az emberiség egysége
csak szellemi egység lehet. Az embert szelle
misége emeli a természet fölé, szellemisége te
szi emberré, különbözteti meg az állatvilágtól.
Ha ezt a szellemiséget tagadjuk, vagy a máso
dik sorba állítjuk, és biológiai alapon kezdünk
el dolgozni, természetrajzi alapon kívánjuk fel
állítani a homo sapiens egységének és szolida
ritásának tanát, hamarosan zsákutcába jutunk
és megállunk egy kopasz fal előtt, amelynek
neve: fajok. Állatfajok, emberfajok. Az államjo
got a természetjog alapján szintén nem lehet
ódáig fejleszteni, hogy kijöjjön végösszegként
az emberiség szolidaritása, mert az államot az
érdekszövetkezettől csakis erkölcsi vagyis szel
lemi megalapozása különbözteti meg. A szak
szervezetek, legyenek azok a munkásoknak, a tő
késeknek, az orvosoknak, a tanítóknak, a lelké
szeknek, vagy bárkinek a szövetkezetei, önként
értetődőleg nem vezethetnek el az emberiség
szolidaritására. Ha nincs az emberiségnek közös
szellemisége, akkor emberi egység sincs.
A közös szellemiséget tanítja a keresztyén
vallás. Az Isten, mint teremtő és atya, az em
ber szellemiségének forrása. »Lehelte bele az
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életnek leheletét«. A keresztyén vallás nélkül
azoknak a munkája, akik az emberiséget cl akar
ják vezetni az egységre és a testvériségre, kilá
tástalan és meddő. Pedig minden korban ezeket
az embereket tartották az emberiség nagyjainak,
és semmiféle embertípus nem gyakorolt soha
olyan maradandó és nagy hatást az emberiségre,
mint azok, akik az ember szellemiségét hangoz
tatták és akik részben vallásalapitok, részben
pedig szentek és hitvallók voltak. Ezeknek az
embereknek hatása mögött messze elmaradnak
a nagy államférfiak, hadvezérek, feltalálók és
felfedezők, akiknek nagysága egyébként szintén
mindig attól függött, hogy milyen mértékben ál
lottak szolgálatába az emberiség szellemi életé
nek.
Az egység tehát csak szellemi egység lehet.
A keresztyénség tanítása szerint ezt a szel
lemi egységet megtaláljuk a Krisztusban. A
Krisztusban hívők egv testet alkotnak, a Krisz
tus testét, amelyben az egy Szentlélek munkál
kodik, ajándékozva különböző kegyelmi ajándé
kait, de mindenkit egy Urnák szolgálatába szegódtetve és minden tagot összefűzve egymással
a szeretet és békesség kötelékeivel. És bar a vi
lág kételkedjék ennek a szellemi egységnek meg
valósítási lehetőségében, magának az egyháznak
nem szabad ebben kételkednie. Minden károm
lás megbocsáttatik az embernek, de a Szent
lélek ellen való káromlás nem. És a Szentlélek
ellen való káromlás azt hinni, azt mondani, hogy
a Szentlélek nem képes elvégezni a munkáját,
az emberiségnek az igazságra, hitre, szeretedre
békességre való elvezérlését. Kételkedhetünk az
emberekben, de nem kételkedhetünk Istennek
ígéreteiben és a Szentlélek erejében.
A világ hátat fordíthat az Isten országának,
a világ megtagadhatja a krisztusi eszményt, a
világ vallhatja az embert állatnak, de Krisztus
egyháza ezt nem teheti meg a saját meggyalázása nélkül. A Krisztus egyházának mindenkor
hirdetnie kell azt, hogy valamennyien egy atyá
nak gyermekei és egymás közt testvérek va
gyunk, s nem szabad azzal törődnie, hogy a
világ már elégszer hallotta ezt a tanítást. Nem
csak a világnak, az egyháznak magának is meg
kell ezt tanulnia és a szerint kell élnie. Éreznie
kell azt, hogy az egyháznak szaggatottsága, a fe
lekezeteknek harca, a keresztyéneknek egymás
ellen viselt rágalmazási és gyalázó hadjárata ar
cul verése Krisztusnak és mindannak, amiért
Krisztus élt, szenvedett és meghalt.
Az egyház rendeltetése nem csupán az,
hogy hirdesse Krisztus eszményét, hanem az is,
hogy a szerint éljen. Az egyház körén belül a
testvériségnek kell uralkodni. Az egyház hiva
tása az, hogy az igazi testvériség otthona le
gyen. Demonstrálnia kell a világ előtt, hogy a
krisztusi eszmény megvalósítható; hogy olyan
emberek, akik különböznek egymástól vérmér
séklet, társadalmi, vagyoni helyzet, politikai fel
fogás és műveltségi fok tekintetében, eleven kö

139.

zösségben tudnak egymással lenni. Az egyház
nem olyan intézmény, amelynek tagjai, mint egy
zártkörű társaságnak a tagjai különleges, más
emberektől megvont előjogok élvezetében van
nak, hanem egy uj emberiségnek a sejtje, amely
nek terjeszkedni, növekedni és az egész világot
átfognia kell. Ha az egyház ragaszkodott volna
ezen rendeltetéséhez, ma másként nézne a világ
ki. Sajnos az egyház, elmerült a másodrendű kér
dések feletti vitatkozásokban, szűrte a szúnyogot
és lenyelte a tevét.
Innen van, hogy azok a szent cselekmények
is, amelyek arra a végre rendeltettek, hogy az
embereket egyesítsék, arra szolgáltak, hogy a
széthúzást növeljék, s újabb szakadásoknak let
tek okozói a keresztyénség körén belül. Értem
a szentségeket. A keresztséget és az úrvacsorát.
Pál apostol, amikor a keresztségröl, szól
(I. Kor. 10.) a pusztában vándorló zsidók tör
ténetéből idéz: mindnyájan a felhő alatt voltak,
mindnyájan a tengeren mentek által, mindnyájan
Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és ten
gerben. Világos, hogy az apostol nem csupán
az argumentum kedvéért hangsúlyozza azt, hogy
az egész nép keresztül ment azokon az élménye
ken és eseményeken, amelyek az apostol' irásmagyarázata szerint a keresztséget jelképezték
az C)testámentomban. Akár a körülmetélkedést,
akár a Pál apostol által felhozott eseményeket
vesszük, egyaránt kitűnik, hogy olyan szertartás
ról, illetve olyan eseményekről van szó, amelyek
a zsidókat arra emlékeztették, hogy ók egv ki
választott közösségnek a tagjai. A keresztséget
azonban nem visszük vissza sem a köriilmetélkedésre, sem a pusztai eseményekre. Inkább az
Izráelben szokásos széria rtásszerii mosakodá
sokra. Közelebbről pedig a Keresztelő János keresztségére. Jánosnál a keresztelés a megtérés
nek a megpecsételése volt. Nem volt ugyan
szentségi jellege, nem közölt látható jel alatt
láthatatlan mennyei jót, de tagadhatatlanul meg
volt a szertartásszerii jellege, és kifejezte a bűn
bánó és megtérő léleknek jobbulási szándékát,
főleg pedig egy olyan spirituális mozgalomhoz
való csatlakozást, ainclv a Messiásnak és az
istenországának közeli eljövetelét várta és arra
készült elő. Éppen ebben az utóbbi vonatkozás
ban, t. i. ho^y számított azzal, hogy elközelitett
az istenorszaga, kétségtelen, hogy a János keresztsége nem volt puszta individuális aktus,
sőt rendeltetése az volt, hogy az egyént előké
szítse a Messiás által megalapítandó közösségbe
való belépésre. A János keresztsége jelentette
azt, hogy az illető megkeresztelt megváltoztatta
gondolkodását és magatartását Isten irányában k
bünbánat és megtérés által, az emberek irányá
ban azon cselekedetek által, amelyeket János
is megkövetelt és azon remény által, amelyet is
ten országának eljövetele felől táplált.
A keresztyénség Urának parancsára átvette
a keresztséget. Az egyház történetének kezde
tén, pünkösdkor megvan már a keresztség. Az
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apostol azt mondja a pünkösdi sokaságnak:
»Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mind
nyájan a Jézus Krisztus nevében a bűnöknek
bocsánatára és veszitek a Szent lélek ajándékát.
Mert néktek lett az a feji é;s a ti gyermekeiteknek
és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket
csak elhív magának az Ur a mi Istenünk«. A
Jézus Krisztus nevébe való megkeresztelés je
lenti azt, hogy a megkeresztelt elfogadja életé
nek szabályául a Jézus Krisztus életét, előmoz
dítja az istenországának ügyét, és tagijává lesz
egy olyan organizmusnak, amely hivatva van
felölelni a későbbi nemzedékeket és a világ
minden népét, akit csak elhiv magának az Ur.
A szociális vonatkozása tehát kezdettől fogva
megvan. Kezdettől fogva jelenti a keresztség
azt, hogy van egy közösség, amely Istent atyjá
nak vallja és ezen hite alapján testvéri közössé
get gyakorol mindazokkal, akik ugyanazon a
hiten vannak. A keresztség szakramentális Jelen
tősége ugyan első sorban azon nyugszik, hogy
a külső jel, a viz, alatt mennyei jót, bünbocsánatot közöl, de az egyház kezdettől fogva tuda
tában volt a keresztség szociális vonatkozásá
nak, amikor azt egyszersmind az egyházi kö
zösségbe való felvétel rítusának is tekintette.
Az exegeták vitatkozhatnak azon, hogy va
lóban Jézus szavait foglalja-e magában az a
parancs, hogy menjetek el széles e világra stb.,
de kétségtelen, hogy az apostolok1 kezdettől
fogva gyakorolták a Jézus nevében való keresz
telést, ami nehezen volna megmagyarázható ha
Jézus azt nem rendelte volna el. A keresztség,
mint az egyház tagjainak sorába való felvétel
aktusa, ennek a szentségnek szociális jelentősé
gét annyira kidomborítja, hogy semmi kétely eb
ben az irányban nem merülhet fel. A kereszt
ség éppen mint iniciálé cselekmény fontossággal
bir magára az egyházra is, nemcsak a megke
reszteltre, mert ez a szentség lényegénél fogva
kötelezi az egyházat a misszióra. A keresztséjget
az egyház tana szerint nem lehet megismételni.
Mit jelent ez? Jelenti nemcsak, ennek a szent
ségnek elévülhetetlen érvényét, hanem jelenti
azt is, hogy ez a kegyelmi eszköz csak úgy
gyakorolhatja áldásos hatását a világban, ha az
egyház terjed és szaporodik, egyfelől az egymás
után következő keresztyénségben született nem
zedékek felvételével, másfelől pedig a nemke
resztyének között folytatott téritői munkásság
által. Azért van a keresztség elrendeléséhez hoz
záfűzve a parancs: menjetek el és tanítsatok
meg minden népeket.
A gyermekkeresztség ennek a szentséginek
szociális jelentőségét még erőteljesebben huzza
alá. A gyermekkeresztségnek előfeltétele az,
hogy a gyermek keresztyén környezetben nő
fel. Vagyis a gyermekkeresztelés esetében min
dig számítunk a keresztyén közösségre, testvéri
ségre. És pedig, ami szintén jellemző, nem ha
gyatkozunk teljesen a szülők keresztyén hitére
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és életére, hanem megkívánjuk, hogy a gyer
meknek keresztszülei is legyenek. Miért? Mert
ezzel 'is dokumentálni akarjuk, hogy a megke
resztelt gyermek irányában a szülők mellett kö
telességei és felelőssége van a gyülekezetnek,
tehát az egyháznak, mint hitközösségnek és szeretetközösségnek is. Ebbőf az okból kifolyólag
minden alkalmat meg kell ragadnunk arra, hogy
a keresztszülők1 kötelességeit nyomatékosan
hangsúlyozzuk, és a keresztszülői kötelességek
tudatának ébrentartásával ápolhat'uk az egyházi
összetartozásnak érzetét a legkisebb gyülekezet
ben is. A keresztszülői intézmény állandó figyel
meztetés és serkentés arra, hogy a keresztyén
gyülekezet és a keresztyén egyház egy nagy csa
lád, amelynek tagjait nem; a vérrokonság, hanem
a szellemi rokonság, a közös hit tartja össze.

A filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)

3, 7.
A világ ezekre a külsőségekre sokat ád,
irigyli azokat, akik velők dicsekedhetnek, és
sokféle előnye van az életben azoknak, akik
ezekkel á testi kiváltságokkal fel vannak ru
házva. Egykor az apostol is nyereségnek, előny
nek érezte őket. Kiváltságait és adományait a
lehető legnagyobb mértékben iparkodott gyümölcsöztetni, hogy élete és szolgálata feddhe
tetlen legyen. Életcélja az igazság volt. Igaz
ember akart lenni és hálás volt azért, hogy
ennek a célnak eléréséhez olyan nagy előny
ben részesült, amilyen volt az Isten kiválasz
tott népéhez való tartozás és a mózesi törvény.
Gondolkodása, véleménye, ítélete azonban g y ö 
keres változáson ment keresztül. Olyan nagy
belső átalakulás történt, hogy ezek a külsősé
gek eltörpültek, értéküket vesztették, lomtárba
kerültek. Ez a gyökeres átalakulás a Krisz
tusra vezetendő vissza, benne leli magyarázatát.
A Krisztus nélkül még most is ott tartana, ahol
azelőtt volt. A Krisztusért »eladta mindenét,
amije volt«. Nem alkudozott. Nem iparkodott
olyan megoldást találni, amely lehetővé tette
volna számára azt, hogy eddigi »nyereségét«
is megtartsa és a Krisztus javaiban is részesül
hessen. Életének súlypontja eltolódott önmagá
ból a Krisztusba. Ha eddig úgy tudta, hogy a
testben bizakodhatik, s hogy a testiek őt elő
segíthetik az igazság megszerzésében, most arra
eszmélt, hogy az, amit előnynek, haszonnak,
nyereségnek tartott, voltaképpen akadály, vesz
teség és kár. Lehetetlenség volt számára előnyt,
nyereséget kovácsolni magának a Krisztus or
szágában azokból a dolgokból, amelyek a tör
vény alatt előnyt és nyereséget jelentettek. Ahol
Krisztus van, ott csak az számit, ami Krisz
tusért van. Ami korábban nyereség volt, azt
most kárnak ítéli, mert az okozta, hogy az egy
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házat üldözte és az igazság keresésében tévutakon járt.

3, 8.
Krisztus azért idézett elő az apostol éle
tében ekkora változást, mert az apostol megis
merte benne a názáreti Jézust, és urát. Fari
zeus korában is hitt és reménykedett a Krisz
tusban és annak javaiban. Ámde amikor a Krisz
tus megismertette vele, hogy a Jézus a Krisztus,
akkor a názáreti Jézus élete, szenvedése, halála,
tanítása az ismereteknek olyan gazdagságát tárta
fel előtte, hogy annak ellenében korábbi életé
nek minden értéke üszők, polyva, szemét lett,
amit ki kellett söpörni, el kellett tisztítani. Ed
dig a törvénynek szolgált, most a Krisztus Jé
zus lett urává. Két urnák nem akar és nem tud
szolgálni. Az uj ismeret lehetetlenné tes/i, hogy
bizakodjék a test szerint is és bizakodjék a
Krisztusban is. Nem sántikálhat kétfelé. A Krisz
tust kivánja megnyerni, és ebből a célból min
dent kárba hagyott veszni. Odaadta magát egé
szen ennek a célnak, s mert magát odaadta, le
mondott mindenről. Úgy érzi, hogy amit ad
dig magáénak vallott, az nem annyira az ö tu
lajdona volt, mint inkább az uralkodott őrajta.
Szolgaságból szabadult ki, és lerázta magáról
azokat a bilincseket, amelyeket azelőtt azért nem
érzett bilincseknek, mert azt hitte, hogy arany
ból vannak és örült az aranynak.

A „K atholikus g o n d o lat.“
(Dr. Vasa Józ-eí népjóléti miniszter nyíregyházi
beszéde.)

A nyíregyházi r. kath. szociális
misszió
meghívására dr. Vass József néjóléti m. kir.
miniszter, nagyprépost f. hó 14-én előadást
tartott. A kétségtelenül magas színvonalú elő
adás központjába a >katholikus gondolatinak
a kultúra és a civilizáció viszonyában való ér
tékelése állott. Az előadás a megyeháza dísz
termében, ugyanazon teremben folyt le, amely
ben néhány hónappal ezelőtt Nyíregyháza ér
deklődő közönségének dr. Balthazár Dezső, Geduly Henrik és dr. Ravasz László ev. és ref.
püspökök ajkairól volt alkalma hallgatni 1TKrisz
tusi igazság igéit. Csakhogy csodálatosképen,
mig e protestáns jellegű társadalmi összejöve
telen minden szónok minden felekezeti vonatkozás nélkül, a krisztusi igék eszményi tartal
mának kiem elésével a 1egernélkcdéttébb evangéliumi igazságtartalommal tartotta meg elő
adását és gyakorolt hallgatóságára felekezeti
különbség nélkül ellenállhatatlanul vonzó ha
tást, addig a népjóléti miniszter ur a külön
böző társadalmi és egyházfejlődési tényezőknek
előadásába egyházpolitikai színezettel való be
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vonása utján, bár szónokilag elsőrendű élvezet
nyújtásával és a katholikus közönség várako
zásának teljes mértékű kielégítésével finom,
halk, alig észrevehető módon mégis egyoldalú
katholikus propaganda munkát folytatott. Tá
vol áll tőlünk, hogy ehez való jogát kétségbe
vonjuk. Sőt, elismerésünkre tarthat számot nem
csak ö, de általában mindenki, ha hiven és ön
tudatosan adja bizonyságát az egyházához való
ragaszkodásának. Csakhogy végezze a bizony
ságtétel munkáját kizárólag felekezeti, s nem
általános társadalmi jellegűnek mondott össze
jövetelen és végezze azt úgy, hogy más feje
zetek tagjai a saját maguk és a felekezetűk
által az állami és a társadalmi rend megóvásában
teljesített szolgálataik terén a nyilvánvaló té
nyekben rejlő igazság rovására ne kerüljenek
hátrányos megvilágításba. A népjóléti minisz
ter ur, akinek egykori kultuszminiszteri műkö
dése idejéből hálásan emlékezünk a
protestestáns egyházakkal s azok reprezentánsaival
szemben tanúsított lekötelező jóindulatára, nyír
egyházi beszédében, e beszéd egész konstruk
ciójában, gondolatmenetében félreismerhetetle
nül kisajátít és lefoglal a katholikus gondolat
számára oly érzéseket és felfogásokat, oly ma
gatartásokat és életirányokat, amelyek sem nem
római, sem nem görög katholikus eszmék, gon
dolatok és irányok, de a Krisztus evangéliuma
minden, bármely felekezethez tartozó hű ke
resztyén és becsületes magyar léleknek a sa
játossága. Oh, ha mi a katholikus« gondolatot
minden vonatkozásában a Krisztus hamisítatlan
evangéliumi igazságeszményei és a történelem
letagadhatatlan bizonyságai világánál kezdjük
boncolgatni, találunk benne oly tartozékokat,
akár a dogmák, akár a szervezet, akár a más
keresztyén fclekezetckkel szemben való hiva
talos magatartás szempontjából (lásd legutóbb
a newyorki Kossuth-szobor megkoszorúzását),
amelyek ezt a gondolatot a krisztusi tartalom
fényességeiből nagyon is pőrére vetkeztetik.
Csak kuriózumkép említjük meg, hogy
ugyanebben a nevezetes nyíregyházi beszéd
ben a népjóléti miniszter ur átlátszó célzással,
a katholikus gondolat kulturamentő értékének
a megrajzolása és dicsőítése közben kifejezésre
juttatta a feletti sajnálkozását, hogy az egész
ország nem kizárólag katholikus vagy nem ki
zárólag protestáns, és hogy a hallgatóság lel
kében mint elérendő ideált igyekezett rokonszenvet keltő módon felébreszteni a jövőben
létesítendő európai egyesült államok gondo
lata iránt való lelkesedést.
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Annak, aki egyházi lapot olvas, széle
sebb áttekintése van az egyházat érdeklő
dolgokról.
Kapi Béla püspök Amerikából hazatérve,
hivatalának vezetését április 14-én átvette. Tá
volléte alatt Varga Gyula, a kemenesaljai egy
házmegye esperese helyettesitette.
Kánoni látogatás Szentesen. Dr. Raffay
Sándor bányakerületi püspöki márc. 31-én és
ápr. 1-én Szentesen egyházlátogatást tartott.
A márc. 80-án Törtely Lajos kerületi egyh.
jegyző társaságában érkező püspöknek Kiskun
félegyházára elébe utazott Saguly János csanád-csongrádi főesperes, valamint a szentesi
egyház részéről Mátéffy László gazd. főtaná
csos, egyh. gondnok vezetésével dr. Albertényi
Adolf egyh. ügyész, vitéz Illés Gyula ezredes
és Dimák Géza MÁV. m érnöki elügyelő prezbiterekből álló küldöttség. A szentesi pályaud
varon a városi tanács élén dr. Lakos István h.
polgármester fogadta és üdvözölte nagy kö
zönség jelenlétében az érkező főpásztort, aki
diadalkapu alatt vonult négyesfogaton a Má
téffy Ferenc által vezetett lovas bandérium,
cserkészek és leventék, valamint hosszú kocsi
sor kíséretében az ev., a ref. és a gör. kél.
templomok harangjainak zúgása közben a temp
lom elé. Itt fehérruhás lányok virágcsokrot
nyújtották át a püspöknek, Botyánszky János
lelkész pedig üdvözlő beszéddel fogadta. A ki
világított templomba vonulva a püspök imád
kozott és megáldotta a gyülekezetét. Ezután
a menet ugyanolyan rendben a vármegyeháza
elé vonult, amely előtt mint vendéglátó házi
gazda dr. Farkas Béla csongrádmegyei főis
pán várta a püspököt. Este a lelkészlakon va
csora volt, amely előtt az Iparos Dalárda sze
renádot adott, a cserkészek és leventék pedig
lampionos és fáklyás felvonulást rendeztek az
utcát betöltő sokaság jelenlétében a püspök tisz
teletére. Szombaton délelőtt az iskolát látogatta
meg, majd a temetőnek és az egyház ingatla
nának megtekintése után a lelkészi és a gond
noki hivatalt vizsgálta meg. Délben a főispán
adott ebédet a megyeházán a püspök tisztele
tére. Délután prezbiteri gyűlés volt, 6 órakor
pedig a Luther Szövetség rendezésében a temp
lomban vallásos estély, amelyen az Ev. Nő
egylet énekkara énekelt, Törtely Lajos pedig
tartalmas előadást tartott. Este Mátéffy László
gondnok adott vacsorát a püspök tiszteletére.
Vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődött az istentisztelet, amelynek folyamán az oltári szolgá
latot Saguly János főesperes végezte. A helyi
lelkész prédikációja után a Kulturegylet ének
kara énekelt, majd a püspök lépett az oltár elé,
ahonnan gyönyörű beszédet intézett a temp
lomot zsúfolásig megtöltő gyülekezethez. Ez
után folytatólagosan egyh. közgyűlés volt, a
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melyen a híveken kívül Purgly Emil csanádi
főispán, egyházmegyei felügyelő s mint testi
monium legale-k dr. Farkas Béla csongrádi fő
ispán és Lakos István dr. h. polgármester vet
tek részt. Az egyházmegye nevében Saguly fő
esperes, az egyház nevében pedig Botyánszky
lelkész köszönték meg a főpásztornak az egy
ház és a haza érdekében Végzett fáradozásait.
Ezután a lelkészlakon 14 küldöttség tisztelgett
a püspök előtt. Déli 1 órakor a kaszinó dísz
termében 150 terítékes közebéd volt, amelyen
számos pohárköszöntő hangzott el. Innen a
püspök és kísérete autókon Csépára vonult, a
hol az ottani missziói egyházat látogatta meg.
Visszatérve este 8 órakor a városi szinházteremben a M. Prot. írod. Társaság nívós hang
versenye keretében tartott a püspök a jelenkor
irodalmi problémáiról a színháztermet meg
töltő, előkelő közönség sokszor felhangzó tet
szésnyilvánításai közepette magasröptű elő
adást. Utána a Ref. Körben volt barátságos
vacsora. Hétfőn reggel utazott el Szentesről
dr. Raffay Sándor, aki a látottak és tapasztal
tak felett megelégedését fejezte kii. A főpász
tor látogatása úgy a szentesi hívek lelkében,
mint a város egész társadalmának körében nem
enyésző, áldásos nyomokat hagyott.
A budai egyház tanulóifjúsága az egyházközség volt lelkészének, Sztehló Andrásnak em
lékére április 22-én ünnepélyt rendezett a vár
beli templomban. Emlékbeszédet Dr. Sztehló
Kornél udv. tanácsos mondott.
A Magyarországi Ág. Hitv. Evang. Miszszióegyesület pénztárába 1928. február 1-től
március 31-ig a következő összegek folytak be:
Tagdijak: Turóczy Zoltán győri lelkész 10 P,
Broschko G. A. esperes Bpest 5, Pilisi Márton
Mezőberény 3, Bárdy Ernő mezőberényi lel
kész 12, dr. Zelenka Frigyes kir. tanfelügyelő
Bpest 6, Adományok és offertóriumok: Soltvadkerti egyház adománya: 5, Steinhübel N. Bpest
adománya 2, Broschko Erzsébet Bpest adomá
nya 4, dr. Kneffel József és neje Túra ado
mánya 10, Hódmezővásárhelyi evang. nőegy
let adománya 3, Rákoskeresztúr vizker. oftertóriuma 9.20, Alsónána offert. 5.63, Hódmező
vásárhely offert. 5.50, Oroszlány offert. 1.50,
Bezi offert. 2.34, Bőnyrétalap offert. 9.40, Csikvánd offert. 2, Felpéc offert. 4.51, Győr offert.
58.10, Győrszemere offert. 1.50, Kisbabot of
fert. 4, Kispéc 3, Lovászpatona 3.50, Mérges
offert. 2.50, Nagybarátfalu offert 4.68, Nagymórichida 3, Lébény offert. 17.10, Rábcakapi of
fert. 2.62, Tárnokréti 5.03, Tét offert. 10, Ujmalomsok offert. 8 pengő. Kérem a gyüleke
zeteket és egyesületi tagokat, méltóztassék. pos
taköltségek megtakarítása céljából ezt a kimu
tatást nyugtázásnak venni. Az Ur megáldó ke
gyelme legyen mindnyájunkkal! Budapest, 1928.
április 12. Broschko G. A. misszióegyesületi
pénztáros. IV. Deák-tér 4. I.
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Kapi Béla New-Yorkban. A Lutheran
irja április 5-iki számában: »Március 18-ika cseményteljes nap volt a newyorki lutheránusok
történetében. Délelőtt tiz órakor magyar luthe
ránus istentisztelet volt a Szentháromság-temp
lomban, amelynek lelkészei dr. Scherer Pál és
Cosmo Orrin. Rúzsa István, a newyorki ma
gyar lutheránus misszió lelkésze vezette az is
tentiszteletet, Kapi Béla püspök prédikált. An
gol nyelven beszéltek Dr. Morehead János,
Dr. Fry F. és Dr. Trexler Sámuel. Előző na
pon, március 17-én Kapi püspök tiszteletére
ebéd volt, amelyen a püspök a newyorki luthe
ránus lelkészekhez intézett beszédet«.
A budapesti Iparosképző Prot.
Egylet
április 23-án Szuchovszky Gyula vallástanár ve
zetése alatt kulturestélyt rendezett. Előadást tar
tott dr. Szuchovszky Lajos lelkész. Glatzné Atzél
Anna ev. vallástanár rendezésében színre ke
rült »Mancika«« c. ifjúsági szinmü.
Az Evangéliomi Világalliánsz tótitkára,
Gooch H. N., az anglikán egyház laikus ige
hirdetője, több napig Budapesten tartózkodott,
s több előadást tartott. Az alliánsz feladata a
protestantizmus ügyének védelme az egész vi
lágon. A főtitkár Romániából jött. Kihallgatá
son fogadta a kormányzó is.
A MEFHOSz nyári tanulmányútjai. A
MEFHOSz. az elmúlt év tanulmányutasainak
kívánságára a Párisi MagyaT Diákegyesület
Utazási Osztályának rendezésében a nyár fo
lyamán tanulmányutakat indit Európa minden
országába. Azonkívül észak franciaországi fürdőutjaival lehetővé teszi bárkinek, hogy napi
8- 12 pengő ellenében gondtalanul nyaralhas
son Bretagne és Normandia fürdőiben. .A tanulmányutakra vonatkozó prospektus a napokban
jelent meg és ezt kívánatra irodánk (Budapest,
IX. Ferenc-körut 38. fsz. 2. Telefon József
455—31.) legnagyobb készséggel megküldi. Szó
beli felvilágosítások a hivatalos órák alatt na
ponta délután 3- 5 óra között.
A Biblia Magyarországon. A Brit és Kül
földi Biblia társulat kimutatása szerint 1927-ben
Magyarországon elkelt 20.168 db. teljes Biblia,
24.115 db. Újszövetség, 20.784 db. egyes bib
liai könyv, összesen 65.067 db. Az előző évek
ben: 1925-ben 26.885 db., 1926-ban 49.248 db.
Az emelkedés örvendetes. Az 1927-ben eladott
65.067 darabból magyar nyjelvü volt 59.863 da
rab. A Társulatnak 1927-ben tiz;kolportőrje volt
Magyarországon, akik közül kettő jelenleg már
nem áll szolgálatban (Bari L. és Kacser M.).
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Rövid hírek. Az Üdv Hadseregnek egy
ausztráliai
gyapjukereskedő
végrendeletileg
több, mint tizenegy millió pengőt hagyományo
zott. - Albániában megszüntették a többnejüséget. - Törökországban az izlám megszűnt
államvallás lenni. - Dürer Albrecht halálának
40ü-ik évfordulója volt április 6-án. A Német
Nemzeti Muzeum Dürer egy festményéért
4,250.000 pengőt kínált egv Prága közelében
levő kolostornak. — Bottai olasz államtitkár
a Külügyi Társaságban tartott előadása után
rögtönzött beszédben kiemelte Magyarország
történelmi hivatását az európai civilizációban
a római katholikus eszme védelmében. — A
Nemzetközi Missziói Tanács jeruzsálemi gyű
lése Husvétkor befejeződött.
A magyar Johannitu-lovagok évi nagygyűlése alkalmával áp
rilis 21-én Geduly Henri püspök tartott is
tentiszteletet a Deák-téri templomban. — A hő
sök ünnepe az idén május 20-án lesz. — A
Protestáns Irodalmi Társaságnak a református
konvent négyezer pengő évi segélyt szavazott
meg. — Buenos Airesben, Délamerikában az
Amerikai Luther-Liga 12.000 dollár költséggel
a vallásos nevelés céljaira épületet emel. —
Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a Tu
dományos Társulatok Szövetségének közgyű
lésén megemlítve, hogy a közigazgatási élet
egyes tényezői időnként éles kritikát gyakorol
nak a kultúrpolitika ellen, tiltakozott minden
olyan állásfoglalás ellen, amely szembehelyez
kedik a szellemi intelligenciával. — Fajnor Du
sán, Zoch Sámuel utóda a felvidéki Nyugati
egyházkerületben, március 22-én vette át a
püspöki hivatalt. Installációjára, amely a kerületi
gyűlésen lesz, dr. Soederblom, upsalai érsel$
is megígérte megjelenését. — Nobile tábornok
ezüstbe keretezett tölgyfa keresztet visz ma
gával az északi sarkra, hogy ott elhelyezze. —
Budapesten 260 férfi és 1394 női r. kath. szer
zetes van. — A Tanítóegyesületek Orsz. Szö
vetségének igazgatósági gyűlésén Dobó Sán
dor, az Orsz. Ref. Tanítóegyesület elnöke, vé
delmébe vette a különböző jellegű országos
tanítóegyesületeket. - A kereskedelmi alkal
mazottak, az élelmezési és húsipari munkások
több munkás és munkaadó szervezet bevoná
sával országos kongresszuson követelték a tel
jes vasárnapi munkaszünet törvény beiktatását
olvképen, hogy a szünet egyfolytában 36 óráig
tartson. — A newyorki Kossuth-szobor róm.
kath. részről való megkoszorúzása ügyében a
hercegprímás meghallgatta a beszámolót, az
után napirendre tért az incidens felett.
A tiszai egyházkerület május hó 1-én Ge
duly Henrik püspök és dr. Zelenka Lajos egy
házkerületi felügyelő elnöklete alatt
Miskol
con rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés
tárgya a miskolci jogakadémia fenntartása; a
miskolci tanítóképző intézet építkezési ügye; és
a vanyarci földbirtok házi kezelésbe vétele.
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Adományok az Ev. Lapjára. Legutóbbi
kimutatásunk óta lapunkra a következő adomá
nyok folytak be: dr. Bikádi Antal Orosháza 2,
Macskássy János Bpest 1.60, Dániel M. Sán
dor Debrecen —.80, Baumgart János Dombo*vár 1.10, Evang. Nőegyesület Székesfehérvár
8 , Stoll Ernő Nyíregyháza 1, Vásárhelyi Ernőné
Bpest —.60, özv. Válya Miklósné Bpest 1.60,
Haas Géza Győr —.80, dr. Smikli Gyula Győr
2, Bándy Ferenc Győr —.60, Futász János
Pécs 3.60, Fischer Pál Győr 3.60, Kovács Gy.
Kondoros —.60, Kallós'Jenő Győr —.40, Fleg
mán Emilné Szuhakálló 3.60, Hoffmann Károly
Kaposszekcső —.40, Luther Szövetség Békés
csaba —.80, Tarr Pál Orosháza 3.60, Jantsovits
Nelli Kondoros 1, Markovits József Bpest —.60,
Maurer Károly Nyíregyháza 2, Horvay Sándor
Vecsés —.20, Rákóczy István Balassagyarmat
—.80, Arazim Viktorné Sarkád —.80, Zémann
Zoltán Tállya —.80, Evang. lelkészi hiv. Vesz
prém —.80, Németh Béla Pécs —.40, Szabó
Kálmán Meszlen —.80, Köhler Gusztáv Buda
pest 1.60, Wikkert Lajos Mezőtúr —.80, Roszner Lajos Rákoshegy —.80, Evang. nőegylet
Körmend 5 pengő. Hálás köszönet!
A soproni tanítóképző intézet »Kapi
Gyula« Ifj. Belmissziói Egy. március 24-én böjti
vallásos ünnepélyt rendezett. »Mit jelent Jézus
szenvedése?« címen Várallyay János tanár tar
tott felolvasást. Szavaltak Tóth János és Fe
kete Ferenc IV. évf. növendékek. Az intézeti
énekkar Kapi Gyulától énekelte a »Szerelmes
Jézus vájjon mit vétettél?« és »Szomorú napot«
című korátokat.
A gödöllői fiőkegyház április 22-én mű
soros előadást rendezett. Dr. Raffay Sándor
püspök tartott előadást, üdvözlő beszédet Hamrák Béla aszódi vallástanár mondott. Énekelt
Kriesch Gábor zongorakisérete mellett Sz. SzentIstvány Juliska énekművésznő, továbbá
Micsinay Gizella énektanár vezetésével az aszódi
ev. leánynevelő intézet énekkara.
A Luther-muzeum Székács József, Győry
Vilmos és Győry Lóránd kéziratainak birto
kába jutott, amelyek nagy történelmi értékkel
bírnak.
A newyorki magyar lutheránus misszió.
Rúzsa István lelkész megkezdte munkáját a
newyorki magyar lutheránus misszióban. Kapi
Béla püspök amerikai tartózkodása nagy len
dületet adott ennek a missziónak. New-Yorkban az 1920. évi hivatalos statisztika szerint
120.000 magyar él. Ezek közül körülbelül öt
ezer lehet evangélikus. Ezekkel eddig, ugylátszik, senki sem törődött. Legfőbb ideje volt
a misszió megszervezésének!
N y o m ato ttá
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Az Eperjesi Ev. Kollégiumi Diákszövet
ség május 5-én délután 6 órakor a deáktéri
leánykollégium dísztermében tartja évi rendes
közgyűlését. Dr. Bruckner Győző, a Szövetség
elnöke, jogakadémiai dékán Eperjes műemlé
keiről tart vetitettképes előadást. Az elnökség
kéri a Szövetség tagjait, hogy volt eperjesi diákismerőseiket hívják fel a Szövetségbe való be
lépésre. Minden páros hónap első szombatján
este hat órakor társas összejövetel van Do
hány-utca 2 0 . szám alatt, a Posch-féle étterem
különtermében.
Esztergom. Esztergomban megalakult az
evangélikus nőegylet. Elnöke Lang Györgfyné
lett. A nőegylet feladatául tűzte ki az evang.
családok, a betegek és a kórházak látogatását,
a gyermekek vallásos nevelésének ellenőrzését,
hittani könyvekkel ellátását, konfirmációi aján
dékok kiosztását. Esztergomban havonként egy
evangélikus istentisztelet tartatik, s a téli hó
napokban havonként egy vallásos estély volt.
Az istentiszteletek a ref. templomban a nagy
látogatottságnak örvendő vallásos estélyek a
megyeház nagytermében tartatnak. Az evangé
likusok lélekszáma Esztergomban 220.
Keresztyén halotti Énekeskönyv. Szer
kesztette Magócs Károly irsai ev. lelkész. A 178
oldalt számláló, jó alakú könyvben 123 éneket
s néhány imádságot találunk. A szerkesztő, mi
ként előszavában mondja, halasztást nem tűrő
szükségletet kívánt kielégíteni, s ezt a célt el
is érte. Az énekeket a Dunántúli, a Békéscsabai
és a Kovács Sándor-féle énekeskönyvekből, to
vábbá Elefánt Mihály »Hit, Remény, Szeretet«
c. halotti énekeskönyvéből vette, s felvett né
hányat a tót Fünebrálból, szem előtt tartva a
magyar nyelvre hajló tót hívek szükségleteit;
erre való tekintettel a dallamokat tót nyelven
is megjelöli. A könyv végén tartalomjegyzék,
betüsoros jegyzék és az énekszerzők, illetve
fordítók nevének jegyzéke található. Az énekeik
nem egyenlő értékűek, ami azonban efajta gyűj
teménynél megérthető.
Bőhm Károly: Az ember és világa cimü
nagyértékü filozófiai művének ötödik kötete:
az Ethika és Esztétika a Luther Társaság ki
adásában nemsokára kikerül a sajtó alól. A kö
tetet dr. Bartók György szegedi egyetemi ta
nár, Bőhm Károly tanítványa, rendezte sajtó
alá és irt hozzá előszót. _
F elelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.
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Csak ezzel a feltétellel. . .
„Jobb nektek, hogy én elmen
jek. Mert, ha einem megyek, nem
jő el hozzátok a Vigasztaló. Ha
pedig elm egjek, elküldöm azt ti
hozzátok.u
Ján. 16, 7.

Magukra akarja hagyni a pásztor a juho
kat, a mester a tanítványokat, az ur a szolgá
kat, a vezér a követőket. Akarja. »Én leteszem
az életemet. Senki sein veszi azt el éntólem,
hanem én leteszem azt magamtól«. És a/t ta
nítja, hogy halálával, távozásával is tanítványai
nak javát munkálja. Elköltözése azoknak válik
javára, akik pedig most is értelmetlenül állnak
tanításával szemben, s úgy érzik, hogy a Mes
ter távozása nekik siralmas veszteség.
Meg lehet-e érteni, hogy az árváknak ja
vukra válik, ha elvétetik tőlük a szülő? Íme Jé
zus megmondja azt is, hogy miért kell őneki
elmenni, s miért jobb ez igyt Azért, mert csak
ezzel a feltétellel jön el á Vigasztaló Szentlélek.
A Paraklétosz, akinek neve azt jelenti, hogy ó
lesz Jézus Krisztusnak képviselője a szivekben,
az anyaszentegyházban, a világban. A Parak
létosz megfeddi a világot, el vezérel minden
igazságra, megjelenti a bekövetkezendóket, dicsőtiti a Krisztust, azt adja, amit Krisztus ád
néki.
A feltámadott Üdvözítő mennybemenetele
kor azt mondta a tanítványoknak: »Ime én ti
veletek vagyok minden napon a világ vége
zetéig!. A világ végezetéig való jelenléte a vi
lágban feltételhez volt kötve. Meg kellett hal
nia, el kellett mennie. A test szerint való Krisz
tusnak el kellett költözni, hogy szellemi jelen
léte véget ne érjen. »Mivelhogy láttál engem,
Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és
hisznek«. Pál apostol, Krisztus haláláról és fel
támadásáról szólva hozzáteszi: »Ha ismertük is
Krisztust test szerint, de már többé nem ismer

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési é r : Egész évre 6 P. 40 nil., félévre 3 P.
20 (HL negyedérre 1 P. 6 0 Ilii, Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak megegyezés szerint.

jük«. Ugyancsak Pál apostol írja, hogy az utolsó
Ádáin megelevenítő szellemmé lett.
Akármilyen nagy tudományos eredmények
kel jártak is azok a kutatások, amelyek Jézus
földi életét tartották mindenek felett szem előtt,
és bármennyire hangsúlyozták azt, hogy a tör
ténelmi igazságot akarják kihámozni, a törté
nelmi Jézus nem érthető és nem értethető meg
az ö pusztán földi életéből. Jézus Krisztus mint
megelevenítő szellem kívánja meg az övéinek
hódalatát és imádatát. Térhez és időhöz rög
zítve süzletése, élete, szenvedése, halála nem
biztosítja a keresztyénségnek azt az abszolút
érvényt és értéket, amely a Krisztus, mint meg
elevenítő szellem által elrabolhatlan tulajdona.
Amikor valljuk, hogy a hit által üdvözölünk,
ez mindig egyúttal vallástétel amellett is, hogy
boldogoknak tudjuk azokat, akik nem látnak és
mégis Krisztusba, a megelevenítő szellembe ve
tik reménységüket. Jézus Krisztus földi élete
bármilyen tökéletes, szent, tiszta és ártatlan
volt is, önmagában nem jelentené a világ meg
váltás munkájának elvégzését, amint ezt az egy
ház is tanítja, amikor Jézusról azt vallja, hogy
isten-ember volt, ami nyilván többet jelent, mint
az ember a legmagasabb hatványon. Vagyis
a -történelmi Jézus« nem szorítható bele'az em
ber történelmi életének kategóriáiba, s minden
ilyen irányú törekvés meghamisítja az ő alak
ját. Az a Krisztus, aki asszonytól lett, aki tör
vény alatt lett, aki hatalmas volt cselekedetben
és beszédben, akit a zsidók megöltek, örök fundamentoma marad egyházának itt és az örök
dicsőségben. De ez nem úgy értendő, hogy
Jézusnak Keresztelő János által való megkeresztelése és nyilvános fellépése kezdi meg az
uj emberiséget, az uj teremtést. Az uj kezdet
az, hogy az Ige testté lett és lakozott közöt
tünk. Amint Jakab apostol írja a mai vasár
napra rendelt epistolában: »Istennek akarata
szült minket az igazságnak igéje által, hogy az
ő teremtményeinek valami zsengéje legyünké.
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A történelmi Jézusnak el kiellett jönni és
el kellett menni, amikor földi munkájának azt
a részét, amelyet a testben megjelent Ige test
ben elvégezhetett, elvégezte. Az egyház Krisz
tus földi életéből is tanulhat sokat, s ennek a
földi életének a beható tanulmányozása meg
óvhatja az egyházat attól, hogy a Jézus Krisz
tusból magának olyan bálványt faragjon, aki
nek a földi élet berendezésére, az erkölcsi
életre semmi hatása nincsen. A theológiai tu
dományok körén belül a múlt évszázadban olyan
előkelő helyre jutott történelmi kritikának és
kritikai történelemnek elévülhetetlen érdeme az,
hogy a forrásiratok tanulmányozása által meg
ismertette velünk, hogy Jézus az igaz vallást
hogyan értelmezte és valósította meg életében,
s a vallásnak mely formái azok, amelyeknek ha
dat üzent; hogy mit tartott erénynek, és mit
ostorozott mint bűnt; hogy miként kívánja be
rendezve látni az ember életében az Istenhez
é9 ;afz emberhez való viszonyt. Mindezekben a
vonatkozásokban Jézus földi életének modern
kutatói a keresztyénség lényegiére vonatkozó
lag olyan megdönthetetlen igazságokat hoztaik
napvilágra, hogy a keresztyénségnek egyik-má
sik alakulatában megtalálható mágikus vonásai
csak az obszkurantizmus és a babona propa
gálásával, a lelkiismeretnek elfojtásával és a
gondolkodóképességnek megnyirbálásával tart
hatók fenn: ideiglenesen, vagy ha tartósan, ak
kor az emberiségnek mérhetetlen erkölcsi ká
rára. Mert ha a Lélek nem tesz bizonyságot
a keresztyénség igazsága mellett, akkor a ke
resztyénség hűtlen lett Krisztushoz.
Jézus helyett és az ő képviseletében itt
van bennünk és a világban a Vigasztaló Szent
lélek, a Paraklétosz. Munkája nem ért véget
sem bennünk, sem a világban. Véget akkor ér,
ha majd meglátjuk a-Krisztust, úgy, amint van;
s ha majd a világ is meglátja Öt teljes dicső
ségében, az Atyának, a Fiúnak és a Szent
iéleknek mindöröktől fogva való örök dicső
ségében. »Szeretteim, most Isten gyermekei va
gyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy
mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá
lesz, hasonlókká leszünk Ö hozzá; mert meg
fogjuk őt látni, amint van«. Öt, aki elment,
meglátjuk; nem úgy, amint itt volt, hanem amint
van. Addig pedig a Vigasztaló Szentlélek által
kiáltjuk: Abba, azaz Atyám.
Jövel Szentlélek, ü r isten!
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Kapi Béla püspök amerikai utia.
Kapi Béla püspök, miután dr. Raffay Sán
dor, egyházunk külképviseletével megbízott
püspök nem vállalkozott, egyetemes egyházunk
képviseletében március 5-én Amerikába uta
zott, hogy részt vegyen a newyorki Kossuthszobor leleplezésén, s ezt az alkalmat felhasz
nálta arra is, hogy érintkezést keressen az ame
rikai evangélikus egyház központi képviselői
vel és felkeresse a magyarnyelvű evangélikus
gyülekezeteket.
A szobor-leleplezési ünnepség március hó
15-én folyt le az amerikai magyarságnak1 cso
dálatos arányú részvétele mellett; de résztvett
azon az amerikai állam s New-York! város hi
vatalos hatósága is, úgyhogy az ünnepély ame
rikai nemzeti és egyetemes newyorki ünnep
ség volt. Az amerikai szónokok nemcsak Kos
suth Lajos történelmi egyéniségét méltatták,
hanem elismeréssel nyilatkoztak az egész ma
gyar nemzet történelmi múltjáról és hivatásá
ról. Az ünnepély programmján egyházunk a
róm. kath. egyház után osztatott be. Sajnos,
a r. kath. egyház kiküldöttje sem beszédét nem
tarthatta meg, se?m egyháza koszorúját nem he
lyezhette a szoborra, mely körülmény a róm.
kath. egyház tagjibn is megdöbbenést váltott
ki. E körülmény folytán Kapi Béla püspök az
egyházak képviselői közt első helyen szólt. Be
szédében Kossutfi Lajost mint a nemzeti sza
badság és az emberi méltóság világtörténelmi
héroszát ünnepelte. A szobor-leleplezési ünne
pélyen az amerikai evangélikus lelkészek majd
nem teljes számban, Luther-köntösben reszt
vettek, résztvett továbbá elejétől végig dr. Morehead president és Ramer János szuperinten
dens. Egyházunk koszorújának felirata: »Kos
suth Lajos halhatatlan emlékének a magyaror
szági evangélikus egyetemes egyház«. A sza
lagokat múzeumban fogják elhelyezni.
A püspök betegen, lázban, rekedten érke
zett Amerikába, néhány napig kénytelen volt
az ágyat őrizni. Egész amerikai útja alatt meg
volt hülve. De azért résztvett mindazon hivata
los ünnepségeken és fogadtatásokon, amelyeket
fontosnak ítélt. Egyházi állásánál fogva ő is
azok közé tartozott, akiket Coolidge elnök kü
lön kihallgatáson fogadott. Résztvett New-Yoirk,
Pittsburg, Cleveland városok polgármesterei ál
tal történt ünnepétyes fogadtatásokon. Az egy
házak képviseltetése nagy mértékben hozzájárult
a nemzeti bizottság által Amerikában teljesített
nemzeti misszió sikeréhez.
A püspök amerikai utazásával kapcsolat
ban kettős egyházi feladatot tűzött maga elé:
az amerikai egyház vezetőivel fennálló barátsá
gos viszony megerősítését s a magyar nyelvű
evangélikus gyülekezetek meglátogatását. Fel
adatának teljesítésében igen nagy segítségére
volt az amerikai egyhiáz vezetőségének! legmeszszebbmenő előzékenysége és meleg szeretete.
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Morehead
üdvözlete radiogramm alakjában
még a tengeren elérte a püspököt. A Kikötőben
a hetven éves president megvárta éjs/aka ide
jén a három órai késéssel beérkező Olimpicot.
Másnap a püspök meglátogatta Dr. Moreheadet,
a Nemzeti Lutheránus Tanács elnökét, Dr. Scherert és Dr. Fryt. Az amerikai egyház vezetői
kijelentették, hogy különös súlyt helyeznek arra,
hogjy a püspök a magyar gyülekezeteket meglá
togassa. Missziós körútja előtt Dr. Trexler Sá
muel a New-York és New England Synod el
nöke ebédet adott a püspök tiszteletére, amelyre
hivatalosak voltak a nemzeti bizottság összes
evangélikus vallásu tagjai s dr. Petri Pál kul
tuszminiszteri államtitkár is. Az ebéden Dr.
Trexler, Dr. Scherer és Dr. Morehead tolmá
csolták az amerikai egyház szercteteljes kö
szöntését.
Missziói munkáját március 18-án kezdte
meg a püspök a Szentháromság templomban
tartott istentisztelettel, amelyről lapunkban már
megemlékeztünk.
Március 22-én Pittsburgban tartott isten
tiszteletet. A magyar gyülekezetnek szép, tá
gas temploma van, de lélekszáma nem valami
nagy. Lelkésze Pölöskey Sándor.
Március 24-én a clevelandi gyülekezetét lá
togatta meg, amelyben a gyülekezet élén Rúzsa
László lelkész üdvözölte. A püspököt magyar
ruhás leányok fogadták; a szép, tágas templom
zsúfolásig megtelt. Este szeretet vendégség volt
a gyülekezeti templomban.
Március 25-én Acronban felavatta a gyüle
kezet uj templomát. A templomi ünnepség befejztével a Magyar Házban szeretetvendégség
volt. Lelkész Zimmcrmann Rezső.
Március 27-én a buffalói gyülekezetei láto
gatta meg. Üdvözölték a New-York miniszté
rium elnöke, a buffalói angol lelkész konferen
cia elnökei, a buffalói és vidéki magyar refor
mátus egyház lelkészei. Istentisztelet után sze
retetvendégség volt a gyülekezet házában.
Március 28-án Philadelphiában látogatást
tett a pennsylvániai egyházkerület vezetőségé
nél, dr. Pfatteicher elnöknél és a theológiai
szemináriumban. A theológiai szemináriumban
tájékoztatta a meghívott vendégeket egyházunk
helyzetéről és szükségleteiről. Ebéd után a
diákság, a tanári kar és a meghívott vendégek
előtt a lelkészképzésről beszélt. Március 29-én
Philadelphia város polgármestere hivatalosan
fogadta. A püspök szavaira adott válaszában
a polgármester többek közt ezt is mondta: »Ne
felejtse el, kedves püspököm, hogy az amerikai
nemzet nemcsak a politikai, hanem a vallási
szabadságért is küzdött és ha szükség lesz rá,
mindig hajlandó lesz azért küzdeni«.
Március 29-én dr. Pfatteicher elnök társa
ságában South Bethlehembe utazott, az ottani
magyar-vend gyülekezet meglátogatására. A
vasúti állomáson az amerikai egyházi hatóság
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képviseletében Lauri esperes üdvözölte a gyü
lekezet vezetőségével és Roberts szenátorral
együtt. Meglátogatta az épülő mühlenbergi kol
légiumot. Este volt az istentisztelet, amelyen
dr. Stiegler Ernő bethlehemi, Rúzsa István newyorki és Pöttschacher István allentowni lelké
szeken kívül 17 amerikai lelkész, illetőleg espe
res és kerületi elnök vett részt ornátusban. A
gyülekezet tagjai javarészt vend-vidékiek és
gyórmegyeiek. A győrmegyei Csikvánd község
ből kivándorolt nők a/ istentisztelet után tartott
szeretet vendégségen tea rózsákkal megrakott
ezüst virágkelyhet ajándékoztak a püspöknek.
Március 30-án a püspök New-Yorkba uta
zott s résztvett azon a vacsorán, amelyet Dr.
Morehead bucsuzásul rendezett. A vacsorán
csak a vezetőség vett részt, hogy bizalmasan
megbeszélhessék a szerzett benyomásokat. Az
amerikai egyházi vezetők áldás kívánságaival
még aznap este hajóra szállt.
A gyülekezetek látogatásában a nemzeti bi
zottság tagjai közül részt vettek Alexander Imre,
Szolnok vármegye alispánja, Alexy Géza Ceg
léd, Dr. Bencs Kálmán nyíregyházi polgármes
ter, gyülekezeti felügyelő, Csizmadia András
országgyűlési képviselő Orosháza, Fleischacker
Gyula kaposxári másodfelügyelö, bankigazgató,
Horváth Elek nyug. államtitkár Budapest, Szentgyörgyi Klehner Béla nyug. őrnagy Budapest,
Kovácsy Kálmán rákospalotai lelkész, Kuno;
Ignác főjegyző Orosháza, Dr. Krivoss Árpád
Buda, Medveczky Károly őrnagy hadbíró, Ró
nay József romhágyi földbirtokos, gyülekezeti
felügyelő, Nicsovics Jenő Orosháza, Dr. Sár
kány Gyula ceglédi polgármester.

Je g y z e te k .
A theológiai tudományok művelői a négy
evangélioin között különbséget tesznek olyan
formán, hogy az első három evangéliomot egy
csoportba foglalva szinoptikusoknak nevezik, s
megkülönböztetik a negyediktől, amelyet János
apostol irt. Eddig széles körben az volt a tu
dósok véleménye, hogy a szinoptikus evangéliomok nagyobb történelmi hűséggel mondják el
Jézus életét, közlik, tanítását, mint a negyedik
evangéliom. Ámde változnak az idők, változ
nak az emberek, s még a tudósok véleménye
is változik. Lie. dr. Karner Károly a Theoló
giai Szemlébe »Mandäizmus és őskeresztyénség« cimen különlenyomatban is megjelent ér
tekezést irt, amelyben kimutatja, hogy a leg
újabb tudományos vizsgálódás eredménye sze
rint »a jánosi kegyesség gyökerei a palesztinai
ősgyülekezetben keresendők«. A szerző szerint
»a negyedik evangéliom Krisztus-képe tényleg
mutat fel olyan vonásokat, amelyek a többi
őskeresztyénségtől idegenek«, azonban »ezzel
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csak oly vonásokat tett élénkebbé a történeti
Jézus Krisztus arcán, amelyek azon az egész
őskeresztyénség közmeggyőződése szerint kez
dettől fogva megvoltak«. Hogy egy Mezopo
támia déli mocsarai közt ma is élő régi szek
tának, a mandáusoknak, tana mimódon erősiti
meg a negyedik evangéliom történelmi hiteles
ségét, s nem a görög gondolkozásban, hanem
a palesztinai őskeresztyén gyülekezetben gyökerezését, annak részletes ismertetése nem tartozhatik ide, mert igen messzire vinne. A szép
értekezést élvezettel és örömmel olvastam. Mert
ez is egy bizonyíték amellett, hogy a teljes irás
Istentől ihletett és a szinoptikus evangéliomok
meg a János evangélioma között nem lehet
olyan különbséget tenni, amilyennel a liberális
theológia még néhány esztendeje is kérkedett.
Csak egy megjegyzést óhajtok tenni a Behm
munkájából az értekezésben idézett e mondat
hoz: »az újszövetség megőrzi a kimért távol
ságot a teremtés jés megváltás tényei közt«.
Azért, mert ugylátszik ezt Lie. dr. Karner Ká
roly is elfogadja. Én ezt nem merném ilyen
határozottsággal kimondani. Éppen János evangéliomának híres bevezetése az Igéről (logosz)
azt tanitja, hogy az Ige, amely Isten vala, kez
detben az Istennél vala, »minden ő általa lett
és nála nélkül semmi sem lett, ami lett«; ez az
Ige lett testté a Jézus Krisztusban, a Megvál
tóban; tehát legalább is félreérthető az a ki
tétel, hogy az újszövetség megőrzi a kimért
távolságot a teremtés és megváltás ténye kö
zött. Mert az evangéliom szerint az Ige a te
remtésnél is, a megváltásnál is ottvan. És a
christológia erről az evangéliomi tanításról ma
kevésbbé mondhat le, mint bármikor, mert az
a világkép, amely a világ történelmet a teremtés-megváltás-végitélet sémájára szabva kimért
távolságokkal jelentkezik, ma nem tartható fenn
a régi alakjában. A teremtés »ténye« és a meg
váltás »ténye« nem állíthatók egy kimért távol
ságnak két végére. Pál apostol szerint sem,
mert ő is azt mondja, hogy aki a Krisztusban
van, az uj teremtés és ugyanezt a gondolatot
többféleképen is kifejezi. Vagyis János szerint
a megváltó Jézus Krisztus ott van a teremtés
nél, és a teremtő Ige ottvan Pál szerint a meg
váltásnál. Az ige megtestesülésének dogmája,
vagy talán helyesebben mondva, misztériuma,
a rombolóan liberális theológia sajnálatos viszszahatásaként jogtalanul háttérbe szorult. Pe
dig a történelmi Jézus Krisztus arcának legjel
legzetesebb vonásait az inkarnáció misztériuma
adja meg s ha ezt figyelmen kívül hagyjuk,
akkor az egész christológia lecsúszik az újszö
vetségi szentirás fundamentumáról; zsákmá
nyává lesz »az egyes kutató vallásos meggyő
ződésének«, ahelyett, hogy szabályozója lenne
hitének.
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fl fiiippibeliekhez irt levél.
3, 9 -1 1 .
A törvény a Krisztusra vezérlő mester, de
eppen ezért a törvény nem adhatja azt, amit
a Krisztus ád, mert a törvény egészen más,
mint a Krisztus. Ahogyan az ut más, mint az
a családi kör, amelybe az ut vezet; ahogyan
a szem más, mint amit szemünkkel látunk, úgy
a törvény is más, mint a Krisztus. A törvény
arra a célra, amelyre rendeltetett, jó volt. De
nem való arra, hogy általa igazságot tudjunk
magunknak szerezni Isten előtt. Akik a tör
vénynek ilyen erőt tulajdonítanak, azok meg
hamisítják a törvényt, azok a törvénnyel félre
vezetik az embert. Mert az embernek igazsága
csak a Krisztusban van. Istennek igazságossága
az Ótestáinentomban mint törvény és erkölcsi
parancs jelenik meg, de a tökéletes kijelentés
ben, a Jézus Krisztusban ez az igazságosság
mint élő s'zemély nyilatkoztatott ki az emberek
nek. Az igazságosság tehát Istennek! személyé
től elválaszthatatlan és az ember számára nem
paragrafusokat jelent, hanem személyi létet,
életet. Cselekedetekkel megigazulni, igazságot
szerezni nem lehet. Az ember több, mint a
saját vágyainak, érzéseinek, kivánságainak, gon
dolatainak, szavainak, cselekedeteinek, testének
és lelkének összege. Ez a több az emberen az
Isten képe, a szellem, az istenfiuság. És az az
igazság, amely az Isten előtt való megigazulás,
nem áll elő a vágyak, érzések, szavak, csele
kedetek stb. igazságából, mert mindezek nem
jelentenek még életközösségét, személyi életösszeömlést az Istennek, mint szellemnek sze
mélyi létével. Ezt az életközösséget, ezt a sze
mélyi életösszeömlést csak akkor érjük el, ha
a Krisztusban találtatunk. Igazságunk az Isten
től van. Hogyan is lehetne másként? Az em
ber Istennek teremtménye, mindenét Istentől
kapja: testét, lelkét, ezeknek minden tehetségét
és erejét. Hogyan szerezhetné meg az igazsá
got Isten nélkül, aki nélkül semmije nincs? A
Krisztus által való megigazulás jelenti az Is
tennek azt a munkáját, amellyel az igazságot
munkálja bennünk. Az apostol azt írja, hogy
igazsága a Krisztusban való hit által van, a
hitnek alapján. Mit jelent ez az üdvözítő hit?
Jelenti a teljes beolvadást a Krisztusba, ön
magunk átadását, a bennünk levő istenképnek
a Krisztusban való felragyogását. Ahogyan a
hullócsillag a föld légkörébe jutva kíigyul és
megmutatja származását, úgy az ember is a
Krisztusban találtatván a hit által, megmutatja,
hogy az istenségnek részese és örök üdvösségre
van hivatva. A hit tehát megbizonyodás a Krisz
tusban istenfiuságunkról; Istenhez tartozandóságunkról és örök rendeltetésünkről. Ezen meg
bizonyosodás nélkül megigazulás és üdvösség
nincsen. Az apostol a hitet szoros összefüg
gésbe hozza az ismerettel, és pedig úgy, hogy
az ismeret alapszik a hiten. A hit által ismer

1928.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

jük meg Jézus földön való megjelenésének és
halálából való feltámadásának erejét. Ez az erő
a mi bizodalmunk, de nem adhat okot elbizakodásra: a Krisztussal egyesülni csak: az ő
szenvedésén és halálán keresztül lehet, és pe
dig úgy, hogy közösséget vállalunk szenvedé
seivel és hasonlóvá leszünk az ö halálához.
Krisztus nyomdokaiban járni jelenti tehát a
szenvedéseiben és halálában való osztozkodást
is. Igv nyílik meg előtte a kilátás az örökké
valóságba a halottakból való feltámadás révén,
amikor a többi halottal együtt fog ő is feltá
madni és Istennél élni.

Ó csai B alogh P éter.
Báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő urnák az 1927. évi egyetemes közgyűlés
elé terjesztett hivatalos évi jelentésében olvas
hatók az alábbi sorok:
»Személyesen jártam kunt a bágyoni te
metőn (Nógrádmegyében), ahol, mint Okolilicsányi József sziráki prezbiter fájdalmas, de
hálára kötelező híradásából értesültem, nagy
nevű elődöm, óesai Balogh Péter,
egykori
egyetemes felügyelő, a protestáns érdekek ékesszavu védelmezője az 1790 91-iki országgyűlé
sen, behorpadt, jeltelen kriptában pihent. Exhumáltattam hazai egyháztörténelmünk
nagy
alakjának földi maradványait, amelyek a bá
gyoni temetőn épülő uj kriptában leendő elhe
lyezésükig ideiglenesen a sziráki templomban
helyeztettek el. Kegyelet es dolognak tartanám,
hogy egyháztársadalmunk minden külön felhí
vás nélkül mozduljon meg és adja össze a kripta
és síremlék költségeit, önmagát becsüli meg
az a közösség, amely nagvjai emlékének kegye
lettel áldoz«.
Az egyetemes közgyűlés óta, semmi jele
sincs annak, hogy egyháztársadalmunk megmoz
dult volna. Valószínűnek tartom tehát, hogy
ócsai Balogh Péter egykori egyetemes fel
ügyelő földi maradványai ma is a sziráki temp
lomban várják, hogy a kisbágyoni temetőn fel
épüljön az uj kripta, jeléül annak az elisme
résnek, amellyel a mi nemzedékünk adózik azok
emlékének, akik egyházunk törvényes szabad
ságát és jogait kivívták a mainál nehezebb
időkben.
Az egyetemes felügyelő ur Öméltósága ta
lán nem veszi zokon, hogy bár ő minden kü
lön felhívást mellőzni kívánt, olvasóink figyel
mét mégis rátereljük ócsai Balogh Péternek a
sziráki templomban ideiglenesen elhelyezett
csontjaira, s kérjük, tegyék lehetővé adomá
nyaikkal a kriptának és síremléknek felépítését
a kisbágyoni temetőben. Az adományokat el
fogadja az Ág. hitv. evang. egyetemes egyház
pénztára, Budapest, IV. Deák-tér 4. I. emelet.
Diakónus.
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Sabatier-történotek.
A Review of Reviews áprilisi száma hozza
Assisi Szent Ferenc kiváló protestáns életrajz
írójának, Sabatier Pál strassburgi tanárnak mél
tatását Steed W. tollából. Amikor Szent Ferenc
életrajzi megje’ent, a franciszkánusok Sabatiert
úgy fogadták, mintha hozzájuk tartoznék. Ha
nem egy estén a Rómában élő spanyol bibornok, Vives y Tuto, az assiű Szent Damianotemplornban észrevette, amint Sabatier a franciszkánusokkal együtt énekelte a vesperát. A
biboinok Sabatiert kiparancsolta és alacsonyabb
régiókba utasította. »Igen«, igy kiáltotta a meg
rémült szerzetesek között, »mi, az igazhitüek,
boldogságban ülünk majd és onnan tekintünk
le a te nyomorult lelkedre, amint a mélység
ben ég s mindig mélyebbre jut, inig lekerül
a legmélyebb pokolba!« A felbőszült bibornok
olyan indulatos volt, hogy magának Sabatiernak is torkára forrt a szó.
A Szent Klára
Nővérek nem szűntek meg imádkozni, hogy
Sabatier térjen meg Rómához** s a főnöknő egy
napon engedélyét kérte, hogy kilenc napos
imádságot mondhassanak megtéréséért. »Igen
szívesen, fótisztelendő Anyáin«, felelte Sabatier,
»de előre is figyelmeztetem, hogy zavarba hozza
a Jó Istent«. »Hogyan volna az lehetséges?«
kiáltott fel a kegyes nő. »Isten mindenható. Véghezvitte azt a nagy csodát, hogy önt Szent Fe
renc lábaihoz vezette. Nem tehetné-e meg azt
a nagyobb csodát, hogy önt visszahozza az
Egyház ölébe?« »Oh igen«, szólt Sabatier. »De
ismeri ön a folignoi püspököt?« »Igen, ismer
jük azt a rettenetes embert. Mit csinálhat az?«
»Megesküdött , folytatta Sabatier, »hogy ha én
valaha katholikus leszek, akkor ö protestánssá
vedlik. Gondolja el már most a Mindenható
zavarát! Vájjon több haszon származik-e ab
ból, hogy Sabatier katholikus lesz, mint amek
kora botrány támad abból, hogy a folignói
püspök protestánssá lesz? Nehéz kérdés ez. Ám
mondjanak kilenc napos imát, de vigyázzanak,
hogy a Jó Istent zavarba ne hozzák«. - Né
hai Mathien, akkor a Kúriában székelő fran
cia bibornok, egyszer Sabatier előtt kiöntötte
szive keserűségét X. Piusz pápának érhetetlen
politikája felett, amelyet a francia állam és az
egyház elválasztása kérdésében követett. Saba
tier kifejezte csodálkozását, s a bibornok igy
folyatta: »Én, a Szent Római Egyház hercege,
kénytelen vagyok azt tartani, hogy a Szent
Atya nem tévedhet; de ön, aki elég szerencsé
jére protestáns, fel van jogosítva arra, hogy
azt higyje, hogy a Szent Atya elvesztette a
fejét!«

Kiadóhivatali üzenet
Dr. M. Gy. Bpest. Junius 30-ig rendben
van előfizetése. - K. F. Ambrózfalva. A Il-ik
negyed végéig van fizetve.
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Payr Sándor: Luther és az egyházi ének.
Három értek ezés. D ebrecen, 1928.
Az első értekezés Lutherről, az éneklköltőről szól. Luther negyven éves korában lett
költő, s költői működésének első két éve: 1523.
és 1524. a leggazdagabb. Luther énekeit a tu
dós szerző öt csoportra osztja; a zsoltárokból
valók, más bibliai helyekből merített énekek,
latin himnuszok fordításai és átdolgozásai, fel
használt és átdolgozott régi német énekek s
végül eredeti énekek. A nagy reformátornak
összesen 36 éneke van; a legtöbb valóságos
mintaképe az evangélikus jó egyházi éneknek;
az igazság, szépség, népiesség, gyülekezeti kö
zösség és énekelhetőség követelményeinek meg
felelnek. Igen gyorsan elterjedtek. Az 1524. ja
nuárjában megjelent Achtliederbuchban négy
ének van Luthertől; ugyanazon év nyarán je
lent meg egy énekeskönyv, amelyben már 24
volt Lutheré. Utolsó énekeit 1543-ban irta. A
második értekezés tárgyá Luther, a zeneértő. &
Zeneértő volt elméletben és gyakorlatban, sőt
a zeneszerző nevet is kiérdemelte. Még diák
korában megtanult énekelni és lanton játszani.
A zárdában bő alkalma volt magát gyakorolni.
Mikor családot alapított, egész kis házi ének
és zenekart gyűjtött maga köré. Családi zeneestélyei nálunk is követőkre találtak. Luther a
tenort énekelte. A világi zene iránt is érdek
lődött s ennek művelésével az általános zene
történetben is nevet biztosított magának. Bach
S. zenereformjának ő volt az alapvetője. Hir
dette a zenének pedagógiai hatását. Támogatta
a polgári énekkarokat; mert felismerve a zene
szociális jelentőségét, azt akarta, hogy az ne
legyen egy külön rend kiváltsága, hanem az
egész népet egybefoglaló művészet. A harma
dik értekezés Luther énekeit a magyar iroda
lomban ismerteti. Az első magyar énekeskönyv,
Gálszécsi Istváné, 1536-ban jelent meg Krakóban; csak az első 16 oldal került elő, de a
rajtuk fennmaradt mindahárom ének' Lutheré;
ez a legkorábbi nyomtatott magyar kótáskönyv.
A magyar énekszerzők tekintélyes része ismerte
és fordította Luther énekeit már a XVI. század
ban is; de nemcsak az énekköltészetre gyako
rolt Luther hatást, hanem a magyar egyházi ze
nére is. Az első, a reformátusokkal nem közös,
evangélikus énekeskönyv, a száműzött győri
evang. rektor, öreg Aáchs Mihály által szer
kesztett »Zöngedező Mennyei Kar« Lőcsén,
1696-ban jelent meg; később bővítésekkel és
igazításokkal igen gyakran; 1743. óta »Uj Zengedező Mennyei Kar« neve alatt Győr városá
ban; ebben már Luthernek 22 éneke található;
azóta egy magyar énekeskönyvben sem volt
Luthernek ennyi éneke; sőt a racionalizmus ha
tása alatt a Kis János által 1811-ben kiadott
Győri énekeskönyvből kimaradt az Erős vár is.
Az 1805. évben kiadott dunántúli énekes könyv
ben benne van az Erős vár s azonkívül Luther
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nak még tiz éneke. Az uj. dunántúli énekeskönyvben (1911.) Luthernak tiz éneke van. Payr Sán
dor három értekezésében rengeteg anyag van
összegyűjtve; azokat dicsérni felesleges; a tu
dós történelembuvárnak köszönetét mondani kö
telességünk.

A szentségek szociális jelentősége.
(Folytatás.)
A másik szentségnek, az Úrvacsorának,
szociális jellege és jelentősége még szembeötlőbb, mint a keresztségé. Igazán csak1 a theológiai viták szoríthatták annyira háttérbe ennek
a szentségnek a hívők közösségére, embernek
emberhez való viszonyára kiható jelentőségét,
amennyire az a történelem folyamán az egy
házban és a theológiai tudományban tényleg
háttérbe szorult.
Az LJrvacsora eredete egy vacsorára vihető
vissza, az utolsóra, amelyet Jézus tanítványaival
elköltött. Az Úrvacsora elrendelését megírják
Máté Márk, Lukács evangélisták és Pál apos
tol. Nem ir róla János evangélioma; azonban
János apostol evangéliomának hatodik1 részé
ben a 22-ik verstől kezdve olvashatjuk Jézus
nak azokat a tanításait, amelyek az Úrvacso
rával a legszorosabb összefüggésben vannak,
s amelyek az Úrvacsora jelentőségének meg
állapításánál figyelmen kívül semmiképen nem
hagyhatók. (Fontos különösebben is a 63-ik
vers: »A lélek az, ami megelevenit, a test nem
használ semmit«). Az utolsó vacsoráról szintén
megemlékezik János apostol a 13-ik rész első
felében. Itt megint igen fontosak azok a szavak,
amelyekkel az evangélista ezt a szakaszt be
vezeti: »Tudván Jézus, hogy eljött az ő órája,
hogy átmenjen e világból az Atyához, mivel
hogy szerette az övéit, mindvégig szerette
őket.« Az apostol azután elbeszéli a láb
mosást. Befejezi a történetet Jézus azon sza
vaival: »Ha én, az Ur és a Mester megmos
tam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mos
notok egymás lábait. Mert példát adtam néktek,
hogy amiképen én cselekedtem veletek, ti is
akképen cselekedjetek«. A lábmosás és Jézus
nak ahhoz fűzött szavai mutatják, milyen kö
rülmények között szerezte Jézus az Úrvacsora
szentségét. Ha még hozzá vesszük, hogy ugyan
azon alkalommal, miután Judás eltávozott, Jé
zus ezeket mondta: »Uj parancsolatot adok nék
tek, hogy egymást szeressétek; amint én sze
rettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanít
ványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjá
tok«. (Ján. 13, 34. 35.) akkor látjuk, hogy a
»palesztinai őskeresztyénségben gyökerező» ne
gyedik evangéliom Jézus utolsó vacsoráját mi
lyen keretbe helyezi, s hogy mi volt az, amit
Jézus az Úrvacsora szentségének elrendelésé
vel egyházában megörökiteni kívánt. Neveze
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tesen a Pál apostolnál és Lukács evangélistánál
olvasható ama szavakat: »Ezt cselekedj étek az
én emlékezetemre«, gyönyörűen egészíti ki az
uj parancsolat, amely Jánosnál található: »A
mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti
is egymást«. A Megváltóról való megemlékezés
tehát első sorban az ő követésre méltó és ta
nítványaitól megkövetelt halálig menő szeretetéról való megemlékezés. Az Úrvacsora azt a
lelket közli, amely Jézusban volt, a szeretetnek
lelkét.

H Í R E K .
Felkérjük azon előfizetőinket, akiknek
legutóbb külön borítékban csekklapot küld
tünk, hogy hátralékaikat minél előbb bekül
deni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.
Kapi Béla püspök ápr. 30- május 5-ig
Sopronban; május 13 15-ig Bonyhádon; május
23-- 24-én Kőszegen végez iskolalátogatásokat.
Junius hónap elején minden valószínűség szerint
a Tolna, Baranya, Somogyi egyházmegyében
folytatja és befejezi az egyházlátogatásokat.
Ezeknek elvégzése után a püspök a soproni
felső és a vasi közép egyházmegyék 4 4 gyü
lekezetének és filláiknak kivételével egyházke
rülete minden gyülekezetében megtartotta a
canonica visitatiót.
Prezbiteri konferencia. A győri egyház
megye lelkészi, felügyelői, tanítói, prezbiterei, ju
nius 7-én konferenciára jönnek össze Győrött.
A konferenciát megelőző istentiszteleten Turóczy Zoltán győri ✓ lelkész prédikál. A konfe
renciát Csemez István gazd. főtanácsos, egyházmegyei felügyelő nyitja meg. Előadásokat tar
tanak: dr. Bertha Benő kir. járásbiró, lébénvi
felügyelő »Egyház, és állam« címen; Szalay Mi
hály lovászpatonai lelkész a protestantizmus vi
lághelyzetéről; Kiss Lajos gyórujfalui igazgatótanító, egyházmegyei tanitóegyesületi
elnök
»Egyház es iskola« címen. A konferencia tárgysorozata módot ád egyéb aktuális kérdések
felvetésére s megbeszélésére is.
Halálozás. Mesterházy László, a pápai gyü
lekezet lelkésze április 25-én, 52 éves korában,
hosszas betegeskedés után elhalt. Temetése áp
rilis 27-én volt. A gyászbeszédet a templomban
Kapi Béla püspök mondta Ján. Jel. 3, 11. 12.
alapján. A temetőben dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyi lelkész és a veszprémi egyházmegye
nevében Takács Elek esperes búcsúztatták el a
halottat. — Mesterházy László 1876. julius hó
1-én született Felszoporon, Sopron megyében.
Theológiai tanulmányait Sopronban és üreifsvvaldban végezte. 1900-ban lelkésszé avattatván,
pápai, majd sárvári segédlelkész volt; 1902—
1911. sárvári lelkész; 1911 —1917-ig Gyurátz
Ferenc püspök mellett Pápán másodlelkész;
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1917-től haláláig pápai lelkész volt. Az elköl
tözött, akiben dr. Kiss Jenő egyetemi tanár,
lapunk munkatársa, sógorát gyászolja, veje volt
Kiss János egykori szombathelyi lelkésznek.
Sajtónap Győrött. Husvét után második
vasárnapon a győri gyülekezetben vallásos es
tély volt, amikor is Dr. Deák János egyetemi
tanár tartott előadást a sajtó lényegéről s az
evang. ember sajtókötelességéről, bodor Kál
mán karnagy Ravanello, Bota/zo, Guilmant és
Grieg szerzeményeit játszotta orgonán; Simon
Ili szavalt; az egyházi kis kar Bach Áriáját és
Cs. Gamauf L. Harangoznak« c. darabját éne
kelte. A sajtó vasárnapon a sajtó javára befolyt
93.68 pengő. Az Ifj. Egylet és a Diákszövetség
iratterjesztése a sajtónapon 41.82 pengő for
galmat csinált.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek világ
szövetségének végrehajtobizottsága Géniben
Dr. ,Nott János elnöklete alatt teljes ülést tar
tott s a világszövetségi munka folytatására vo
natkozólag egész sor határozatot hozott. Többek
között tanulmányi bi/ottságot alakítottak, amely
a jövő évben szakemberekből álló konferen
ciát hiv össze a modern lélektan és a keresztyén
tapasztalat egymásho: va!ó v s onyának megvizs
gálására. Egv másik tárgy Jézu.> képe, ahogy an
az az ifjúságnak mutatkozik. Egy másik bizott
ság az ifjúság testi fejlesztésével van hivatva
foglalkozni. Az idén két nemzetközi táborozás
lesz; az egyik aug. 2 10-ig Gothland szigetén
(Svédországban), a másik aug. 13- 21-ig Vaumarcus-ban (Svájc). Tanulmányozni fogják to
vábbá a falusi keresztyén ifjúsági egyesületek
helyzetét. A végrehajtó bizottság ülését 13 or
szágból összesereglett 39 kér. ifj. egyesületi tit
kárnak a konferenciája előzte meg; megbeszél
ték a munkaprogramm kérdéseit és az egyes
ors/ágokban végzendő munka kilátásait.
Rövid hírek. A belügyminiszter a parla
mentben kijelentette, hogy ha a főváros akarja
és a közvélemény felfogása egységes, lehető
séget nyújt a magyar társadalomnak gyűjtés
megindítására és uj Kossuth-szobor felállítására.
A Magyar Vörös Kereszt mozgalmat indított
a bulgáriai földrengés károsultak segélyezésére.
- A rádióelöfizetőket a magyar rádiótársaság
felkérte, hogy nyilatkozzanak a rádióprogram mról, kinek mi tetszik. Leszavazott 27.120 rádióelőfizető. Az istentisztelet tetszett közülök 22
ezer 959-nek. Csak a magyar nótára és a ci
gányzenére szavaztak ennél többen. — Az ön
gyilkossági járvány megakadályozása céljából a
a belügyminiszter ankétot hivott össze. A rendeletervezet szerint tizenöt napi elzárással bün
tetnék a^t, aki az öngyilkos nevét, öngyilkos
sága körülményeit nyilvánosságra hozza. —
Olaszországban rendelet jelent meg, amely
egészségügyi okokból eltiltja a kézfogást és a
kézcsókot.
A Brit és Külföldi Bibliatársulat
május 2-án tartotta évi közgyűlését Londonban.
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A közgyűlés elnöke az angol miniszterelnök
volt; szónokai a yorki érsek, továbbá Shep
pard, a Társulat kínai titkára és Wilkie, a skót
misszió titkára az Aranyparton.
Az ev. tanítók üdülőháza' Révfülöpön, a
Balaton egyik legszebb pontján, f. é. május hó
16-án nyílik meg. Szívesen látjuk országos egye
sületünk tagjain kívül, a lelkész és tanár ura
kat, valamint más egyházi tisztviselőket is, csa
ládtagjaikkal együtt, ha üdülőnket igénybe venni
óhajtják. Lakásért (egy ágy használatáért), ki
szolgálásért, négyszeri étkezésért fejemként és
naponkint a tagok1n é g y , a nem tagok ö t pen
gőt fizetnek. Az élelmezésre vonatkozólag meg
jegyezzük, hogy az úgy mennyiséig, mint mi
nőség tekintetében kifogástalan lesz. Nem ta
goknak és nyugdíjas kartájainknak különösen
a május 16-tól junius 30-ig és a szeptember
1-től számított turnusokat ajánljuk. Jelentkezni
május hó 10-ig nálam, vagy Kiszely János ig.
tanítónál (Cegléd) lehet. Sopron, 1928. április
hó. Krug Lajos, az Országos Ev. Tanitóegyesület elnöke.
Alapkőletétel. A nyíregyházi ev. egyház
bérpalotája alapkövét és az építkezés történetét
magába foglaló okiratot f. hó 18-án tették az
alapzatba, mely ünnepélyes aktusnál jelen vol
tak: Geduly Henrik püspök, Paulik János igaz
gató-lelkész, dr. Bencs Kálmán kormányfőtaná
csos, polgármester, egyházi felügyelő, Kovács
János másodfelügyelő, Szokor Pál v. főjegyző,
p. ü. biz. elnöke, az okirat szerkesztője, továbbá
a tisztikar, presbitérium, képviselőtestület, ta
nári- és tanítói kar. Paulikl J. áldó szavad után
felolvasta Szokor P. az okirat szövegét, mely
ben a többek közt említette, hogy Nyiregyházán, 16,182 ág. h. ev. lélek van. Az okiratot
olajjal telt üvegbe, majd vörösréz hengerbe téve
befalazták.
Mezőberény. A Il-ik kerületi lelkészi ál
lásra most folynak a bemutatkozások. Jelöltek
Garso Pál békéscsabai hitokt. lelkész Fabók
Ferenc kondorosi s. lelkész, Szlancsik Pál p.
földvári lelkész, Krieger Mihály nyíregyházi
püspöki másodlelkész. Lelkészválasztás husvét
utáni ötödik vasárnapon.
Kondoros. Népmozgalmi adatok 1927-ben:
született 248; elhalt 130; házasságot kötött 70
pár (köztük 7 vegyes); konfirmáltatott 130 gyer
mek; Úrvacsorával élt 1274; népiskolai tanulók
595. — Az egyháztanács március 11-én kimondta
a Luther-Szövetség megalakulását. Elnök Ko
vács György másodfelügyelő. — Az április hó
22-iki közgyűlés az egyik külkerületi iskolához
tanítónak Zorkóczy Gábor szentetornyai közs.
tanítót választotta meg.
Nyomatottá
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A szarvasi öregdiákok egyesülete junius
2-ikára tervezi Benka Gyula mellszobrának ün
nepélyes felavatását. Az emlékművet, amelyet
Keviczky Hugó szobrászművész készít, a
szarvasi evang. főgimnázium udvarán állítják
fel.
Oroszországban a vallás és az egyház ül
döztetése dacára hatalmas vallásos ébredés van.
Nemcsak a falusi lakosság körében, ahol a szov
jet tényleges hatása egyébként is gyenge; a
nagyvárosokban, sőt még az ipari üzemek kom
munista »sejtjeiben« is lábra kap a mozgalom.
A lening rádi nagy fegyvergiyárak munkásai ön
kéntes, rendszeres levonásokat eszközölnek bé
rükből, hogy pénzt gyűjtsenek uj templomok
építésére, miután a régieket a szovjet világi
célokra lefoglalta. A mozgalom különösen az
idei húsvéti ünnepek alkalmával mutatta meg
erejét. A szovjet-hatalmasok ingyenes színházi
és mozi-előadásokkal, térzenékkel akarták a né
pet, a templomoktól távoltartani, s mégis ren
geteg embertömegek töltötték meg a szentegy
házakat. A szovjet-lapok kényszerülve vannak
nyíltan bevallani a tizesztendei »felvilágosító«
munka kudarcát. A kormány hivatalos sajtószerve azt írja: »A vallás frontja szemünk lát
tára egyre aktívabb lesz; nem a vallás ellensé
gei támadnak, hanem az egyház hívei mennek
át támadásba«.
..
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Felelős k iad ó: P ALMAI LAJOS.

Eladó a »Protestáns Egyházi és Iskolai
Lap« tizenöt teljes évfolyama, az 1890—1900.
kötve, az 1901—1904. kötetlen, továbbá a Pro
testáns Szemle tizennégy teljes évfolyama, 18951900. kötve, 1901—1908. kötetlen. Eladó még
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Imádkozzatok!
„Amikor imádkozol, menj be
belső szobádba és ajtódat bezárva,
imádkozzál Atyádhoz; és Atyád,
aki titkon néz, megfizet néked
nyilván.“
Máté. 6, 6.

A vallásos élet első sorban a lélek élete,
lelki élet. Tehát elrejtett, bensőnkben végbe0 1 ^ 0 folyamat. Egész mivoltában soha nem
kerör a v>^g elé. Sót, csak vészit tisztaságából
és ere&Trál» ha a világ elé akarjuk tárni akár
példaadás. akár fitogtatás kedvéért. Kifelé a
vallásosság -csak másodlagos származékaiban,
eredményeiben, munkáiban jelenik meg. A val
lásnak küUó gyakorlása, a cselekedetek, ame
lyekhez számítandók a családi és gyülekezeti
istentisztelet is, szükségesek, magunknak, mások
nak épülésére szolgálnak és a vallásosságtól el
választhatatlanok, de mindezek a küls ódolgok
csak akkor valódiak, ha belső, elrejtett gyökereik
vánn'ak a lélek istenes életében, az Isten után
való vágyódásban, s ha másfelől az elrejtett
belső emberünket építik; áhítatra, Istenben való
elmélyedésre gerjesztik.
Ez a belső, lelki élet az imádkozó élet.
Imádkozás nélkül vallásosság nincs. Az imádság
a gyökér. A vallás tehát alapjában véve min
dig egyéni, s annál hatékonyabbnak mutatkozik
kifelé, a közösségi életre, minél erőteljesebb
benne az individuális jelleg. Ez óvja meg az elsekélyesedéstól és a meddőségtől.
A vallás az imában és az ima által lesz
aktívvá, e nélkül csak passzív és receptív. A
válláé az imában lesz eredetivé, e nélkül csak
másolat, utánzás. Az imában Istenhez emeljük
fel szivünket, vagyis benne és általa eszmélünk
rá életünk forrására és rendeltetésére, találjuk
meg azt a helyes viszonyt, amelyben a Teremtőhöz és a teremtett világhoz élnünk kell. Az
ífnádság révén lesz igazi jelentősége és értéke
fiSádarinak, ami a világban van és végbemegy,
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mert az imádságban viszünk mindent vissza az
életnek kiinduló pontjára, forrására, fenntartó
jára: Istenre, akiben, aki által és akire nézve
vannak mindenek.
Az istentiszteletben a gyülekezeti ima is
tulajdonképeni egyéni ima, vagy legalább is
szükséges volna, hogy az egyéni lélek benső,
átérzett imájává legyen. A templomi, liturgi
kus imának értéke: 1. eszünkbe juttatja azokat
a javakat, amelyekért könyörögnünk kell; 2. a
gyülekezettel együtt imádkozva, emlékeztet ben
nünket Krisztus testének, az anyaszentegyháznak arra a jellegére, hogy az vallásos, Istenben
való közösség ; 3. megszilárdít bennünket a test
véri közösségben, 4. összefűz bennünket mind
azokkal a hittestvéreinkkel, akik ugyanzt az
imát más helyen, más templomokban imádkoz/ák; 5. összekapcsol bennünket mindazokkal, a
kik a mi földi napjaink előtt, és a mi földi éle
tünk után ugyanazt az. imádságot imádkozták,
vagy majdan imádkozzak. Kitűnik ebből, hogy
milyen nagy értéke van a Miatyánknak, amely
az egész keresztyénségnek közös, liturgikus
imája a világon minden időben.
A liturgikus ima, az imádságos könyv, az
u. n. betanított imák ezen az alapon is nagy
jelentőséget és érteket nyernek. Igen téves és
káros túlzás az, amely az imádkozásnak egyéni
jellegét, bensőséget és őszinteségét csak akkor
látja biztosítva, ha az kizárólag a szívnek spon
tán megnyilatkozása folytán támad. Mert két
ségtelen, hogy az imádkozást tanítani kell és
tanítani lehet. A tanítványok kérték Jézust,
hogy tanítsa őket imádkozni, és Jézus azzal ve
zeti be a Miatyánkot: »Ti azért igy imádkoz
zatok!« Az imádság a szívnek Istenhez emelése
és Isten előtt való feltárása. Hogy azonban
felemelt szivünket fel is tárhassuk, ismernünk
kell. A jó imádkozáshoz szükséges az önis
meret, ehhez pedig megkivántatik az elmélke
dés, abban a formájában, amely szerint az a
magunk életének megvizsgálása a Szentlélek
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világosságánál. S ebben a vizsgálódásban ki
váló irányításul és kalauzul szolgálnak szá
munkra a liturgikus és az imádságos könyvek
ben foglalt imádságok, mert hiszen azok mutat
ják meg, hogy a nagy imádkozok milyen testi
és lelki kincsekért könyörögtek, milyen hibák
nak, bűnöknek, rossz hajlamoknak eltávolítását
kérték, miben találtak okot Istennek dicsőítésére,
s mely dolgokat tártak Isten elé. Jézus mondja,
hogy a’ Szentlélek juttatja eszünkbe azokát a
dolgokat, amelyeket vagy már elfeledtünk, vagy
elfeledni szeretnénk, vagy nem a helyes össze
függésben ismerünk. Bizonyára a Szentlélek
működött a nagy imádkozókban is, és imáik
által a Szentlélek működik bennünk.
Az imádkozásra való nevelés nem merül
het ki abban, hogy az embereket az imádkozásra
buzdítjuk, hanem szükséges, hogy tanítsuk arra
is, hogy mit és hogyan imádkozzanak.
Ebből a szempontból az agendák és az
imádságos könyvek vezérfonalai a keresztyén
elmélkedésnek, s tartalmat és irányt adnak
imádságainknak. Rendkívül fontosak azért, mert
vallás-erkölcsi szempontokat visznek bele ön
vizsgálatunkba, amelyeket egyébként figyelmen
kívül hagynánk, és mentségeket találnánk olyan
hibákra, amelyek1lelkiéletünket eltorzítják. Min
den ilyen kalauzolás és tanácsolás nélkül igen
könnyen hajiunk arra, hogy csak azzal foglal
kozzunk, amit önmagunkban erény számba ve
szünk, és sarokba dugjuk azokat a dolgokat,
amelyeknek szemlélete kevésbé előnyös szín
ben tüntetne fel bennünket önmagunk előtt.
A mai vasárnapi evangéliomban (János 16,
23—30.) Jézus annak az imádságnak igér meg
hallgatást, amelyet az ő nevében intézünk az
Atyához. Figyelmeztetés ez arra, hogy a jó
imádkozásnak, az igazi imádkozó életnek leg
jobb szabályozója és tanítója a Jézus élete és
tanítása. Miként Pál apostol Írja: »Mi az Ur
nák dicsőségét szemlélvén, ugyanazon ábrázatra
elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint
az Urnák Leikétől«.
— Templomépitési akció. A győri gyü
lekezetekhez tartozó öttevényi fiók-gyülekezet
ben jó vezetés alatt álló erőteljes mozgalom
indult meg, amelynek eredméenyeképen lehet,
hogy még az idén felépül a gyülekezet temp
loma.
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Talitha kum i!
Az élet fejedelmének, az Ur Jézus Krisztus
nak ezt az életrekeltő szavát hallottam lelkem.be
beleharsogni, amikor a Pécsett megjelenő »Du
nántúl« napilap f. é. április hó 24-iki számában
gróf Klebelsberg kultuszminiszternek a pécsi
Erzsébet tudomány egyetemmel kapcsolatos
»Maurinum« alapkőletételi ünnepélyén az egye
temi aulában mondott nagyszabású beszédét ol
vastam. És azóta is ezt a szót hallom szüntelenül
felcsendülni lelkemben, nem tudok1 tőle szaba
dulni sem a nappal zajában, sem az éjjel csend
jében. Valami ellenállhatatlan erő ösztökél, hogy
adjam tovább hangos szóval: Talitha kumi!
Megteszem. Címül állítom jelen soraim fölé,
az »Evangélikusok Lapja« révén szálljon to
vább, tovább szerte széjjel szegény, csonka ha
zánk még szegényebb, csonkább Lutherániajában. Úgy érzem, mások is úgy lesznek vele,
mint én; állandóan rezonál bennük.
Miről is van szó? Egy nagyszabású beszéd
ről, amelyet kiváló kultuszminiszterünk egy par
excellence katholikus intézet alapkőletételekor
tartott és pedig.nem valamelyik katholikus köz
épületben, amilyen Pécsett több is van, hanem
az egyetemi aulában, amin utoljára nem kell
okvetlenül fennakadni, hanem tultehetnők ma
gunkat azzal a megnyugtató magyarázattal,
hogy az ünnepély oly intézménynek szólt, mely
minden felekezeti jellege dacára mégis csak va
lamilyen nexusban áll az egyetemmel. Hogy
milyen természetűnek képzelendő ez a nexus,
erre vonatkozólag több felé ágazhatnak a véle
mények. Hogy azonban minden nézeteltérésnek
elejét vegye, a kultuszminiszter igyekezett vilá
gosan beszélni és minden kétséget eloszlatni,
amidőn a következő kijelentést tette: »Én va
lahogyan úgy érzem, hogy a hazai katholicizmusnak is ebben az egyetemben a saját szere
tett leányát kell látnia«, mert miként »Debrecen
protestáns miliője hozta létre azt az állapotot,
hogy hazai protestantizmus a debreceni egye
temben a saját géniuszának megtestesülését
látja«, azonképen »én úgy érzem, hogy a ka
tholikus színezetű Dunántúl méltán láthatja és
kell is, hogy lássa a pécsi egyetemben a saját
ideáljának megtestesülését«. Jogcím »a törté
neti fejlődési folyamat«, mely Pécsett illetőleg
abban áll, hogy »a jogi fakultás a püspöki lí
ceumnak a folytatása«. Ilyen beállítás mellett
természetesen nem is fog csalódni a kultuszmi
niszter abban az érzésében »hogy nemcsak a
Dunántúlnak, hanem valamennyi magyar katholikusnak is ebben az egyetemben a maga egye
temét kell, hogy lássa«. Biztos, hogy nagyon
is szívesen látják ezt a katholikusok és nagyon
is fájdalmasan érezzük majd mi evangélikusok,
akik mellett szintén szólna »a történeti fejlődési
folyamat«, hiszen a kebelbeli theológiaí fakul
tás dunántúli egyházkerületünk akadémiájának
folytatása és mint az egyetem egyik tényleges
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kara, mégis csak szorosabb nexusban áll, mint
a róm. kath. »Maurinum« internatus, ha mind
járt Sopronban is és nem Pécsett van elhelyezve.
Mit tehetünk a fennforgó viszonyok mel
lett egyházunk érdekében és javára? Mert,
hogy nem rakhatjuk tétlenül ölbe a kezünket
és nem nézhetjük közönyösen a dolgok folyá
sát, az kétségtelen. Nagyon is komoly időket
élünk és nagyon is komolyan kell mindegyikünk
nek is, egyhazunknak is vennie az idők jeleit,
melyek lángbetükkel írják lelkünk elé a serkentő
szót: Talitha kumi! »Ébredjetek!« azt kiáltják
felénk mindennünen azok a mind gyakrabban
elhangzó nyilatkozatok és végbemenő esemé
nyek, amelyek hazánk közügyeinek intézésében
a lélekszám arányára való hivatkozással élő szó
ban ugyan a vezető primhang játszhatására való
jog követelésében, de facto azonban a soló já
tékra erőteljes törekvésben csúcsosodnak ki a
kathelicizmus részéről.
Ha az átkos Trianon okozta legyöngültség
folytán hazai evang. egyházunk erői meg is
fogytak, azért nem csak múltjának dicsősége,
hanem a jelenben is meglevő nélkülözhetetlen
értékei és nyilvánvaló érdemei még mindig
megadják néki a léthez, a benne rejlő erők sza
bad kifejthetéséhez való jogot és méltán köve
telheti, hogy jogait ne nyirbálják, létezését ne
negligálják, önérzetét ne bántsák. Tettünk a
múltban is, teszünk a siralmas jelenben is mi
evangélikusok szeretett hazánknak olyan és
annyi szolgálatot, hogy felemelt fővel állhatunk
bármilyen Ítélő szék elé.
Mégis csak különös dolog, hogy az Erzsé
bet tudomány egyetem székhelyén minden fa
kultásnak megvan a maga legmodernebb épü
lete, felszerelése, de a theol. fakultás még ma
sem kapott otthont, még mindig zsellérségben
van, hogy amióta theol. akadémiánk a pécsi
egyetembe fakultásként beillesztetek, hol itt,
hol ott évről-évre nem is egy, hanem több
kath. intézmény létesítéséhez nehéz milliárdjai
akadtak a kultuszkoimánvnak, de az evang.
theol. fakultásnak saját tető alá hozásához nem
volt költsége. Mintha ez nem is volna az Erzsé
bet tudományegyetemnek szerves része!
Feltétlenül áll, hogy mindabban, ami Pé
csett az Erzsébet tudományegyetemből szemünk
elé tárul a katholicizmus méltán láthatja a sa
ját ideáljának megtestesülését, mert bármily ün
nepélyes cselekmény történjen is, az rendszerint
misével kezdődik.
Hogy itt hol és miben nyilvánul meg egy
állami intézmény életműködésében a törvény
biztosította felekezeti egyenjogúság, paritás res
pektálása, azt ép oly nehezen lehet megállapí
tani, mint azt, hogy mit lássunk mi a pécsi
egyetemben, ha abban valamennyi magyar katholikus a maga egyetemét, kell, hogy. lássa.
Nem is kísérlem meg a megállapítást. Nem
itt e lapok hasábjain van ennek a helye. Én
mindössze azt tartottam elutasithatatlan lelkiis-

155.

ineretbeli kötelességemnek, hogy a történt ese
ményre és való tényekre reámutatva lapunk ré
vén tovább adjam azt a szót, amely a pécsi
egyetem mellett emelendő kath. internátus alapkóletételi ünnepélyéről szóló hírlapi beszámoló
olvasásakor telkembe nyilallott és azóta sem
hallgat el és igy hangzik: Talitha leumi!
Wágner Ádám
ráczkozári lelkész.

Je g y z e te k .
A népjóléti minisztérium költségvetésének
parlamenti tárgyalása során Vass József minisz
ter május 2-án nagyszabású beszédet mondott.
Egészségügyi szempontból szükségesnek tartja
a kórházak rekonstrukcióját és uj kórházak épí
tését; igen el van hanyagolva a Felső Tisza
vidéke és a Hajdúság; legjobbak az állapotok
Dunántúl. Az anya- és csecsemövédelem cél
jaira gyors tempóban épületeket akar létesí
teni. Tervbe vették, hogy az ország számos
pontján orvosi rendelő irodákat állítanak fel.
Az egészségügy mellett a tárca másik fő karakterisztikuma a szociálpolitika; az öregség és
rokkantság esetére szóló javaslat még ebben az
ülésszakban a Ház elé kerül; foglalkozik a mi
niszter a nyolcórás ipari munkanap kérdésével,
a munkanélküliség esetére szóló biztosítással és
a szegénygondozással. Nagy elismeréssel emlé
kezett meg a miniszter Scholtz Kornél egye
temi tanár, népjóléti minisztériumi államtitkár
kiváló működéséről.
-*
A Jeruzsálemben tartott Nemzetközi Miszsziói Konferencia legfontosabb nyilatkozata az
a Keresztyén Üzenet, amelyet az utolsó határo
zatok között fogadtak el, samely igy hangzik:
'Evangéliumunk szembehelyezkedik min
den kizsákmányolással, s ezért nem tűrhetünk
el semmi olyan tudatos vagy öntudatlan vágyat,
amely ezt a mozgalmat arra szeretné felhasz
nálni, hogy gazdasági, politikai vagy társadalmi
szolgaságba hajtson valamely népet. Visszautasitanánk a vallási imperializmusnak minden
tünetét, amely hitet és szertartást azzal a cél
zattal kivárnia másokra kiterjeszteni, hogy a
lelkeket azoknak állítólagos érdekében kezelje.
Nem kívánjuk másokra rögzíteni a Nyugati Egy
ház egyházi hagyományait, hanem a fiatalabb
Egyházaknak rendelkezésére óhajtjuk állítani
kollektiv történelmi tapasztalunkat. Hő kíván
ságunk az is, hogy a fiatalabb Egyházak az
Evangéliumot a saját géniuszuk által és nem
zeti örökségüknek megfelelő formák által jut
tassák kifejezésre. Hiszünk a krisztusi világban.
Ennél nem ismerünk jobbat és ennél keveseb
bel nem érjük be. Nem azért megyünk a nem
keresztyén nemzetekhez, mert rosszabbak, mint
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mi, vagy mintha csupán azok nyomorognának!,
hanem mert ők is a világhoz tartoznak! és ve
lünk egyező emberi nyomorúság részesei«.
Ez az üzenet a modern külmissziói munka
középponti célját olyan szabatosan állapítja meg,
hogy ebből a szempontból történelmi dokumen
tumnak vehető.
*
A jeruzsálemi konferencia megállapodásai
nemsokára könyv alakban megjelennek. Remé
lem, hogy akkor még visszatérhetek a tárgyra.
Most még csak egyet jegyzek ide. Az egyik
bizottság feladata volt az »Élő, bennszülött Egy
ház Titkának« feltárása. A téma tárgyalásakor
mindenki önkormányzatról és önfenntartásról
beszélt. Egy német professzor, Heim, szólt az
után a tárgyhoz. Heim tanár szerint az önkormányzat és az önfenntartás nem lényeges
ismertető jelei az élő bennszülött egyháznak.
Hogy valamely egyház elég érett-e arra, hogy
bennszülött egyházzá legyen, annak a titka az,
hogy az illető Egyház képes-e missziói munkát
teljesíteni abban az országban, amelyhez tarto
zik. Azt hiszem, hogy Heim professzornak ez
a tétele annyira az elevenbe vág és annyira
helytálló, hogy minden egyházra alkalmazható,
amikor azt kell eldönteni, hogy élő-e, vagy nem.
Ha valamely egyház abban az országban, amely
hez tartozik, nem képes missziói munkát telje
síteni, ha nem járul hozzá ahhoz, hogy a nem
zetbe lelket öntsön és azt inspirálja, akikor
nem él.
*
Az Evangélikus Népiskola májusi számában
Somogyi Béla Vegyünk részt a III. Egyetemes
Tanügyi Kongresszuson! cimü cikkében érdekes
javaslatot tesz a részvétel anyagi oldalának el
intézésére. Azt indítványozza, hogy az idén ma
radjanak el az egyházmegyei gyűlések is. Az
egyházi főhatóság járuljon ehhez hozzá és a
maga megfelelő intézkedésével tegye lehetővé,
hogy az egyházközségek az elmaradó két gyű
lésnek felszabaduló napidiját és átlagos útikölt
ségét a kongresszuson résztvevő tanítóságnak
rendelkezésére bocsáthassák. Ez az intézkedés
az egész egyetemes egyházra kiterjedően egy
ségesen történjék. Ez a megoldás annyiban
tetszetős, mert a gyülekezetekre nézve külön
megterhelést nem jelent. E gy,veszedelmet azon
ban rejt magában. Azt, hogy az egyetemes tan
ügyi kongresszus kedvéért elmaradnak a taní
tóság egyházi jellegű gyűlései.

II filippibeliekhez irt levél.
3, 12.
A hit által való igazságot nem az külön
bözteti meg a törvény által való igazságtól,
hogy azok, akik a törvény alatt vannak, munkál
kodnak, azok pedig:, akik a hit által való igaz
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ságban vannak, henyélnek. Nem úgy áll a dolog,
hogy a törvény sarkantyú, amely előre hajt,
a hit pedig puha vánkos, amelyre lehajtjuk fe
jünket. Sőt ellenkezőleg. A Krisztusban való
hit sokkal ellenállhatatlanabb ösztönzés, mint
a törvény parancsszava. Ugyanis a törvény be
tűje állandó valami; a törvény parancsát ma
ép úgy megtalálhatom, mint tegnap, vagy hol
nap. Ha ma kibújok követelményei alól, gon
dolhatom magamban: ráérek« holnap is meg
cselekedni, pótolni azt, amit ma elmulasztottam;
esetleg még ráadást is adok. Egészen más ter
mészetű a Jézus Krisztusban való hit által meg
talált igazság. Mert ez a hit nem holt betűhöz,
hanem élő személyhez köt bennünket. Ennék
a hitnek erejét élénken szemlélteti az apostol,
amikor azt írja, hogy őt a Krisztus Jézus meg
ragadta. Nemcsak megragadta, hanem marká
ban is tartja; nem ereszti el. És most lépést
kell tartania Krisztussal. Már pedig, aki Vele
lépést akar tartani, annak futólépésben kell
menni. Mert a király dolga mindig sietős. A
kötelességteljesités, a munkálkodás itt nem egy
rajtunk kívül álló betü-törvény követeléseiből
és fenyegetéseiből, kecsegtetóseiből és ígére
teiből nyer komolyságot és súlyt. A hit által
belejutunk Jézus életfolyamának sodrába és az
ragad bennünket magával. Egy élő személynek
közösségében élünk; megállás nincs. Amint Jé
zus azt mondta: Az én Atyám mindezideig mun
kálkodik, én is munkálkodom; úgy azok is,
akiket megragadott, munkálkodnak, aimig nap
pal van. A hitnek a területén a cél és a be
fejezettség is más alakot ölt. A törvény köve
tése és betöltése az életet elaprózza, a tökéle
tességre való komoly igyekezet arra ösztönöz,
hogy mindig jobban belemélyedjünk a részle
tekbe, az aprólékosságokba, amig a fáktól nem
látjuk meg az erdőt; megadjuk a dézsmát még
a köményről is, de megfeledkezünk a szeretetről, ami pedig a törvénynek is summája. A tör
vény egészen belefon bennünket a földi élet
gondjaiba, aprólékos teendőibe és szétforgá
csolja erőnket, életeszményünket. Teszi ezt a nélkül, hogy életünket egy személyi középpont
ban tudná összefogni. A Krisztusban való hitben
folytatott élet alapjában más természetű. Itt nem
a törvény parancsának rideg és merev kény
szere áll vélünk szemben követőleg és kér
lelhetetlenül. Itt nem lehet soha azt mondani,
hogy a parancsnak engedelmeskedtem, a tör
vényt betöltöttem, célomat elértem, a tökéletes
ségre eljutottam. Az apostollal nem az alázatos
ság mondatja, hogy még nem érte el a célt
és még nem tökéletes. Mert a hit személyiséggel
kapcsol bennünket össze és az a személyiség,
mint elpusztíthatatlan élet, megállást nem ismer.
A tökéletesség és a célhozjutás itt csak a Krisz
tussal való teljes egybeolvadás, egyesülés ál
tal valósulhat meg. Ez pedig a földi életben
lehetetlen. S hogy a hitben folytatott élet mégis
tömör, koncentrált és intenzív, az onnan van,
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mert a Krisztusnak konkrét, személyes, egysé
ges, céltudatos életébe kapcsolódik. Az ilyen
élet tartalomban gazdagodik, terjedelemben tá
gul, tudatosságában fejlődik, de minden foko
zaton egész, anélkül, hogy befejezett volna, s
minden fokozaton nagyobb lendülettel veti ma
gát az életmunka elvégzésére, mert mindenütt
ujulást pillant meg uj lehetőségekkel és uj in
spirációk erejével. A törvény cselekedetei az
életet rutinná teszik, egyre mélyülő kerékvá
gásba szorítják, a hit által való élet ellenben
uj meg uj utakat lát meg annak vezérlete alatt,
aki azt mondta magáról: Én vagyok az ut.
A Megváltó életének a hivő életével való egybeforrottsága nem engedi, hogy türelmetlenek,
nyugtalanok, aggságoskodók, idegesek legyünk;
de nem a futás kedvéért, nem sportból; nem
szelegjünk, akár renyhén elfeküdjünk. Futunk,
de nem a futás kedvéért, nem soprtból; nem
is céltalanul. Futunk, mert megragadott bennün
ket a Krisztus életereje, amely a hit által a
magunk életerejévé lett. Megállunk a hitben,
de nem mint a cövek, amelyet a földbe vertek,
hanem amint megáll a bügócsiga is, éppen azért,
mert mozog, és a mozgás ad neki egyensúlyt,
erőt. A Krisztus életlendülete életünket igye
kezetté teszi és ebben az igyekezetben leljük
meg az élő békét és nyugalmat.
(Folytatjuk.)

A szentségek szociális jelentősége.
(Befejezés.)
Az sem mellékes körülmény, hogy az utolsó
vacsora egy a zsidó nép életében történelmi
vonatkozással biró, vallásos jellegű vacsora volt.
A húsvéti bárány elköltése minden külsőségei
vel együtt (lásd: 2 Mózes 23, 15; 3 Mózes 23,
5—8; 4 Mózes 28, 16—25; magát az eredeti
vacsorát lásd 2 Mózes 12, 1—20.) emlékeztette
a zsidó népet Isten csodálatos kegyelmére, de
egyúttal Isten népének az Isten csodái által
megvalósított közösségére és összetartozandóságára is. Az Úrvacsora jelentőségének meg
állapításánál a zsidó Hús vét jelentősége is fi
gyelembe veendő. Az a tény, hogy ilyen val
lásos jellegű étkezések és lakomák a pogány
vallásu népeknél is többnyire megvannak, s
hogy a hinduizmusnak és a mithraitizmusnak
a hatása a római katholikus és a görögkeleti
egyház urvacsorai szertartásában és tanában
kimutatható, ezen a helyen nem foglalkoztat
bennünket, legfeljebb annyiban, mert ebből is
kitűnik, hogy az Úrvacsora szentsége mélyen
benne gyökerezik azr emberi lélek vallásos alaptermészetében. Egyébként pedig a Jeruzsálem
ben elköltött utolsó vacsorának nincs is semmi
köze sem a hinduizmushoz, sem a mithraitizmushoz, mert az a zsidó ünneppel van össze
köttetésben.

De az eddig mondottakból is kétségtelen,
hogy az oltári szentség már eredetétől fogva
arra van rendelve, hogy egy közösségnek, egy
társaságnak cselekménye, szertartása legyen. ,Á/
egyház a legrégibb időktől fogva igy tanít.
Az Úrvacsoráról, mint egyházi szent cse
lekményről, az Ujtestámentomban Pál apostol
nak a korinthusbeliekhez irt első levelében ta
lálható a legrégibb tanítás: »Azért, szeretteim,
kerüljétek a bálványimádást. Mint okos embe
rekhez szólok hozzátok, ti magatok ítéljétek
ineg, amit mondok. A hálaadásnak pohara, a
melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való
közösségünk-e? A kenyér, amelyet megsze
günk, nem a Krisztus testével való közössé
günk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk
sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből ré
szesedünk«. (1 Kor. 10, 14—17.) Ehhez az idé
zethez mindenekelőtt megjegyzem, hogy Pál
apostolnak a bálványimádásról mondott szavai,
amelyhez a 19—22. versben még van mondani
valója, valamint az Izrael áldozatairól a 18. vers
ben mondottak mutatják, hogy az egyháznak
kezdettől fogva védekeznie kellett idegen kul
tuszok behatolása és befolyása ellen, szakrális
étkezések voltak a zsidóknál és pogányoknál
egyaránt. Viszont az egyház kezdettől fogva
tudatában van annak is, hogy az igazi és szent
közösséget az istenséggel csak az Úrvacsora
szentsége hozza létre. A zsidók szakrális ét
kezése közösséget létesít az oltárral; a pogányoké az ördögökkel; a keresztyén szakramentom a Krisztus testével és vérével. Ez a ke
resztyén közösség Pál apostol tanítása szerint
éppen úgy jelenti az élő Krisztussal, mint an
nak anyaszentegyhá/ával való közösséget, mert
hiszen Krisztus feje az egyháznak, s az egyház
teste a Krisztusnak (Ef. 1, 22. 23.)
Az apostol a korinthusbeliekhez irt első
levél idézett helyén is egészen határozottan ta
nítja, hogy az Úrvacsora a vele élők között
is közösséget hoz létre: »Mert egy a kenyér,
egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az
egy kenyérből részesedünk * (1 Kor. 10, 17).
A görög eredetiben az Úrvacsora által létesí
tett közösség még pregnánsabban domborodik
ki, amint Masznyik jól fordítja: »egy test va
gyunk mi is, habár sokan vagyunk«. Ebből a
szabatosabb fordításból még jobban kitűnik,
hogy az apostol nyomatékot helyez arra, hogy
az egy kenyérből való részesedés által lesz a
sok ember egy testté, vagyis közösséggé. —
Ugyanez vonatkozik a megelőző, 16-ik versre
is: »A hálaadásnak pohara, melyet megáldunk,
nem a Krisztus vérével való közösségünk-e?
A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisz
tus testével való közösségünk-e?« A Károliféle revid.á t fordítás, Cegjlédyével é» Masznyiknak Weizsa eke révei egyező fordításával együtt,
nem egészen precízen, bár nem hibásan, adja
vissza a görög szöveget. »A Krisztus vérével
való közösség«, »a Krisztus testével való kö-
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zosség« kifejezésekben közösség jelölésére a
görögben a »koinonia« szót találjuk1. Schirlitz
szótára szerint a koinonia a tárgy genitivuszával jelenti: die Mitteilnahme an etwas, tehát
a valamiben való közös részesedést, a participálást. A teljesen szabatos fordítás tehát az
lenne: »a Krisztus vérében való közös része
sedés«. Nem állítom, hogy a részesedés közös
ségén a szövegben nyomaték van, de benne
van az, hogy az Úrvacsoránál a résztvevők
közösen vesznek részt, és a javakban közösen
részesülnek. Tehát a Krisztus testével és vé
rével való közösség egymás közti közösséget
is jelent.
Az apostol az Úrvacsoráról szóló tanítást
az Úrtól kapta s élőszóval is igy tanította a
korinthusbelieket, még levelének megírása előtt
(1 Kor. 11, 213.) Kétségtelen tehát, hogy a korinthusbeliekhez irt levélben foglalt paradozisz
az Úrvacsoráról rendkivüli értékkel bir, már
azért is, mert nemcsak a legrégibb, ihanem mert
Pál apostolnak a zsidó és pogány rítusok ha
tása alatt álló gyülekezetben különös gondot
kellett fordítania arra, hogy élesen disztingváljon, határozottan, szabatosan beszéljen és ír
jon. Különösen négy momentum emelkedik ki:
a hájaadás, az ivás és evés, a Krisztussal való
közösség és az egymás közti közösség; s mind
a négyet összefoglalja a Krisztusról nevezete
sen annak haláláról való megemlékezés vala
mint a Krisztus eljövetelének várása. Minél he
vesebbek azok a viták, amelyek az Úrvacsora
szentsége körül folynak, mint legújabban az
anglikán egyházban is, annál szükségesebb,
hogy újból és újból visszamenjünk a legrégibb
paradoziszra, a legrégibb tanításra, mert an
nál könnyebben felismerjük a lényeget, s meg
tudjuk különböztetni, el tudjuk választani a má
sodrendű vonásoktól.
Értekezésem keretein belül, annak tárgyá
nál fogva csupán azt akarom kiemelni, hogy
az Úrvacsorának szociális jelentősége, amely
nél fogva az gyönyörű magyar kifejezésünk sze
rint testvéri közösséget jelent (a testnek és
vérnek közösségét!) eleitől kezdve kidombo
rodik, s elmondhatjuk, hogy az Úrvacsora szent
sége ősidők óta a keresztyén anyaszentegyháznak fenntartó ereje. Igen szépen mondja a For
mula Concordiae az Úrvacsora szentségéről:
»firmum vinculum societatis Christianae et cum
capite suo Christo, et inter se vinvicem conivunctio arctissima«, a keresztyén társadalom
nak szilárd köteléke, fejével a Krisztussal és
egymás közt erős kapcsa (Form. Concordiae
II. pars VII.) Ez a szentség annyira jellemzi a
keresztyén egyházat, hogy fattyúhajtásnak kell
tekintenünk minden olyan magát keresztyén
nek nevező közösséget, amely ezt a szentséget
lekicsinyli, vagy mellőzi; s nem tekinthetjük ke
resztyénnek azt, aki az Úrvacsorával nem él.
Krisztus a szent vacsora szerzésével adott
egyházának egy olyan szent cselekményt, amely-
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lyel az egyház közösségbe lép Urával és kö
zösségre lépnek egymással az egyház tagjai is.
S ezt a közösséget dokumentálja az egyház a
nem keresztyénekkel szemben kifelé is, miként
egy régi jó konfirmanduskáténk mondja: »meg
különböztetjük magunkat a nemkeresztyének
től«. Egyesülés nem lehet elszakadás nélkül.
Az Úrvacsora mikor közösséget hoz létre, egy
úttal válaszfalat is emel. Ez a testvéri közösség
az őskeresztyénségben igen erős, ez a válasz
fal nagyon magas volt. Az üldöztetések korá
ban. Később, mikor a keresztyénség »uralkodó
vallás« lett, a helyzet ebben a tekintetben is
megváltozott. A középkor elején a mágia be
vonult az Urvacsorai tanba és gyakorlatba. Az
újkor elején a megerősödött nemzeti és osz
tály-öntudat megtépázta a testvéri közösséget.
A reneszánsz és a reformáció korában az in
dividualizmus nyomult előtérbe; a főkérdés az
lett, hogy az egyén miként mentheti meg a
lelkét, hogyan juthat el az üdvösségre. A ke
resztyénség szociális jellege majdnem egészen
feledésbe ment, az egyház átengedte a teret
az államnak, mig végül a keresztyénség körén
belül is elhangoztatott a jelszó: a vallás ma
gánügy!
Az a tagadhatatlan válság, amelyen a pro
testantizmus a mi időnkben keresztül megy,
végső elemzésben ide vihető vissza: a szentsé
gekre, és a szentségeknek szociális jelentősé
gére. Ezért került előtérbe Angliában az Úr
vacsora ügye, s előbb-utóbb minden protestáns
egyház kénytelen lesz foglalkozni vele.
Egyházunknak1 gondoskodnia kell arról,
hogy az egyház szentségeinek szociális jelentő
ségét belevigyék a tanítók és lelkészek a köz
tudatba. Luther Márton kiskátéja a szentségek
ről szóló negyedik és ötödik részben ezt nem
tárgyalja ugyan, de az előző három rész, va
lamint hitvallási irataink egyrészt lehetővé, más
részt szükségessé teszik, hogy a Szentirás alap
ján hirdessük, tanítsuk', valljuk és éljük azt a
közösséget, amelynek köteléke és kapcsa a keresztség és az Úrvacsora szentsége.

H Í R E K .
Felkérjük azon előfizetőinket, akiknek
legutóbb külön borítékban csekklapot küld
tünk, hogy hátralékaikat minél előbb bekül
deni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.
— Nyári diákgyülés. A Magyar Diákok
»Pro Christo« Szövetsége (MEK Dsz.) ez évi
konferenciáját junius 30—julius 5-ig tartja tahiti
táborában. A tábor kedvező fekvése (egy ős
erdő szélén, 10 percnyire a Dunától,), az egyre
tökélesedő berendezés minden a testi felüdü
léshez szükséges tulajdonsággal meg van áldva.
A lelki és szellemi életet pedig kimondhatatlan
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értékekkel gazdagíthatja a gyűlés komoly programmja. Két előadás-sorozat alkotja ennek g e
rincét, egyik a mai szellemi és lelkiáramlatok
főkérdéseivel, a másik pedig »Krisztus az em
ber sorsa« címen a keresztyén élet központi
problémáival foglalkozik. Teljessé teszik a prog
ram mot a különböző csoport gyűlések, biblia
körök és áhitatok. Meglátogatja a konferencia
hajókirándulás keretében Esztergomot is. Rész
letes tájékoztatót készséggel küld a Szövetség
központi irodája Budapest, VII. Hársfa-u. 59/b.
Halálozás* Dvaskóczi és jordánföldi
Ivánka Pál, ny. főszolgabíró, a váci egyházköz
ségnek évtizedeken át volt felügyelője május
5-én, Vácott, 69 éves korában meghalt. Teme
tése május 7-én volt.
- Abaffy Gyula, a Kér. Ifj. Egyesületek
evangélikus ágának titkára, junius 3-án Balassa
gyarmaton, junius 7-én Győrött, a győri egy
házmegye prezbiteri konferenciáján tart elő
adást az országos evangélikus ifjúsági munkáról.
K érelem ! Szászors/ág országos püspöke,
dr. Ihmels Gyula, magyar evangélikus egyhá
zunk melegszívű barátja, a Lutherisches Eini
gungswerk elnöke, a Luther lelke szerinti evan
gélikus thcológiai tudomány egyik legkiválóbb
élő nagysága, most ünnepli hetvenedik születés
napját. Ebből az alkalomból a püspök németor
szági tisztelői Ihmels-Festschrift kiadását hatá
rozták el. A mű, amelynek szerkesztését D. Dr.
Jelke, heidelbergi professzor vállalta s amely
nek munkatársai között Eiert, Althaus, Oepke,
Sommerlath, Schneider, Lauerer, Marahrens,
Jörgensen, Offermann, Bachmann és más ki
válóságok neveivel találkozunk, egy egységes
egészet fog alkotni. A könyv körülbelül 400500 oldal terjedelmű lesz és tiz márkába kerül.
A szerkesztő tájékozódni kiván a példányszám
felől, s azért kérjük ezeknek a soroknak ol
vasóit, akik a művet beszerezni óhajtják, szí
veskedjenek s ü r g ő s e n jelentkezni Kuthy De
zső egyetemes főtitkárnál, Budapest, VIII., kér.
Szentkirályi-u. 51. I. 5.
— Halálozás. Farkas Elemémé, szül. Mi
hályi Irén, Farkas Elemérnek, a soproni alsó
egyházmegye esperesének neje április 28-án,
életének 62-ik, boldog házasságának 40-ik évé
ben elhunyt. Temetése április 30-án volt Bükön.
A „Pro C hristo“ Diákszövetség (M.
E. K. Dsz.) Szeniorosztálya a szokásos nyári
konferenciáját nyilvános jellegűvé kibővítve ké
szül megtartani Szentendrén junius 25 -27. nap
jain, hogy a keresztyén élet és munka kérdé
seivel komolyan vívódó ménéi több intelligens
férfi és nő számára hozzáférhetővé tegye kon
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ferenciái áldásait. A -legközelebb megjelenendő
részletes prograinmot es tájékoztatót a Deák
szövetség irodája (Budapest VII. Hársfa-utca
59 b) szívesen küld minden érdeklődőnek.
Rövid hírek. Jeruzsálemben körülbelül
negyven nyelvet beszélnek. Nem ritkaság az
olyan ember, aki hat nyelven beszél, és sok
tanulatlan ember is könnyűszerrel ki tudja ma
gát fejezni két-három nyelven. — Az Amerikai
Lutheránus Egyház huszonkét külmissziói me
zőn dolgozik 600 hittérítővel és 5.500 bennszü
lött munkással; a megkereszteltek száma 180
ezer, közülök 86.000 gyónószemély; a missziói
iskolákba 60.000 fiú és leány jár; a kórházakban
és diszpenzérekben évente 255.000 pácienst ke
zelnek; az ingatlanok értéke 3,300.000 dollár, az
évi kiadás kétmillió dollár..— A világháborúban
10.135.000 ember esett el. A születések száma
20.850.000-el apadt. A halandóság 6.016.000-el
növekedett. A világháború tehát összesen har
minchét millió emberéletet pusztított el. Erre az
eredményre jutott a Nemzetek Szövetségének
párisi bizottsága. - Wilkins, ausztráliai kapitány
és Eielson norvég hadnagy mint pilóta monop
lánon keresztül repülték az északi sarkkört.
Alaszkától Spitzbergáig, miközben elrepültek az
északi sark felett is. — Egy városi lakás ab
lakában ez a cédula jelent meg: »Zongora el
adó!« A szomszéd lakás ablakában erre meg
jelent egy másik cédula: »Éljen!« — Vass Jó
zsef népjóléti miniszter tárcájának tárgyalása
során kijelentette, hogy a hadikölcsön károsul
tak között segélyeket kapnak azok az egyesü
letek és jogi személyek is, amelyek vagyonukat
hadikölcsönbe fektették s igy azok megsemmi
sültek.
Az Amerikai Egyesült Államokban
az evangélikusok léldcszáma 1927-ben 67.879-el
gyarapodott s lélekszám-növekedés <?rén a pro
testáns egyházak között az evangélikusok har
madik helyen állnak.
— Keresztyén üdülőtelep Salzerbadban.
Hainfeld mellett, AIsó-Ausztriában. Pompás
hegyvidéken, 500 méterrel a tenger színe fe
lett, magas fenyvesek és üde rétek között, tá
vol minden zajos forgalomtól fekszik az osztrák
protestáns bclmissziói egyesületnek salzerbadi
üdülőtelepe. Ideális pihenő, illetve nyaralóhely.
Kellemes elszállásolás villaszerű házakban. Jó
ellátás. Napi pensio (szállás, ellátás) 7 chilling.
(5.60 pengő). Ugyanitt üdülés és a riémetnyelv
elsajátítása céljából gyermekek is elhelyezhe
tők, akik naponta 3 schillinget (2.40 pengő) fi
zetnek. A telep vasútállomása Hainfeld. Bő
vebb felvilágosítással szívesen szolgál Rene
Jaquemar ev. lelkész, az üdülőtelep igazgatója.
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— A Lipcsei Evang.-lutheránus Misszió
május hó 29—31. tartja idei gyülésezését a kö
vetkező programmal: máj. 29-én, a Zsidó Miszszió gyűlése után üdvözlés; esti áhitat. Május
30-án reggeli istentisztelet, utána közgyűlés;
est e istentisztelet; amelyen D. Dr. Schoeffel
hamburgi főlelkész tartja az ünnepi beszédet;
utána D. Cordes az afrikai munkamezőre kibo
csátja Pátzig Miksa, Fleck Sarolta és Raum
EírzSébet hittérítőket. Május 31-én reggel egy
házi konferencia; délután missziói ünnepélyeik
gyermekek részére; este ünnepély, Dr. Ihmels
misszió-igazgató előadásával és az uj Keletafrika film bemutatásával.
— A Lelkipásztor májusi számába Husvét
utáni 4-ik vasárnaptól Pünkösd másnapjáig ter
jedő ünnep-i és vasárnapokra prédikációkat Ír
tak: Kálmán Rezső, Schöck Gyula, Torda Gyula,
Kovács Zsigmond, Dr. Varsányi Mátyás, Blatniczky Pál. A prédikációra való előkészülésről
Kiss Samu értekezik. Templomi fohászok és al
kalmi beszédek gazdagítják a jól szerkesztett
homiletikai folyóirat tartalmát.
— A Protestáns Szemle májusi száma a
Dürer-jubileumra tekintettel Melanchton arcké
pét hozza mellékletként Dürer Albrechttól. Bar
tók György a mindennapi élet lélektanáról, Dr.
Hackéf Ervift Vallás és kriminalitás címén, Dr.
Gáyer Gyula a Clusius ünnepekkel kapcsolat
ban írtak értekezéseket a folyóiratban. Gazdag
a Kritikai Szemle rovata is.
— A Kiskáté jubileumi (1529—1929.) ki
adásának elkészítésére az egyetemes egyházi
közgyűlés által kiküldött bizottság Blatniczky
Pál esperes elnöklete alatt április 30-án Buda
pesten ülést tártott. A beérkezett pályamunkák
közül egy sem bizonyult alkalmasnak arra, hogy
a jubileumra kiadassák. Ennélfogva a bizottság
felkérte Adorján Ferencet, a nyíregyházai ev.
reálgimnázium igazgatóját, hogy a Weimari ki
adás alapján készítsen fordítást, amely alapul
szolgál m á j a bizottság együttes munkálatá
nak. A bizottság javaslata az lesz, hogy a Kis
káté a fordítók neve nélkül, az egyetemes egy
ház kiadásában jelenjék meg.
— A tiszai egyházkerület május 1-én,
Miskolcon tartott rendkívüli közgyűlése, ame
lyen Geduly Henrik püspök és dr. Zelenka La
jos felügyelő elnököltek, a miskolci jogakadé
mia tigyébén elhatározta, hogy a további, az
érdemleges döntést előkészítő lépéseket szük
ségednek tartja. A kormányzóhoz a közgyűlés
hódoló táviratot intézett. A Ványarc községben
adományozott püspöki földbirtokot a közgyűlés
elfogadta s felhatalmazást adott az elnökségnek,
hogy há bérbeadni nem lehetne, házi kezelésbe
vegye s a szükséges kölcsönt felvegye. Elhatá
rozta a miskolci evang. tanítóképző intézet fel
építését is.Nyomatottá

1928.

— Adakozás. Legutóbbi kimutatásunk óta
lapunkra a következő adományokat kaptuk:
Kókai Julia Bpest —.60, dr. Raisz Sándor Pécs
—.60, Kobelrausch László Bpest 10, Kliment
Z. Judit Bcsaba 3.60, Horváth Sándor Csabdi
—.80, Németh Gyula Szekszárd —.30, Wickert
Lajos Mezőtúr —.80, Nagy Jenő Öskü —.40,
Belopotoczky Jánosné Szarvas —.80, Szlany Pál
Bcsaba —.40, Novák András Bpest 3.60, Cser
mák Gusztáv Győr 3.60. Hálás köszönet.
— Jelentés a Luther Naptár irodalmi pá
lyázatáról. A Luther Naptár 1929-ki évfolyamára
hirdetett irodalmi pályázat eredménye a követ
kező volt: I. Az elbeszélés pályázaton 70 P
jutalmat nyert »Gábor haza jön meghalni« dmü
elbeszélés. Szerzője F ark a s Zoltán ev. theo
logus. Dicséretet nyertek: Az Igazi ut, Évfor
duló, Az özvegy, Fiacskáim szeressétek egy
mást, A harmadik zápor. II. A költemény pá^
lyázaton 32 pengő jutalmat nyert: »Judás«. Szer
zője: B o ld is István. Dicséretet nyertek: Si
koly, A havasi gyopár, A havasi kunyhóban,
A hegyi patak, Mickó, Levente, Az én daj
kám, Újság a családban, Bölcsődal, Feltámar
dás után. III. A mesepályázaton 60 pengő ju
talmat nyert: »Az örömkalács«. Szerzője: »Beliczáné Okolicsányi Éva. Dicséretet nyertek:
Hogy a kis angyalnak igaza lehessen, Az arany
szivü asszony. IV. A rajzok között olyan nem
akadt, amelynek a bizottság a teljes dijat ki
adhatta volna. Dicséretet nyertek: Hatodik,
Tinka néni, Az igazgató ur. A jutalmakat az
illetőknek a kiadóhivatal rövidesen küldeni
fogja. A dicséretet nyert művek szerzőivel a
szerkesztőség érintkezésbe fog lépni, mert meg
felelő jutalom ellenében ezek egy részét is
közöljük.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

iE V . KONFIRMÁCIÓI EMLÉKLAP.!
P N égy szín n yom ású em lék lap , iz é-

É

sés finom keretrajzzal, 23V2X30 cm.
Háromféle kiadás: M agyar, ném el
5
vagy tót nyelven.
É,a csak 28 fill. I

Lelkész uraknak fflutatvánvpéldánYt készséggel hűidül. |
Művészi többszínnyomásban készült

^

EMLÉKLAP

I

diszes keretrajzzal 32X42 cm.
2

3

Ara példáiwnliöl 8
80 fillér.
£

KÓKAI LAJOS könyvkereskedése !
j

Budapest, IV., Kamermayer Károly-utea 3. sz. £

GyÖri Hírlap nyomdai raűintézet fyol-ssajtá^áíi Győr, Czuezor Gergely-u. 15. szóm. (Vezető Ligeti István.) — Telelőn 239:— 7764

21. szám.

XIV. évioiy&m.

Szerkeszíöség : L É Q í N Y IMosoo m.)
K iadóhivatal: 6YÚR. ev. komrent-épület.
K iadta: I LOIHER-SZŰVÉTSÉG.
Postatakarékpénztár! csekkszám la: 1290.

■lapította : DR. RHFFfiY SÁNDOR püspök.
S z a r k a » l é i é r t 1*1« to .

N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Csüggesztő környezet.
„Könnyhullatásom volt kenye
rem éjjel és nappal, mikor min
dennap azt mondták nékem: „Hol
van a te Istened?- “.
42. Zsoltár. 4.

A pünkösdi Szentiéleknek egyik áldott
munkája az, hogy a keresztyénséget az egész
földön gyűjti, és ezáltal gyülekezeteket, egyhá
zakat létesít, a Krisztusban hívőket társaságba
tömöríti. Ennek a hitbeli és szeretetbeli közös
ségnek egyik felbecsülhetetlen jótulajdonsága az,
hogy általa olyan környezetben növekedhetünk
fel és élhetünk, amely hisz a bennünk levő jó
ban; bízik abban, hogy Isten segítségével vala
mire vihetjük a világban és Isten országában.
Ebben a tekintetben az anyaszentegvházzal sem
miféle más intézmény és embercsoport nem
veheti fel a versenyt. Még a család sem, annál
kevésbbé az állam. A család és az állam csak
azáltai válnak reánk nézve áldott, boldogító
közösséggé, hogy bennök is Istennek Szentlelke
munkálkodik, és csak annyiban, amennyiben
bennök ez munkálkodik. Éppenugy az iskola is
csak abban az esetben tudja igazán nevelő munkáájt elvégezni, ha hisz a gyermeknek, a tanít
ványnak, mint Isten gyermekének és Krisztus
báránykájának fejlődési lehetőségeiben. E nél
kül a mennyei forrásokból táplálkozó hit nélkül
a család, az iskola, az állam olyan mechaniz
musok lesznek, amelyek inkább gátolják, mint
fejlesztik tehetségeinket; inkább megnyirbálják,
mint erősitik szárnyainkat; inkább korlátozzák,
mint gyarapítják életlehetőségeinket.
Amilyen áldás az olyan környezet, amely
hittel és szeretettel övezi körül életünket, olyan
nagy csapás az, ha ellenséges vagy cinikus kör
nyezetben kell felnövekednünk és élnünk. Ha
ilyen környezetben növekedünk fel, akkor ferde
növésüek leszünk; ha később, hivő környezet
ből kerülünk ilyenbe, akkor elcsüggedünk és
megkeseredünk. A negyvenkettedik zsoltár író
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jának ez az utóbbi sors jutott osztályrészül. Egy
s/ép múlt után állott be a sivár jelen. Azelőtt
ujjongó örömmel és hálaadással vezette az ün
neplő sokaságot az Isten házáig, most pedig
könnyeit hullatja, csügged és nyugtalankodik
benne a lélek.
Sokan vannak igy. özvegyek. Árvák. Ma
gyarok. Szórványban élő evangélikusok. Könynyeznek, csüggednek, nyugtalankodnak. Talán
nem is sokat beszélnek róla. Elfojtják keserűsé
gük kitöréseit. Inkább némák maradnak, mintsemhogy szívsebeiket feltárják a közönyös, el
lenséges, vagy cinikus környezetük előtt. Csak
a jóságos Isten, aki a sziveket vizsgálja, aki a
titokban clhullajtott könnyeket tömlőbe szedi és
a sóhajtásokat meghallja é£ a sötétségben is
lát, csak ó tudja, hogy hány ember él úgy,
olyan fájdalmak között, mint a zsoltárköltő.
Környezete idegen. Nem azok között nőtt
fel, akik most körülötte élnek. Mások a szoká
saik, más a gondolkodásuk, más a hitük. De
nemcsak idegenek. Ellenségei is. Irgalmatlan,
álnok é s hamis ellenség, szorongat és gyaláz.
»Mintha zuzódás volna csontjaimban <. Kétségbe
vonják hitének igazságát. Kigunyolják azt, ami
előtte legszentebb. Megtámadják létének gyöke
reit. Kiválasztják a legérzékenyebb, legkénye
sebb és legfontosabb pontokat, s ott kínozzák.
S amikor a negyvenkettedik zsoltár igy elibénk állítja sok embernek sorsát, akkor meg
mutatja azt is, hogy mindezek, akiket egy álnok
és hatalmas többség gyötör és csüggeszt, hol
keressenek é s hol találhatnak erőt és bizodal
mát a megpróbáltatások elviselésére: »Bízzál
istenben, njert még hálát adok én néki az ő
orcájának szabaditásáért!« Ha mindenfelől öszszecsapnak feletted a hullámok, folyamodj Is
tenhez, annak világossága és igazsága el tud
vezetni a pogányok sátorai közül a szent hegyre
és Istennek hajlékaiba, ahol nyugodalmat találsz.
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Lelkész! konferencia.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkész Egye
sület ez évi tavaszi konferenciáját Orosházán tar
totta meg május 2—3. napjain. A konferenciára
elsőnek érkezett Paulik János, az egyesület köz
szeretetben álló elnöke s utána egymásután ér
keztek a lelkészek, tanárok. Az érkező vendége
ket az állomáson Kálmán Rezső ig. lelkész és
Kunos .István felügyelő vezetésével az egyházi
tanítók és hívek fogadták. A konferencia tagjait
az orosházi evang. családok fogadták meleg
szeretettel szállásra. Este az Orosházi Dalárda
Paulik János elnöknek szerenáddal kedveskedett.
Szerdán reggel fél 8 órakor Magócs Károly
irsai lelkész tartott irásmagyarázatot, mely után
Kovács Andor békési esperes osztott Úrvacsorát
a konferencia tagjainak. Majd az ev. Nő- és
Leány egylet kedveskedett Villás reggelivel. 10
órakor nyitotta meg a konferenciát Paulik Já
nos elnök s szeretettel köszöntötte a konferen
cián megjelent dr. Kovacsics Dezső főispánt,
aki lendületes beszéddel üdvözölte a vármegye
nevében a lelkész egyesületet. Megjelent a kon
ferencián dr. Márky Barna vármegyei főjegyző,
dr. Marschall Ferenc főszolgabíró, Kunos István
főjegyző a község elöljárósága élén, az Orie
képviseletében Káliay Kálmán debreceni lelkészképző intézeti tanár, Horváth Kálmán ref. lel
kész, sok érdeklődő és a íelkészegyesületnek 98
tagja az ország minden részéből. Paulik János
szépen felépített s gondosan összeállított elnöki
megnyitóját olvasta fel, melyet teljes egészében
e lap hasábjain közlünk. Javaslatára táviratilag
üdvözölte az értekezlet Sántha Károly nyugal
mazott lelkészt, a kiváló énekvers költőt. Sajná
lattal jelentette be, hogy püspökeink közül senki
sem jelenhetett meg. Ä megnyitó után az üd
vözlések következtek: Kovács Andor a békési
egyházmegye és az orosházi egyház, Káliay Kál
mán az Orle, Horváth Kálmán a református egy
ház és Kunos István a község közönsége nevé
ben köszöntötték a konferenciát. Dr. Varsányi
Mátyás azt a sérelmet jelentette be, hogy a
Mele konferenciára csak 25 kedvezményes jegyet
kapott. Dr. Pröhle Károly theol. dékán tartotta
meg nagy érdeklődés mellett előadását. Egyház
és theológia cimen. Hatalmas felkészültséggel és
meggyőző érvekkel bizonyította be, hogy az egy
házon kívül nincs öntudatos keresztyén élet, a
theológia pedig a hitnek tudatos kiformálója és
megerősitöje. Előadása nyomán élénk és értékes
vita indult meg.
A következő előadó, mint szemtanú szólott
egyházunk helyzetéről a megszállt területen.
Előadása mindvégig lebilincselő volt s nem egy
szer váltotta ki a hallgatóság panaszos sóhaját.
Délután a konferencia külön vonaton a szomszé
dos Gyopá'ros gyógyfürdőre rándult ki, ahol
Orosháza községe magyaros vendégszeretettel
fogadta a lelkészeket. Este 6 órakor a templom
ban volt vallásos ünnepély, melyen Paulik János

mondott rövid megnyitót, Duszik Lajos a tőle
megszokott ékesszólással tartott hatalmas beszé
det a hithűségről és áldozatkészségről. Nagy
Lajos szentantalfai esperes-lelkész néhány versét
olvasta fel, Vértesi Zoltán pedig Váradi Antal:
Jákob cimü költeményét mondta el. A programmon szerepelt még az egyházi énekkar két szám
mal, a megszállt területről látogatóban lévő hí
vünk orgona szólóval.
A konferencia második napján a reggeli
áhítatot Szűcs Sándor magyaróvári lelkész vé
gezte. A konferencia első előadója dr. SurányiUnger Tivadar miskolci jogakadémiai tanár volt,
aki minden elismerésre méltó előadásban szólott
a közgazdaság és eihika viszonyár ál. Meggyőző
érvekkel bizonyította be, hogy a közgazdaság
formáit az evangéliumi etikával k:II megtölteni,
mert csak igy szolgálhatja eredménnyel az életet.
Utána Turóczy Zoltán győri lelkész tartott mind
végig értékes és érdekes előadást, melyben a
róm. kat’n. igehirdetés módját mutatta meg sok
példával illusztrálva. Előadása után élénk vita
indult meg, melyben sok értékes hozzászólás
volt. Végezetül Duszik Lajos miskolci lelkész
olvasta fel dolgozatát igehirdetésünkről. A té
mát alaposan kiaknázta s rámutatott a hibákra
és megjelölte a követendő ösvényt. Hering Já
nos előadása az idő előrehaladott volta miatt
az őszi konferenciára maradt. Délután 6 órakbr
hálaadó istentisztelet volt, melyen Turóczy Zol
tán prédikált nagy hatással. Hitben és lélekben
megerősödve oszlottak el a konferencia tagjai.
Legyen Isten áldása végzett munkáin.
K.

R filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
3, 13, 14.
Azok, akik figyelemmel kisérték az apostol
munkálkodását, akik látták szinte kimeríthetetlen
munkabírását és csodálták az általa elért ered
ményeket, azt gondolhatták volna, hqgy Pál vénségére most már a jól bevégzett munka tudatá
val adhatja át magát a pihenésnek. Teljesitményei az evangéliom hirdetése és a keresztyénség terjesztése körül egyedülállók. Ilyen csodá
lattal és ezzel a véleménnyel voltak irányában
a filippibeliek is. Azért felvilágosítja őket téve
désükről. Atyafiaknak szólítja őket, ezzel a meg
szólítással is éreztetni akarván velők azt, hogy
testvérük és társuk abban az értelemben is, hogy
még nem jutott célhoz ő sem, habár távol van
tőle minden álszerénység, és nem akarja azt
mondani, hogy nincs különbség közte és a
filippibeli keresztyének közt (lásd 17. vers). A
keresztyén testvériség nem jelenti az egyenlő
séget abban az értelemben, hogy a keresztyén
testvéri közösségben mindenkinek egyforma sú
lya, jelentősége és szerepe van. Egyet azonban
elismerhetnek életében a filippibeliek, amit ő
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maga is nagyra tart, ami életének főszabálya:
mindig szeme előtt lebeg a cél, s ingadozás, ha
bozás, kerülők nélkül egyenest futja pályáját
e felé a cél felé. Életéhez a kulcsot ez a cél
adja meg. Ennek ismerete nélkül az apostol
élete céltalan bolyongásnak látszik egyik város
ból a másikba; ügy tűnhetik fel, mintha ellen
ségei kényszeritenék arra, hogy tovább-tovább
menjen; de aki tud erről a célról, az belátja,
hogy az apostol futása célegyenes. Azok az utak,
amelyeket szárazon és tengeren megtesz, és a
melyeket ha megrajzolunk, különös cikk cakkok
formájában jelennek meg a térképen, a
cél
szempontjából tekintve egy hatalmas versenyfutásnak a képét adják. Mert akármerre jár. hite
és munkája mindig az Isten elhívásának jutal
mára törtet. Az isteni elhívás, az evangeliom
hirdetésére való kiválasztás adja meg életének
célját. Ez az elhívás egyfelől kötelezettség, más
felől kegyelem és erő. Kegy elem és erő annyiban
is, hogy jutalmat igér. Ebben a vonatkozásban
sem álszerénykedik az apostol, és nem mondja
azt, hogy »önzetlenül« cselekszik. Nem; ö azért
dolgozik, fárad, fut, szenyed, hogy elnyerje a
jutalmat: az üdvösséget. Amikor a mai világ
ban, amely époly önző, mint a tegnapi, annyit
halljuk emlegetni az »önzetlenséget«, akkor ne
feledjük, hogy a felebaráti szeretetről szóló pa
rancs azt mondja, hogy felebarátunkat úgy kell
szeretnünk, mint magunkat; tehát a magunk
szeretete nem erkölcstelenség. Az apostol önfeláldozóan munkálkodik, hogy a maga részére el
nyerje a jutalmat; a cél szempontjából értékte
len, vagy alárendelt értékű javakról lemond,
. bogy az egy szükséges dolgot, a lelke üdvös
s é g é t elnyerhesse, amely legfőbb jó, miként az
elhívás is, a Krisztus jézusban van. Az apos
tolnak egész figyelme annyira előre, a cél felé
irányul, hogy megfeledkezik azokról, amik a
háta mögött vannak. A múlt nem akadályoz
hatja meg igyekvését, nem lassíthatja futását,
nem béníthatja munkakedvét. A múlt alatt ér
tenünk kell nem csupán a kudarcokat, a bűnö
ket, a csalódásokat, a tévelygéseket, hanem ér
tenünk kell a diadalokat, a felmagasztosultságokat is. Mert az embert sikerei éppen úgy meg
béníthatják, mint a kudarcai; erényei éppen
úgy, mint bűnei. A kudarcok gyávákká tehet
nek, a sikerek pedig arra csábítanak, hogy ki
élvezzük őket. »Nekem úgy sem sikerül semmi«,
ez az egyik. »Én már eleget dolgoztam «, ez a
másik. Az apostol nem engedi, hogy a múlt ki
térítse célegyenes futásából.

Kinevezés. Dr. Németh Károly főispán
dr. Kovácsié» Sándort, az ujmalomsoki egyházközség felügyelőjét, a győri egyházközség prezbiterét, járási tiszti orvost, vármegyei tb. főor
vost, egészségügyi tanácsost, Győr szab. kir.
város tiszti főorvosává nevezte ki.
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Elnöki m egnyitó.
(A MKLK 1928. május 2. Orosházán tartott kon
ferenciáján.)

Az orosházi gyülekezet prezbitériumának
testvéries meghiva-a késztetett engem arra,
hogy tavaszi konferenciánkat ide, ezen nagy
magyar gyülekezetünk körébe, hívjam össze,
amely gyülekezetnek már eddig is tapasztalt elő
zékenysége mindnyájunkban azt a jóleső érzést
kelti, hogy jó helyen járunk s Lelkészegyesüle
tünk törekvései itten kellő megértéssel fognak
találkozni, amiért is mindjárt konferenciánk ele
jén hálás köszönetemet sietek kifejezni itteni
hittestvéreinknek, ama forró esdekíésem kap
csán, hogy a kegyelem Istene árassza e Gyü
lekezetre a maga legjobb áldásait s mostani itt
idózésiinkkc! is erősítse az evangélikus hívek kö
zött az együttérzést.
Hálával és kegyelettel áldozom e helyütt
Orosháza volt nagynevű papja: bold. Veres Jó
zsef fóesperes emlékének, mint a ki Lelkész
egyesületünknek megalapozója és hosszú esz
tendőkön keresztül elnöke volt s aki ebben a
minőségében is magas szellemi charismáival
igaz megértéssel, férfias bátorsággal és nagy
buzgóságga! szolgálta mindig Egyházunk és az
ev. papság ügyét. Az c város temetőjében dom
boruló sírja felett ott lebegjen állandóan az Is
ten nyugosztaló lelke, mint ahogy állandóan ott
él a mi lelkűnkben is az ő tevékeny életének
a buzdító példaadása.
Nem külső, világi érdekeket keresünk mi
itten, hanem az Istenors/ága érdekeit. Tanulni,
épülni kívánunk egymástól, hogy oda kint az
élet harci porondján annál sikeresebben vehessiik fel a harcot az Egyházat és erkölcsöt ron
gáló hatalmasságok ellen.
Én, kedves Testvéreim, minél jobban elő
haladok a korban, annál jobban átérzem a papi
pályának nemcsak a nehézségeit, hanem a horderejét és a szépségét is. Micsoda gyönyörű elhivottság az, hogy a papiember már kenyérkeresetből is, hogy ugvmondjam, mindig a leg
szebb, a legmagasztosatb dolgokkal foglalkozhatik és hogy sűrűn odaállhat tömegek elé,
hogy azokriak lelkére rásugározza a maga lel
kének legtisztább fényét, nem szólván itten az
emberekkel való mindennapi érintkezésről, a
mely közben egy igazi lelkipásztor szintén na
gyon sok jót tehet. Vannak, akik a mi hivatá
sunkat nem sokba veszik, talán azért, mert nem
mindég van módjukban annak külső eredmé
nyeit is látniok, de az ilyenek gondolnak-e arra,
vájjon, hogy mi lenne a világból, ha az Isten
szolgái nem állanának ott oszlopokként abban
a védő gátban, mely a világön végighömpölygő
pusztító áradatoknak útját vágni s romboló ere- '
jüket lemérsékelni van hivatva. A világ, látjuk,
ha benne valahol közrendet és erkölcsöt fel
forgatni célzó forrongás támad, rendszerint a
papságra támad legelsősorban s leghevesebben,
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mert érzi, hogy addijg, amig a papság helyén
áll, az ördögi nem garázdálkodik! szabadon.
Én mindezeket nem hivalkodásból, hanem
azért mondom, hogy mi, lelkészek, annál na
gyobb hálára buzduljunk a jó Isten iránt, hogy
minket erre a szép pályára elhívott s átérezvén
annak nagy jelentőségét, annál buzgóbban igye
kezzünk azt betölteni.
A mai papi nemzedékre különösen nagy
feladatok várnak. Egy lelkileg-testilegi megvi
selt, rendes kerékvágásából kizökkent, maga
sabb ideáljait vesztett embernemzedéket kell
egyesulyba segítenie. És jóleheí a vértszomjazó
démonok lecsitultak már, de azért nem mond
hatjuk, hogy már helyben volnánk. A világ'
még mindig forr és vajúdik s veszedelmek csi
ráit hordozza mélyein. Maga a világszellem is
átalakulni készül, amely szellemnek előnyös vagy
hátrányos volta attól fog függni majd, hogy
mennyire hatja azt át az istenfélelem lelke. Ma
még határozatlan s elmosódó minden. Egyet
azonban már is észrevehetőnk, azt, hogy az
utolsó évtizedekben annyira grasszáló vallástalanság vesztett erejéből, mert látták az em
berek, hogy az semmire sem jó, legfeljebb
arra, hogy romboljon és kiszárítsa a kebleket.
Ma már sokkal többen keresik fel a templomokat s olyan körök is hangoztatják1 a vallásos
szellem mélyítésének a szükségességét, amelyek
azzal azelőtt nem igen törődtek. A vallásos
szomjúság egyik tanuíjelének tekintem azt is,
hogy a Biblia kelendősége évről-évre növek
szik. Mert amig pl. 1925-ben Csonkamagyarországon 25 ezer magyar nyelvű Biblia és bibliai
rész kelt el, addig 1926-ban ez a szám már 49
ezerre, 1927-ben pedig 65 ezerre emelkedett.
A mi mind jó jel. Most már csak arra van szük
ség, hogy mi ennek a folyamatnak a segítségére
siessünk s az ifjabb nemzedék1 biblikus szellem
ben való nevelése által a keresztyén hitéletnek
olyan segédcsapatokat neveljünk, amelyek Bib
liával a kezükben, a magok helyén világítsanak.
Mert nagybecsű dolo g az vallás erkölcsi szem
pontból, ha itt is, amott is, egy-egy kiváló
közéleti alak! Gladstoneként odaáll a világ elé
s rámutatván a Bibliára igy szól: »Ez az én
mindennapi eledelem, ez az én erőmnek a for
rása« — mint ahogy azt a mindnyájunk által
ismert s nagyrabecsült Hegedűs Lóránt teszi
gyakran, vagy ahogy a Biblia örökértéke mel
lett bizonyságot tett csonka hazánknak bölcs
Kormányzója is, mikor a Makó város tanácsá
nak asztalán álló Bibliába ezeket a megszivlelendő szavakat irta: »A Biblia az én első tör
vénykönyvem«. Ilyen egvháztagofcat kell ne
künk minél többeket nevelnünk, a Bibliának
helyes protestáns értelmezésével, mivelhogy
csak a Bibliában komolyan elmélyedt nemzedék
től lehet várni igazi hitbuzgóságot és igazi ke
resztyén erényeket.
A mai keresztyénség képén, jólehet az eu
rópai társadalom keresztyénnek mondja magát,

1928.

igen sok idegen, mondhatnám pogány vonást
látunk. Az utolsó évtizedekben egész világ tá
mad körülöttünk a keresztyén egyházétól elütő
ideálokkal és erkölcsökkel, sőt a keresztyén
egyházzal szemben ellenséges érzülettel. Én en
nek okát abban keresem, hogy az Egyház nem
foglalkozott eleget egyes társadalmi rétegekkel
s azoknak sok mindenféle bajaival. Elméletileg
talán foglalkozott a szociális kérdéssel, de gya
korlatilag keveset. S azért tért veszített megl
ehetős nagy területen. Újabban a fejlődő belmissziói tevékenység jó helyen fogta meg a
dolgot s amennyiben ez a mozgalom megizmosul, sokat hódíthat vissza az Egyház az elvesz
tett területből.
Egy óriási hátránya van nálunk a keresztyénségnek, értvén ez alatt annak összes csoportozatait, és pedig azt, hogy nincs egységes
frontja. Apró-cseprő ujjhuzásokban fecsérlődik
el sok energia, amellyel, ha összefogna, igen
sok szemetet l ehetne kiseperni a társadalomból.
Szomorú dolog az nagyon, hogy a háború és
a forradalom véres leckéi után sem tudtunk még
odajutni, hogy a keresztyén felekezetek együttérezzenek s együtt fogják meg az ekeszarvát.
A magyarság nem tud hazafias ünnepet ren
dezni. a nélkül, hogy abba kellemetlen, feleke
zeti elfogultságból eredő hangok bele ne csen
düljenek. Láttuk1 ezt többször a különböző zász
lószenteléseknél, a Jókai s a Kossuth ünnepé
lyeknél. Mintha az a levente vagy cserkészzászló
nem az egész magyarságnak volna a remény
sége, s mintha az a református Jókai, vagy az
aluteránus Kossuth Lajos nem az egész ma
gyarságnak volna a büszkesége és dicsősége
s nem az egész világ kultúrájának volna a x
gyogó csillaga! Nem tudom én, hogy nézn^
ki a magyarság ügye, ha a külföldi protestáns
államok felekezeti elfogultságból úgy bánnának
el a magát Regnum Marianum-nak nevezni sze
rető Magyarországgal, mint nemrégiben anewyorki püspök ur elbánt a luteránus Kossuthhal
s ugiy elzárkóznának a mi jogos feljajdulásaink
elől, mint ahogy ő elzárkózott egy méltatlanul
szenvedő nemzet nagy érzései elől. De hát a
protestáns államok, hála Istennek, az igazságot
nem a felekezeti elfogultság szemüvegén át né
zik! A portestáns államokban nyilvánult meg
legelőször a szimpátia a magyarság ügye iránt,
s azokban ütköztek ki a sötétségből legelőször
s legerőteljesebben azok a fénysugarak, ame
lyek hajnali derengésként a nappal közeledtét
hirdetik. Amiben a magyarországi protestan
tizmusnak is része van, mert a magyarországi
protestantizmus eleitől fogva felhasználta a maga
külföldi összeköttetéseit arra is, hogy az Istenországa igazságai mellett, a magyar igazságnak
is barátokat szerezzen ottan. A magyar protes
tantizmus, jogos önérzettel mondhatjuk, min
den időszakban megtette a kötelességeit a ma
gyar haza iránt s megteszi ma is s azért senki
emberfiának nincs joga reá magas lóhátról
nézni.
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Minket, az evangélium hirdetőit, azonban
ezek a jelenségek nem zavarhatnak meg abban,
hogy mi úgy a falakon belül, mint a falakon
kivül minden igazi értéket és érdemet megbe
csüljünk és a béke-séget még ön megtagadások
árán is keressük.
A mi helyzetünk nem rózsás a csonka ha
zában. Minket nyomorított meg s fosztott ki
legjobban a kegyetlen erőszak. Híveinknek két
harmadát s jeles intézményeinknek egész tö
megét csatolta el tőlünk. Egyházunk gondter
hes napokat él. Keservesen összekuporgatott
tőkéink elvesztek, vaga’ semmivé törpültek és
azok között nyugdíjintézetünknek is több mil
liót kitévó arany-paritásu alaptőkéje is. Éppen
azért nagy szerencsétlenségnek kell tekintenünk
azt, hogy a várva-várt valorizáció elmaradt, ami
által nemcsak mi papok jutottunk félszeg hely
zetbe, akik hajdan igvházainkat és híveinket
hadikölcsön jeg/zésre buzditottuk, hanem újabb
nehézségek e é k.riiltek gyülekezeteink is, ame
lyek folyton megújuló újabb és újabb terhek
kel kénytelenek magukat megterhelni. Bizony
kívánatos lenne, hogy ez a méltánytalanság milőbb eltüntettessék, úgy a magyar állam tekin
télye érdekéből, valamint annak a nagy elégületlenségnek az eloszlatása okából is, amely e
hiány nyomán támadt s amely sokszor kedvezőt
len kedélyhullámzásokat provokál az egyházi
életben is.
Ilyen körülmények között nagyon fájdalma
san érinti papikarunkat az is, hogy a békeidő
ben anyakönyvi veszteségeinek kárpótlására
adott korpótlékot sem kapja meg még mindig
az egész vonalon, holott — amint hallom — a
gör. katholikus klérus azt már mindvégig él
vezi. Ez is olyan méltánytalanság, amelynek or
vosszerét sürgetnünk kell az illetékeseknél.
Sokan Egyházunkat az elsorvadástól féltik.
S tényleg olyan óriási a háborgó tenger körü
löttünk, hogy annak hullámai könnyen átcsap
hatnak rajta, ha nem vigyáz s elhagyja magát.
Nekem azonban az a benyomásom, hogy Egy
házunk ma nagyon jó végin fogta meg a dol
got, amikor fokozottabb belmissziót éleszt, miszsziókat szervez s templomokat épit. Vértanu
kat ugyan nem termel, mint termelt a múltban
bőven, de hősöket igen. S ezek azok a szétszór
tan, kedvezőtlen egyházi viszonyok közt élő
evangélikus hívek, akik sok fáradtsággal, sok
gonddal s óriási ön megterheléssel igyekeznek
azon, hogy egy kis templomocskát maguknak
kiszorítsanak, hogy a szent tiiz ki ne aludjék.
Legyenek áldottak! Nyúljon ezeknek a hónuk alá
minden istenfélő ember! Az evangéliom — hő
sei közé sorolom azokat a lelkésztestvéreinket
is, akik apró s szegény gyülekezetek körében,
szűkös kenyéren, sok nélkülözéssel s önmegta
gadással forgolódnak az evangéliom oltárai kö
rül s elismerésből minél kevesebbet, emésztő
gondokból pedig minél többet élvezve, ott áll
nak kitartóan az őrhelyen, hogy a szent tiiz ki
ne aludjék. Hősiesség ez, Uraim! S én igaz
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szeretettel és nagyrabecsüléssel szorítom meg
a kezüket. S Egyházunknak nem kívánok most
egyebet, mint azt, hogy a hősiességnek ez a
lelke lüktessen ott mindannyiunk szivében smindinikünk azon a helyen, ahová az Isten állította,
s azokkal a charizmákkal, amelyekkel az Isten
megáldotta, bátran és kitartóan küzdjön Egyhá
zunk s Hazánk igazságaiért, még az ellenséges
erők tombolásai közepette és még haldokolva
sem adván fel azt a reményt, hogy az általunk
képviselt igazságoknak lesz egykor virágos ki
keletjük.
S ebben a reménységben, szeretettel üdvö
zölvén a megjelent testvéreket, nyitom meg mai
konferenciánkat.
Paulik János aMELE elnöke.

»Teremtés és megváltás.«
(Nyilatkozat.)
Az »Evangélikusok Lapja f. é. máj. 6-i szá
mában egv névtelen cikkíró tollából a Jegyzetek
rovatában foglalkozik "Mandáizmus és óskeresztyénségc címén a Theo!. Szemlében és külön le
nyomatban is megjelent referátumommal; a
szerző kifogást emel Behm göttingeni professzor
nak a cikkben idézett nyilatkozatának egy fél
mondata ellen. Behm az idézett helyen nagy vo
násokkal szembe állítja a mandáizmus és a kercsztyénség tanát a megváltásról. Hangsúlyozza,
hogy a kettő közt alapelvi különbség van; a
mandáizmus szerint u. i. a megváltás végered
ményben a metafizikai dualizmus alapján épül
fel és a lélek kiszabadítását jelenti az anyag bilincsei-ből. Közelebb, a megváltás az ősidőkbe
nyúlik vissza és minden mennyei követ kinyilat
koztatása csak abban áll, hogy az őskinyilatkoz
tatást, azaz a lélek mennyei eredetéről és oda
való visszatéréséről szóló tant hozza. Ezzel szem
ben a keresztyén megváltáshit szerint a megvál
tás Jézus Krisztus munkájában s nevezetesen ha
lálában jut teljességre s lényege szerint nem
tanítás (mint a mandáizmusban), hanem bűnbocsánat. Behm párhuzamának ezen némileg
interpretáló összefoglalása adja meg a követke
zőnek értelmét. »Innét (t. i. a mandáizmus meg
váltás-tanának ezen jellegéből) érthető, —
mondja Behm, — az a sokszor zagyva összeke
verése a kozmogoriának és soteriologiának
a mandáis
iratokban, mig az újszövet
ség megőrzi a kimért távolságot a terem
tés és megváltás tényei közt«. Aki ezen sorokat
elfogulatlanul olvassa, az első pillanatra látja,
hogy azok, hogy úgy mondjam, egy történeti és
nem dogmatikai Ítéletet foglalnak magukban s
azt akarják mondani, hogy az újszövetség sze
rint különbség, ha úgy tetszik, »kimért távolság«
van »teremtése és »megváltás« közt és hogy az
újszövetség szerint nem lehet ezt a különbséget
mythikus spekulációkkal eltüntetni. Semmit sem
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mond azonban ez a megállapítás arról, hogy a
megváltásban (vagy inkább talán az egyes ke
resztyén újjászületésében!) mennyire munkálko
dik az Isten teremtő akarata. Még kevésbé szól
ez a megállapítás arról, hogy az uj szövetség
(nemcsak János ev.-a, hanem Piál apostol is! v. ö.
I. Kor. 8, 6;) micsoda kosmikus jelentőséget tu
lajdonit a Krisztusnak, ill. Logois-nak! a világ; te
remtésében. Ennyiben a cikkíró az említett fél
mondatot teljesen félreértette sazok a megjegy
zések, amelyeket ahhoz fűz, nem találják a dolog
érdemét. Különben, ha nem is a formulázásuk
szerint, de tartalmilag a lényeg tekintetében
egyetértek azzal, amit a cikkíró felhoz s egy
úttal arról vagyok meggyőződve, hogy ezzel
Behm idézett és kifogásolt mondatával sem ju
tok, annakl helyes értelme szerint, ellentétbe. Vé
gül megjegyzem, bogy efezjel a nyilatkozattal nem
akarok nyilvános vitát kezdeni és ezen sorokkal
legalább is a magam részéről lezártnak tartom
a kérdést.
Lie. Dr. Karner Károly.

H Í R E K .
— A kormányzó az egyházakról és a
vallásos érzület erősödéséről. A május hó
8-án megnyílt református zsinat tisztelgett a
kormányzónál, aki az üdvözlésre válaszolva eze
ket mondta: »Mint egyházuk hű fia, állandóan
különös meleg érdeklődéssel és figyelemmel
követem az egyháznak az igaz vallásosság és a
tiszta erkölcs érdekeit szolgáló buzgó munkálko
dását, amelyet Istennek hála, a legszebb ered
mények kísérnek. Az utolsó évtized örvendetes
jelensége általában a vallásos érzület mindinkább
terjedő erősödése. Ennek ápolása, kimélyitése
és irányítása az egyháznak nagy kihatással bíró
mély jelentőségű feladata. A hivekben a vallásos
élet mélyítésével magát a törvénytiszteletet val
lási motívumokkal is alátámasztva válik az egy
ház egyik legerősebb pillérévé az országnak és
rendjének, melynek üdvére és boldogulására
egyformán — valláskülönbség nélkül — töre
kedni minden magyar embernek szent köteles
sége.
— Felügyelő beiktatás. A győri ev. egy
házközség újonnan választott felügyelőit, Mikiás
Mihályt és Jausz Lajost f. hó 13-án iktatta be
hivatalukba Németh Károly esperes. Mindket
ten az egyházi élet továbbfejlesztésére szép
programmot adtak. A beiktatott felügyelőket
Kapi Béla püspök levélben és Czeglédy Sándor
ref. esperes táviratban üdvözölték. Üdvözölték
őket a ref. egyház, a lelkészi kar, a tantestület, a
Belmissziói Egyesület és Szeretetház vezetősége
és az Ifjúsági Egyesület.
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— Báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő egyházunk képviseletében május hó
8-án megjelent a református zsinat megnyitásán.
Vele voltak: Kiss István püspök, dr. Zsigmondy
Jenő és dr. Zelenka Lajos egyházkerületi fel
ügyelők, báró Kaas Albert, az Orsz. LutherSzövetség elnöke, egyházmegyei felügyelő, dr.
Rásó Lajos kormányfőtanácsos, egyetemes fő
ügyész, Broschkó G. A. esperes és Kuthy De
zső egyetemes főtitkár.
— Ifjúsági élet Győrött. Abaffy Gyula
országos KIÉ titkár május hó 4-én meglátogatta
a győri evangélikus ifjúsági egyesületet s há
rom napot töltött körében. Még az nap este bib
liát magyarázott a központi bibliaórán mintegy
250 személy jelenlétében, a résztvevők lelkére
kötve Ap. Csel. 17: 1—3. alapján a szent, ke
resztyéni szokások elsajátitását. Utána több bi
zonyságtevő erejű hozzászólás történt a hallga
tóság részéről. Május 5-én az egyesület teljes
választmányának a vezetők felelősségteljes kö
telességeire való előkészület mikéntjéről szólott,
majd utána az egyesület összes tagjai előtt az
ifjúsági módszereiről tartott előadást gyakorlati
példákkal igazolva azok keresztiilvihetőségét az
országos evangélikus ifjúsági munka más terü
letein szerzett tapasztalatai alapján. Május 6-án,
vasárnap délelőtt két istentiszteletet is végzett
az ifjúság körében. Egyiket az elemi és középiskolás tanuló ifjúság számára szólván a vasár
nap és az Ur házának igazi megszentelödéséről,
a másikat az ifjúsági egyesület tagjai s a le-*
venték számára az ifjúságra bízott nagy érté
kekről s az ezekért tőlük elvárt nagy feladatok
teljesítéséről. Ezt követőleg volt a templomban
a győri ev. egyházközség sze re';etedományának
kiosztása az evangélikus leventék számára, a
mely alkalommal 10 levente teljes ruházatot, ci
pőt, harisnyát, sapkát s 40 levente pedig csu
pán sapkát kapott. Délután az országos titkár a
vallásos estélyen tartott előadást szólván azok
ról az akadályokról, amelyek különösen a fia
talság elé tornyosulnak akkor, amikor el akar
indulni a Krisztus követésére az igazi lelki élet
utján. Előadását szép harmóniában vette körül
Fodor Kálmán karnagy két orgonaszólója. az
általa vezetett egyházi énekkar énekszámai s
Kuszák István ev. tanitó szavalata. Megnyitó
imát Sokorav Miklós, befejezőt Lukács István
mondott. Utána az országos titkár még egy szükebb körű megbeszélést tartott az egyesület
ügyét leginkább imádságaikban hordó vezető
ségi tagokkal a közeljövő legfontosabb felada
tait állítva eléjük s megismertetve az annak meg
valósítására legalkalmasabb módozatokat. Leg
fontosabbnak az imaközösség megteremtését je
lölte meg. 7-én, hétfőn még a szeretetházat s
a diakonisszanővéreket látogatta meg, kikkel az
ifjúsági munkába á'taluk leendő bekapcsolódhatásnak módozatairól folytatott áldásokat ígérő
megbeszélését.
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Zsinat. Br. Kadvánszky Albert egyet.
felügyelő a zsinati bizottságot junius 5-ére hívta
össze. A tárgyalások 2 3 napig fognak tartani.
- Külföldi vendégek. Dr. Macfarland Ká
roly az amerikai Prot. egyházak szövetségének
főtitkára és Dr. Keller Adolf az Élet és Munka
nemzetközi cgyhá'i szövetségének és a protes
táns segitövilágszövetség zürichi titkára a le
folyt héten Budapestre érkezett és f. hó 10-én
a Deák-téri iskolák dísztermében munkájukról
és tapasztalataikról előadást tarto'.tak. A vendé
geket dr. Raffay Sándor püspök ur fogadta és
üdvözölte.
Prezbiteri konferencia. A budapesti és
környékbeli gyülekezetek prezbitereinek máso
dik tanácskozása május 3 án volt. Broschko G.
A. esperes imája után Dr. Raffay Sándor püspök
üdvözölte a prezbitereM’t. Dr. Rásó Lajos, a
Luther szövetségek feladatairól beszélt. Kirchknopf Gusztáv dr. a belmisszió feladatait ismer
tette. Hittig Lajos az. egyházi adózás ügyét ter
jesztette elő. Dr. Miklcr Károly az egyházi
sajtóról tartott előadást. Gaudy László a vallástanitás egyöntetűségéről szólott. Az értekezletet
Dr. Raffay Sándor püspök zárószava és
Broschko G. A. imája fejezte he.
— A Prot. írod. Társ. nyíregyházi esté
lye. A f. hó 5-én tartott irodalmi estélyre zsúfo
lásig megtöltötte a nyiregyáhazi evang. temp
lomot az érdeklődő közönség, amelynek sorai
ban ottvoltak a nyiregvhá i két protestáns egy
háznak a városi és vármegyei életben jelentős
szerepet játszó vezető emberei. Az estélyt Krecsák László karnagy orgonajátéka és az Erős
Vár nyitotta meg. Geduly Henrik püspök a pro
testáns szellemnek az állami életre gyakorolt ha
tását ismertette; a nagy protestáns á'kunok pél
dájával igazolta, hogy a protestantizmus szellemi
hatása általános, az emberiségnek javát célozza
és mozdítja elő, aminek az a természetes magya
rázata, hogy a protestantizmus alapját az evangélioin képezi. A Prot. írod. Társ. is a magyar
szellemi kultúra szolgálatában áll, mindenkor
magyar, sohasem felek Zct:eskedő. A püspök
megnyitó szavai után dr. Révész Imre debreceni
ref. lelkész, a tiszántúli egyházkerület főjegyzője
tartott ünnepi beszédet. A protestáns egységről
beszélt. Fejtegette azokat a problémákat, ame
lyek a világ protestáns társadalmának közvéle
ményét a jelenben foglalkoztatják, s az igazság
meggyőző erejével tárta fel azokat a különbség
geket, amelyek a keresztyénség két nagy törté
nelmi alakjának, a protestantizmusnak és a ró
mai katholicizmusnak eltérő világszemléletéből
fakadnak. A stockholmi és a lausannei konferen
ciák, amelyeken a protestáns egyházakon kívül
a görög-keleti egyház, is, t?hát a kcrcsztyénségnek számbeli többsége képviseltette magát, mu
tatják, hogy a protestantizmus tud és akar egy
ségre törekedni az emberiség jobb jövője érde
kében. Utalt arra, hogy a protestantizmus nem
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követel a maga számára egyedülvalóságot és
Vass Józsefnek Nyíregyházán nemrég elhang
zott azon kijelentésére reflektálva, hogy Magyarország számára jobb volna, ha vagy tisztán ka
toliku sok , vagy tisztán protestánsok élnének
határai között, hangsúlyozta, hogy ezen nem
fordul meg Magyarország jövője, ellenben
megfordul azon, hogy vájjon az egyes hitfclekezeteket egészükben és részeikben is a krisztusi
szellem hatja-e át, vagy nem. Ami a protes
tantizmust illeti, hogy az a krisztusi szellem
szerint kíván élni, azt elismerte a legutóbbi
pápai encikiika is, amelyben a két protestáns
világkonferencia résztvevőit pánkrisztiánok név
vel tüntette ki, akiknek életében és működésé
ben tehát ezen elnevezés szerint is minden min
denekben a Krisztus. A protestáns egyházak
Krisztus szellemében működnek együtt, közös
történelmi múltjuk alapján, s ezt a célt szol
gálja a Prot. Írod. Társ. is. Dr. Révész I. ün
nepi beszéde után Salmeti Olga operaénekesnó
énekelt Krecsák L. orgonakisérete mellett (Hän
del: Largo, Schumann: Te vagy a csend). Sze
gedi István vallásos költeményeiből olvasott
fel. Szerepeltek a programmon az evang. és a
ref. vegyeskar is, Krecsák L., illetőleg Szabó
G. karnagyok vezetése alatt. Török Pál főtit
kár szavai zárták be az estélyt, amely a Tebenned bíztunk és a Himnusz elén«.klésévei ért vé
get. Utána társas vacsora volt.
A Magyar Protestáns Nők Országos
Szövetsége irodáját IV., Királyi Pál-utca 9. sz.
a. (félemel) helyezte át.
Rövid hirek. Az. Országos Evangélikus
Nap szeptember 28—30. napjaira van tervbevéve. — A kornádi (Bihar m.) imaházat április
29-én avatta fel Dr. Raffay Sándor püspök. —
A heidclbergi egyetem Dr. Fuj inami Akirát, a
kyotoi császári egy etem pathológusát a theolo
gia tiszteletbeli doktorává nevezte ki. Dr. Fujinami sokszor tart előadást keresztyén kérdések
ről; felesége a kyotoi Keresztyén Leányegyesü
letek elnöknője.
A budai egyházközség május
20-án avatja a templom falán elhelyezett hősök
emléktábláját. — A gyulai ev. templom építését
pénzhiány miatt félbe kelleti hagyni. Az egy
házközség 20.755. számú csekkszámlájára kéri
az adományokat. - A lengyel kormány több
felekezetközi szervezet közbenjárása a wiecbrok-i diakonissza-otthon likvidálását elhalasz
totta. - Junius első felében ülasgowban az egy
házak anyagi ügyeiről nagy nemzetközi tanács
kozást fognak tartani, amelyen egyházunkat
Kaas Albert báró, az Orsz. Luther Szövetség
elnöke képviseli. - A Lutherisches Einigungsvvcrk (Alig. Ev.-Luth. Konferenz) a Konferen
cia 60 éves fenállásának jubileumi tanácskozásait
augusztus 20—25-ig tartja Hamburg-Alton.aban.
— A kölni nemzetközi sajtó kiállítással kapcsolat
ban a stockholmi állandó ^bizottság nemzetközi
keresztyén sajtókonferenciát rendez Kölnben
augusztus 19—21. A vallásos sajtó különböző
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nemzetbeli kiváló vezérei tartanak előadásokat a
"Keresztyén ethika és a hírlapok« címen. —
A gyermeknapi gyűjtés eredménye 140.183 P
64 fillér a Gyermekvédő Liga intézményei ja
vára.
— Egyházi tisztviselők és prezbyterek
értekezlete. A budapesti, pesterzsébeti és kis
pesti egyházközségek elöljárói és tisztviselői f.
évi május 8-án tanácskozásra jöttek össze, me
lyen a következő tárgyakat beszélték meg: 1. A
belmissziói feladatok összhangzatos megoldása.
2. A Luther Szövetségek egyöntető működése.
3. A vallástanitás egyöntetűsége. 4. Az egyházi
sajtó ellátásának kérdése. 5. Az egyházi adózás
ügye. 6. Az evangélikus nap rendezésének! kér
dése. A tanácskozást, melyen kb. 130 egyház
tag vett részt, dr. Raffay Sándor püspök ur ve
zette.
— A Kér. Ifj. Egyesületek (KIÉ) Nem
zeti Szövetsége Dr. Tóth Miklós ktiriai biró
elnöklete alatt bizottsági ülést tartott május
1-én Budapesten. Az evangélikus ág részéről
jelen voltak Scholtz Oszkár elnök, Abaffy Gyula
titkár, Kemény Lajos, Németh Károly, Vidovszky Kálmán. A KIE-ház ügye még nem
jutott dűlőre; egyelőre még különböző tárgya
lások folynak1, amelyeknek kimenetelétől függ,
hogy a KIE-ház milyen arányokban fog meg
valósulni, az előkészítési munkálatokkal a bi
zottság megbízta az elnökséget. A genfi köz
pont a KIE-től az 1928. évre, úgy mint 1927-re,
400 svájci frank hozzájárulást kér. Az evangé
likus ág munkájáról Abaffy Gyula terjesztette
elő titkári jelentését, amely szerint 140 alka
lommal tartott előadást, 70 értekezleten vett
íészt, 117 gyülekezettel állandó levelezésben
volt; a pénztári forgalom 1927-ben 4033.90 P,
az idei előirányzat 10.000 P; 1927. április hó
ban Ózdon, 1928. február 7-én Sárszentlőrincen
volt konferencia, s ezen az utóbbin 28 gyüle
kezet képviseletében 92 vidéki vett részt; a sárszentlőrinci konferencia anyagilag; is plusszal zá
rult, erkölcsi sikere abban is mutatkozik, hogy
azóta több gyülekezetből kapott meghívást ki
szállásra. Az evang. ág julius 3—6. vezető
képző konferenciát, az ősszel pedig országos
ifjúsági konferenciát rendez Budapesten. A re
formátus ág munkájáról Dobos Károly titkár
számolt be. Töltéssy Zoltán országos titkár a
KIE-házról, a külföldi ügyekről, a sajtópropa
gandáról tett jelentést; tizenhat vidéki utat
tett; a budapest-környéki konferencián 250 tag
28 egyesületet képviselt; csatlakozásukat beje
lentették a balassagyarmati, cinkotai, csömöri
evang. és a szegedi prot. egyesületek. A Ma
gyar Ifjúság cimü KIE-lapot ezután a Nem
zeti Szövetség megbízásából fogja kiadni a bu
dapesti KIÉ, az eddigi szerkesztők vezetése
alatt. Örömmel vette tudomásul a bizottság,
hogy a református konvent a református ág
Nyomatottá
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titkárának 2000 pengő fizetést és 500 pengő
útiköltséget szavazott meg.
— Értesítés. A szórványban lakó hívek! gon
dozására indított ünnepi üzenetek a Pünkösd
alkalmából ismét megjelennek. Darabonként —
az eddigi 4 oldalas terjedelemben — 5 filléres
árbafm s a postaköltség beküldése ellenében meg
rendelhető bármilyen mennyiségben Abaffy
Gyula ev. lelkész címén (Budapest, VII. Gyarmat-u. 106. szám alatt). Nagyon ajánljuk külö
nösen olyan lelkésztestvéreink figyelmébe, kik
nagyobb szórványterülettel rendelkeznek, hol a
távolabb lakó hívek nem kereshetik fel az Ur
háziát s a lelkipásztornak kell hozzájuk eljuttatni
az urnák ünnepi üzenetét. Áldásosán bevált ez
Üzenetek szétosztása a kórházakban, szegényhá
zakban, árvaházakban is. Sokan vannak, akik
külföldön lakó ismerőseiknek szokták elküldeni
ünnepi áldáskiVánásként ez Ünnepi üzeneteket.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

P ályád at.
A nyíregyházai ág. h. ev. Kossuth Lajos
reál-gimnázium kormányzó tanácsa pályázatot
hirdet egy francia-német vagy francia-magyar
tanszakos rendes tanári állásra. A törvényszerű
illetményekkel javadalmazott állásra pályázhat
nak elsősorban evangélikus, azután protestáns
hitvallású tanárok és tanárjelöltek. Kellően fel
szerelt kérvények 1928. junius 30-ig alulírott
igazgatóhoz küldendők. Az állást 1928. szeptem
ber 1-én kell elfoglalni.
Nyíregyházán, 1928. május 5-én.
Dr. B enes K álm án

Dr. V ietó risz Jó zsef

m. kir. korinányfőtanácsos,
felügyelő.
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A Szentlélek ajándékai.
„A kegyelmi ajándékokban kü
lönbség van, de ugyanaz a Lélek."
I. Kor. 12, 4.

Pünkösd ünnepén könnyen érthető, ha az
zal az ajándékkal együtt, amelyet a Szentlélekben adott a Krisztus az ó tanítványainak, gon
dolunk azokra az ajándékokra is, amelyeket a
Szentlélek ád az egyháznak és az egyház tag
jainak. Miként a Szentlélek Krisztus irgalmas
szivének adománya, akit azért küld, hogy övéi
ne maradjanak árván, úgy a Szentlélek adomá
nyai is ugyanazzal a szeretettel vannak kapcso
latban, amellyel Krisztus szerette azokat, akiket
néki adott át az Atya. A S/entlélekben Krisz
tus önmagát adja, és a Szentlélek ajándékai a
Krisztus ajándékai. A Szentlélek kitöltése nem
jelent uj korszakot abban az értelemben, mintha
a Pünkösd utáni időkben a Lélek egy a Krisz
tus jelen nem léte következtében beállott hiányt
volna hivatva pótolni. A Krisztus most is egy
házában, hívei között van, amire ígérete mel
lett biztosíték az Úrvacsora szentsége is. A
Szentlélek kitöltése annyiban jelent uj kort, hogy’
erőt ád nekünk a Krisztusban való életre, s ez
által az élet által a Krisztusról való bizonyságtételre.
Azok a tanítványok, akik a kereszt elöl me
nekültek, bezárkóztak, féltek, Pünkösd napján,
miután reájuk szállt a Szentlélek1, megerősöd
tek, felbátorodtak és bizonyságot tettek Urukról.
A Szentlélek tehát első sorban az erőnek és
bátorságnak lelke. Az erőnek és bátorságnak
jellemző tulajdonsága pedig mindenkor az, hogy
a jövő felé tekint és a jövőért dolgozik. Azért
mondja Pál apostol, hogy ahol az Urnák Lelke,
ott a szabadság. A szabadság az, ami olyanok
számára nélkülözhetetlen, ak k erősek és bátrak
és a jövőbe tekintenek. Az erővel és bátor
sággal együttjár a szabadság, vagy legalább is
a szabadság utáni kiolthatatlan vágy. Viszont
a szabadság nemcsak megengedi, hanem léte
zéséhez egyenesen megköveteli a különféleséget. A szabadságot nem lehet uniformisba buj
tatni. Midőn az Isten az embert férfiúvá és
asszonnyá, tehát különbözővé teremtette, már
ezzel a szabadságra rendelte és hívta el. Az
egész teremtett világ a Szabadságira van te

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
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20 Ilii., oeovedévre 1 P. 60 Ilii., Egy szám 16 Ilii
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remtve, mert a természet a változatoknak és
\á!to/ásoknak szakadatlan és meg nem szám
lálható sorozatát mutatja. És ez azt bizonyítja,
hogy Isten a teremtés munkájában nincs korlá
tozva, a legteljesebb mértékben szabad. Amit
a theologia úgy fejez ki, hogy Isten semmi
ből teremtette a világot. S amennyiben ez a semböl \aló teremtés az Isten mindenható szabad
ságát jelenti, elmondható hogy ma is és mind
örökké semmiből teremti a világot, ő az örök
kezdet és az örök vég.
S bár a \ilág hiábavalóság alá vettetett,
mint Istentől teremtett világ mégis a remény
ség világa, azé a reménységé, hogy’ megsza
badul a rothadandóság világától. Mert lényege
nem a szolgaság, amely alatt, mint valami ter
mészetellenes nyomás alatt nyög és sóhajto
zik, hanem a szabadság. S a Krisztus híveinek,
egyháza tagjainak, mint az uj teremtés zsen
géinek lényeges tulajdonsága a szabadság. A
Szentlélek működésének nyomát abban látjuk
meg, hogy szabadságra vezérel. Nem a szol
gaságnak lelke, hanem a fiuságé. Általa Isten
nek gyermekei vagy unk, s miként János apostol
mondja, nem tudjuk mivé leszünk, vagyis az
Isten fiainak dicső szabadsága minden remény
kedést és várakozást meghaladó lehetőségeket
tár fel azok előtt, akik hisznek, mert minden
lehetséges a hívőnek.
A keresztyén embernek tehát
vigyáznia
keil, nehogy odakötözze, vagy odakötözni hagyja
magát a szolgaság igájához. Mert ezzel meg
szűnnék az uj teremtésnek zsengéje lenni. S bár
az egyházban mindig akadnak félénk lelkek, a
kik a rendre hivatkozva, a szolgaságot követe
lik meg, látjuk azt is, hogy a Szentlélek mindig
támaszt hívőket, akik az igát összetörik. Az egy
ház szüntelen reformációja a szolgaságnak ál
landóan fenyegető veszedelme követeli meg. A
reformációk amikor a szabadságot Írják lobo
gójukra, bizonyítják, hogy a Szentlélek nem
s/ünik meg működni az egyházban. Az egyház
tagjainak szolgasága az egyháznak a világban
való elmerülését jelenti. Azt mutatja, hogy le
mondott, talán egyiptomi húsos fazekak ked
véért, a szabadságról; talán egy tál lencséért
az elsős/ülöttségi jogról. És ha ez a szolgaság
a renddel kérkedik, úgy figyelmeztetnünk kell
arra, hogy az egyházban a rendet nem a szol
gaság képviseli, hanem a békesség: Isten nem
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a visszavonásnak Istene, hanem a békességé;
miként a szentek minden güylekezetében, aho
gyan Pál apostol írja (I. Kor. 14, 33.). A szol
gaság a lázongok között fenntartott rend; a
békesség a szivekből fakadó rend. Ha az egy
ház ezt a kétféle rendet összetéveszti1, s a békes
séget a szolgasággal cseréli fel, akkor olyan
országnak munkása és képviselője, amely ebből
a világból való. Már pedig Krisztus Urunk azt
mondta, hogy az ő országa nem ebből a világ
ból való. Arra is intett, hogy őrizkedjünk a fa
rizeusok és írástudók kovászától, amely a kép
mutatás; az a képmutatás, amely az Isten or
szágának békességét a szolgaságban akarja a
Krisztusban hívőkkel láttatni.
Jézus Krisztus azt Ígéri, hogy az övéit a
Szentlélek elvezérli minden igazságra, amely
szavával az egyházának tekintetét a jövőbe irá
nyítja. Az evangéliomi keresztyénséggel nem
egyeztethető össze egy olyan tanítás, amely az
igaz egyházat az évszázadokon, vagy évezrede
ken keresztül megőrzött azonosságban véli fel
fedezni. Eltekintve attól, hogy ilyen keresztyén
egyház nincsen, s nem is lehet ezen a világon,
a múlthoz való görcsös ragaszkodás amellett,
hogy egészen kárbaveszett erőlködés, egyúttal
tudatlanság is. Teljesen lehetetlen, hogy egy
gondolkodó keresztyén ma ugyanannak lássa
az Istentől teremtett világot, aminek látták azok,
akik úgy gondolták, hogy Isten a világot
Krisztus születése előtt öt, vagy hatezer évvel
teremtette, hogy a föld lapos és minden a föld
körül forog. Az a világ, amelyet éppen az evangéliom szabadsága folytán a keresztyén embe
riség megismert, sokkal ékesszólóbban hirdeti
a Teremtőnek hatalmát és dicsőségét, mint azok
nak a régieknek a sematikus és mekanikus vi
lága. Igazságra vezérel bennünket a Szentlé
lek, és az igazság tesz bennünket szabadokká.
A megismert tények előtt, mint Istennek tényei
előtt meghajtunk, és nem keresünk botor büsz
keséget abban, hogy a tények előtt behunyjuk
a szemünket.
Hisszük és valljuk^, hogy Krisztus egyhá
zán a poklok kapui sem vehetnek diadalt, s
hogy a Krisztus országa örökre fennálló or
szág. De nem hisszük azt, ami a tényeknek sem
felel meg, hogy a Krisztus egyháza ebben a vi
lágban változhatatlan. Az egyház élő egyház,
s bár nem e világból való, de ebben a világ
ban él. Nem múmia, nem ruina, hanem élő
test, a Krisztusnak ebben a világban élő teste.
És ebben a világban, mint minden élő, úgy
az egyház is változásnak van alávetve. S ezen
a világon nincs egyetlen olyan keresztyén egy
ház, amely ma ugyanaz volna, mint száz éve
volt; és száz év múlva egyetlen keresztyén
egyház sem lesz az, ami ma.
Változatlan a háromságos egy Isten. A kü
lönböző kegyelmi ajándékok működésének ha
tása alatt elváltozik a világkép és alakul az egy
ház, ós pedig dicsőségről dicsőségre. Az egész
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épület szép renddel rakattatván, nevelkedik szent
hajlékká az Urban; és mi is együtt építettünk Is
ten hajlékává a Lélek által; mig eljutunk mind
nyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ö
megismerésének egységére, érett férfiuságra, a
Krisztus teljességével ékeskedő kornak mérté
kére.
íme a Krisztus mindent újjá tesz. A régiek
elmúltak.

Harmsworth E. üdvözlése.
Rothermere lordnak, a magyar nemzet ne
mes barátjának fiát az egész magyarság osztat
lan lelkesedéssel és szeretettel fogadta. Mr.
Harmsworth május 16-án jött hazáikba, és Sop
ronban a városháza előtt D. Dr. Prőhle Károly
egyetemi dékán üdvözölte a TESz nevében. Az
üdvözlést Harmsworth E. Budapestről külön,
meleghangú táviratban köszönte meg. Itt kö
zöljük a dékán szép beszédét, amely egyúttal
a mi érzésünket is kifejezésre juttatja:
Mélyen tisztelt Uram!
I s t e n h o z o t t ! — magyar népünknek ez
zel az ősi kegyes üdvözlő szavával üdvözlöm
Méltóságodat, mikor az első lépést teszi ma
gyar földön, — üdvözlöm a Magyar Társadalmi
Egyesületek Szövetségének nevében, melyben
magyar hazafiak milliói tömörültek. Üdvözlöm
a lelkesedésnek és a hálának azon egész hevü
letével, melyre magyar szivek képesek, a leg
élénkebb érzelmekkel, melyek bennünket Mél
tóságodnak nemes atyja, nemzetünknek legna
gyobb barátja, R o t h e r m e r e Lord iránt el
töltenek és a melyeket mi magától értetődően
viszünk át az atyáról a fiúra, aki azért jön
hozzánk, hogy tevékeny részt vegyen atyjának
a jogért és igazságért folytatott nagy munká
jában.
Méltóságod ismeri ezeréves hazánk nem
zeti cimerpajzsát: ennek védelmezői és hordozói
nem oroszlánok, vagy egyéb állatok1, a nyers
természeti erők szimbólumai, hanem angyalok!,
egy Isten szerinti emberség magasztos ideáljai,
az örök Igazság és Szabadság eszményi géniu
szai. E z e k e t az a n g y a l o k a t ö l t é k m e g
T r i a n o n b a n és a mi nemzetünk földre hullott
mint egy élettelen test, széttagoltan és meggyalázottan.
De hallga! R o t h e r m e r e Lord felemelte
szavát, és nagy csodálkozásunkra láttuk, hogy
a Jog és Igazság angyalai nem haltak meg, ha
nem csak aludtak s az Életnek és Szabadulás
nak egy uj napja kezdett derengeni a magyar
nemzet egén. A nagy letörés óta ez volt nem
zetünk legmélyebb és legboldogitóbb élménye,
és ez a mi történelmi nagy élményünk egyszersmindenkorra R o t h e r m e r e lord nemes ne
véhez fűződik.
És most méltóztassék megengedni, hogy
Méltóságodnak ifjú keblére tűzzem ezt a mi
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trianoni jelvényünket — ezt a jelvényét a ma
gyar gyásznak, a magyar dacnak, a magyaar
éíni akarásnak, a magyar reménynek, mert mi
hiszünk egy Isteni örök igazságban,
hiszünk
Magyarország
feltámdás á ba n!
I s t e n h o z o t t ! Isten áldjon1

I filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
3, 15. 16.
Az apostol nem tartja magát tökéletesnek.
Ha mégis használja ezt a szót az egyház, és
egyes tagjaira alkalmazza is, amint például az
Istenben hívőket szenteknek is nevezi, ezt min
dig olyan értelemben kell vennünk, ahogyan
azt az apostol az előző három versben kifej
tette. A tökéletesség e szerint jelenti azt, hogy
tudatában vagyunk Isten elhívásának és az élet
célnak. Áthatva ettől a tudattól, a célhoz ve
zető helyes utón haladunk. Az isteni elhívás
és az elhívás jutalmára való igyekezet azok a
tényezők, amelyek együttesen adják meg a ke
resztyén ember életének azt a jelleget, hogy
róla mint tökéletes életről egyáltalán beszélhe
tünk. Tévedés volna a tökéletességet már itt
a földön olyan értelemben tulajdonítani akár
magunknak, akár másoknak, mintha az a cél
hoz jutást, a teljes befejezettséget jelentené. Elannyira, hogy az apostol az ilyen értelemben
vett »tökéletesek* közül nem zárja ki azokat
sem, akik egysmás dologban másként gondol
kodnak, mint ő. A keresztyén kegyesség ut.
És nem az a lényeges, hogy az egyházban va
lamennyien ugyanabban az időpontban ugyan
ahhoz a mérföldkőhöz jutottak légyen el, ha
nem az, hogy valamennyien ugyanazon az utón
haladjanak. Az apostol az elsők között fut; ámde
közösségben tudja magát mindazokkal, akik
ugyanazt a pályát futják, amelyet ó, s ugyanazon
cél fele törekednek, amelyet ó tart szem előtt.
Az a körülmény, hogy egynémely dolgokban a
filippibeliek közül egyesek másként gondolkod
nak, azért nem nyugtalanítja az apostolt, mert
tudja, hogy valamennyien egyazon isteni el
hívásnak részesei, s hogy az, aki elkezdte ben
nük a jó munkát, be is fogja azt fejezni a
Krisztus Jézus napjára. Bízik abban, hogy ha
valaki komolyan és odaadással jár azon az utón,
amelyet az isteni elhívás részére a Krisztusban
kijelöl, és nem téveszti szem elől a célt, amely
felé haladnia kell, akkor a megvilágositó Szent
lélek a kellő időben és a megfelelő helyen
megadja néki mindig mindazokat a kijelentése
ket és felvilágosításokat, amelyekre szüksége
van a célhozjutáshoz. A keresztyén ember éle
tének, hitének, gondolkodásának és akaratának
szabályozó és alkotó tényezői nem merülnek
ki a veleszületett arra valóságokban és tehetsé
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gekben, sem a környezetnek hatásában, hanem
hatalmasan működnek a természeti világot meg
haladó erők, amelyek irányában a keresztyén
nek az a kötelessége, hogy ne gördítsen aka
dályokat azoknak ténykedése elé; a keresztyén
nevelésnek és a keresztyén közösségnek a fel
adata pedig az, hogy ezeknek az erőknek be
fogadására és értékelésére alkalmassá tegye a
lelkeket, sohasem feledve, hogy az Isten min
dig feljebb cselekedhetik anual, mintsem hogy
elképzeljük. Ez a hit ád az apostolnak nyugodt,
higgadt bizalmat munkája eredményességéhez
és ez a tudat erősítheti mindazokat, akik az élet
utján járnak. A fontos az, hogy meg ne hátrál
junk. Amiben már egyértelemre jutottunk at
tól ne tágítsunk. Az életszabály, amely szerint
járnunk kell, nem a gépies életnek, hanem a
Szentlélek által való uj életnek a szabálya, ame
lyet nem érzunk kényszernek, mert azt uj éle
tünknek egész mivolta helyesli és abban gyö
nyörködik.

Je g y z e te k .
A kultuszminiszternek május 4-én a parla
mentben mondott expozéjából lapunk olvasókö
zönségét és egyházunk közvéleményét főként az
érdekelheti, amit a miniszter az egyházak segé
lyezéséről, a felekezeti jogakadémiákról és a fe
lekezeti népiskolákról mondott. A történeti egy
házakat továbbra is segélyezni kívánja, de arra
kéri a felekezeteket, hogv tartsanak egymás kö
zött békét. Ha történnek elszólások, ne fújják
fel azokat. Meg van győződve, hogy' a vezetők
mindenütt a békét akarják. A felekezeti jogaka
démiákról azt mondta, hogy azok feleslegesek, s
ha van valahol tulprodukció, akkor a jogászok
nál van; reméli, hogv a felekezetek végül is be
fogják szüntetni ezeket az akadémiákat az ő kérő
szava nélkül is, hogy ne kelljen kényszerítő
eszközökhöz nyúlnia, mert a felekezetek csak
az autonómiáért ragaszkodnak jogakadémiájuk
hoz és csak bajba viszik azokat az ifjakat, akik
oda beiratkoznak. Megemlítve azt, hogy a cson
kaországban még mindig egymilliónál több hat
évesnél idősebb analfabéta van, ennek a meg
döbbentő helyzetnek az okát abban találja, hogy'
a népoktatási politikával párhuzamosan egyrészt
nemzetiségi, másrészt egyházi politikát Folytat
tunk, s ahelyett, hogv uj iskolákat építettünk
volna, a felekezetieket államosítottuk és itt volt
az optikai hiba: államosítás, helyett újakat kellett
volna csinálni. Megemlítem még, hogy a minisz
ter kijelentette, hogy a nyolc osztályú népis
kolára addig nem tér rá, ainig a hatéves nincs
befejezve; öt, illetve tiz évre van szükségle, a
mig meglesz a nyolcéves népoktatás.
Az expozénak a felekezeti jogakadémiákról
szóló része úgy látom, mintha halálos csapást
mérne az Eperjesről Miskolcra menekült jog
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akadémiánkra, erre az egyetlen megmaradt fő
iskolánkra, már pedig: ennek elvesztésével belát
ható időn belül semmi kilátásunk sincs arra,
hogy főiskolai jellegű evangélikus tanintézetünk
legyen, s egyházi tanügyünk a lemorzsolódás ve
szedelmébe sodródik. Ez a veszedelem annál
fenyegetőbb, mert kevés olyan népiskolánk, s
talán egyetlen olyan középiskolánk sincs, ame
lyet állami támogatás nélkül fenn tudnánk tar
tani, s a precedens elvénél fogva bármely tan
intézetünk beszüntethető lesz, amelyikről a kul
tuszminiszternek az a véleménye, hogy feles
leges. A miskolci jogakadémia a tiszai egyházkerületé; a veszteség azonban éppen úgy az
egész egyházé lesz, ahogyan egy jobb korban
ez a főiskola az egész egyháznak hasznára, ja
vára és dicsőségére volt.
*
Bruckner Győző dr., a miskolci jogakadé
mia dékánja, a Tud. Akadémia 1. tagja a Mis
kolci Jogászélet májusi számában közöl egy ér
dekes részletet »A svéd alkotmány« címen nem
sokára sajtó alá kerülő nagyobb munkájából a
kyrkomötetről, a svéd ev. egyház zsinat jellegű
testületéről. A kyrfcomötet 1868-ban szerveztetett
meg az egyházi érdekek megvédelmezéisére.
Tagjai felerészben világiak, akiket a községeik
által delegált választók választanak. Az egyházi
tagok részben méltóságuknál fogva (uppsalai ér
sek, a püspökök és a stockholmi pastor prima
rius), részben választás utján tagjai a kyrkomötetnek. Ez a testület ötévenként tartja üléseit.
Állandó bizottságai vannak, amelyek előkészítik
az ügyeket. Az uppsalai érseket és a püspökö
két a király nevezi ki a méltóságra a papság ál
tal ajánlottak közül. Az érsek primus inter pa
res; a püspök az egész egyházmegyének! lelkipásztora, a káptalan vezetője és papsága felett
nagy hatalommal rendelkezik s igty alkalma van
akaratát érvényesíteni. A káptalan élén áll a
prépost; a káptalan nemcsak végrehajtó, hanem
bírói szerv is; a népiskolák a káptalan hatósága
alatt állanak. Érdekes, hogy kyrkomötetnek vétó
joga van, amelyet az egyházra veszedelmes tör
vényjavaslatok ellen emelhet királynál és országgyüiésnél egyaránt. Jegyzetben megemléke
zik dr. Bruckner a svéd püspöki szervezetben
érvényben levő apostoli successióról is, és eze
ket Írja: A successio apostolica jelenti az epis
copatus szakadatlan folytonosságát. Egyháztör
téneti háttere (a svéd evang. egyházban) az,
hogy a västerosi püspöki szék 1524-ben ürese
désben volt, azt a pápa a Rómában élő svéd
pappal, a! jeles tehetségű Petrus Magni-val töl
tötte be. Petrus Magni-t egy római bíboros
püspökké szentelte. Petrus Magni 1528-ban, mint
västerosi püspök három svéd püspököt szentelt
fel, kik már ev. érzelmüek voltak. Majd 1531-ben
ugyancsak ő szentelte fel Laurentius Pétert upp
salai érsekké. A successio após tol ica-val óhaj
totta újabban Szlovenszkó egyik1 megválasztott

püspöke püspöki méltóságának törvényes jelle
gét biztosítani, midőn Uppsalába sietett, hogy
az ottani érsek főpapi áldásában rés zes itt es sék.
*
A Brit és Külföldi Bibliatársulat idei köz
gyűlésén Baldwin angol miniszterelnök elnö
költ. Beszédében egyebek közt ezeket mondotta.:
Abban a férfiban, vagy nőben, aki a Bibliát ol
vassa, átalakulás megy végbe; lemállikl róla az,
ami benne zsidó, vagy görög, vagy keleti, és
szükségszerüleg előtűnik a mi Urunk személyé
nek az emberiséghez intézett egyetemes üze
nete. A Biblia erős hatású robbantószer, amely
egészen különleges módon hat. Senkii nem tudja
megmondani, hogy ez a Könyv, az egész világon
vándorolva, hogyan serkentette fel az egyes
lelket tízezer különböző helyen uj életre, uj
hitre, uj bizodalomra, uj elhatározásra. Ezek a
dolgok el vannak rejtve mindaddig, amig az
egyes ember, vagy egy egész nép nincsen tel
jesen átizzódva ettől az isteni tüztől, s akkor az
eredmény egyike azoknak a nagy vallásos éb
redéseknek, amelyek az évszázadok folyamán
ismételten felrázták a világot, megihlették1 az
emberiséget és amelyek ezután is olyan bizo
nyosan be fognak következni, mint amilyen bi
zonyos az, hogy mi most ebben a teremben
vagyunk. Sokszor úgy tűnik fel, mintha a mi
időnkben mi félhomályban, vagy kődben har
colnánk. Barátok és olyan emberek, akiknek
barátoknak kellene lenniök, vakon vagdalkoznak és megsebesitenek olyanokat, akik testvé
reik, vagy testvéreknek kellene lenniök. Ezt a
félhomályt felderíteni, ezt a ködöt eloszlatni
csak a Biblia képes. Ha nem tudnám azt, hogy
a Bibliatársulat abban a hitben és azzal a re
ménnyel végzi a munkáját, hogy valamikor, ta
lán millió év múlva Istennek országa kiterjesz
kedik az egész világra, akkor nem volna semmi
reményem, nem tudnék dolgozni és még ma
átadnám tisztemet bárkinek, aki hajlandó lenne
azt vállalni.

Pál apostol egyénisége missziói
munkájának tükrében.
Irta: Dr. Kiss Jenő.
I.

Ha arra a sokat vitatott problémára, hogy
vájjon az emberiség, a világ előhaladása a nép
lélek, a korszellem, a tömegek szükségletei
alapján történik-e, vagy egyes, koruk átlagát
messze túlhaladó geniek működése következ
tében, akik évtizedekre, sőt évszázadra szab
ják meg a fejlődés útját, a vallás oldaláról ke
resünk feleletet, úgy határozottan az utóbbi
megoldási módhoz kell nyúlnunk. Az Isten te
remtő lelkének földi exponensei azok, akiknek
vállain az emberiségnek mindenekelőtt vallási,
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de ezzel kapcsolatban kulturális előrehaladásá
nak terhe nyugszik. A nem kijelentett vallások
körén belül, messze keleten is ezt tapasztaljuk;
Confucius. Budha, Zorovaster szelleme által
gyújtott tűz lángjánál melegednek, fényénél ta
nulnak látni az ott lakó emberek milliói.
Még inkább látjuk ezt a kijelentett vallás
körén belül. Ábrahám, Mózes, a próféták, (a
testet öltött Ige Jézus Krisztus) s az ó evangéliomának elhívott szobái, mind azt bizonyít
ják napnál világosabban, hogy ami közleni
valója volt és van a mindenség Urának az ó
teremtményei számára, azt nem azon nehezen
körvonalozható néplélek, vagy korszellem köz
vetítésével teszi, hanem e célra elküldött nagy
egyéniségek által, mindenek előtt s fölött szent
fia, az Ur Jézus Krisztus által teszi. Eme nagy
vallási hősök élet működésébe bepillantva ta
pasztalhatjuk az emberiség felett korlátlan sza
badsággal de bölcs szeretettel uralkodó isteni
mindenhatóság világképét átformáló munkáját.
Egy ilyen isteni küldött, amint ő maga
magát nevezni szokta: hivatalos (elhívott) apos
tol, aki Istentől választatott el az evangélium
hirdetésére, életével, egyéniségével foglalko
zunk e mai alkalommal, hogy Isten nyomain
járva, újból megbizonyosodjunk arról, hogy az,
ami a világot előre, felfelé viszi, az onnét fe
lülről jövő indítás és irányítás alapján történik.
Pál apostol, akiről az alábbiakban szólni
akarunk, életének külső körvonalait már az
alsó iskolák padjairól ismerjük. Testileg Tarsusban született, Cilicia fővárosában. Lelki újjá
születése ott Damaszkusz kapui előtt történik.
Vérét minden valószínűség szerint a keresz
tyének halálkinlódásában gyönyörködő, fené
kig megromlott Róma népe láttára a Circus
maximus homokja itta fel; lelke örökké él. Ott
él a többek közt szellemi örökségében, iratai
ban, amelyeket reánk hagyott, hogy, amenynyiben élő szavával nem érheti el, Írásaival
fűzzön össze, mind szorosabban az élet feje
delmével, Krisztussal.
És ha e nagy léleknek immár élete utolsó
évtizedében az átélt szenvedésekre összefogla
lóan tett vallomását olvassuk: »Krisztus szolgái-é, balgatagul szólok, én még inkább; több
fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta
való halálos veszedelem által. A zsidóktól öt
ször kaptam 40-et egy hiján, háromszor meg
ostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor
hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben
töltöttem; gyakorta való utazásban, veszedelem
ben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt,
veszedelemben népem közt, veszedelemben pogányok közt, veszedelemben városbaű, vesze
delemben pusztában, veszedelmbeen tengeren,
veszedelemben hamis atyafiak közt, fáradal
makban és nyomorúságban, gyakorta való vir
rasztásban, éhségben és szomjúságban, gya
korta való böjtölésben, hidegben és mezítelen
ségben«. II. Kor. 11, 23 7. Ha e vallomást
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olvassuk, amit már az ó szövetség nagy pró
fétáinak életénél láthattunk, hogy amint a puha
agyagot a tűz heve teszi kemény kővé, úgy
Isten ereje, Isten lelke volt az, amely a törékeny
cserépedényt, a testi betegséggel sokat küzködö gyenge Pált egy egész ellenséges világ
gal dacoló és azt meghódító óriássá tette.
Mondhatják azt, hogy nagy eszme, nagy
cél más téren is csodákat művel, s az emberiség
előrehaladásának útja az azt kierőszakoló pionicrek sírjai közt vezet tovább, de egyfelől itt
is az isteni lélek sarkalásáról van szó, másfelől
Pálnak épen fent vázolt élete, a halálvcszedelmek szakadatlan láncolata - naponként a ha
lál révében állok írja I. Kor. 15, 31-ben, s bő
ségesen ki jut nékem Krisztus szenvedéséből
II. Kor. 15, amely kezdődik életének a damasz
kuszi ut Krisztus megjelenése folytán az addi
givei ellentétes irány vevésével, s tart évtize
deken át haláláig, ez több mint extázis, több,
mint egy kedvelt eszmének követése, vak fana
tizmus, veszedelmekkel szembe néző férfias bá
torság; ez az isteni kegyelem csodás megnyil
vánulása. A lélek ereje által megsokszorozott
emberi erő teszi hőssé a gyengeségéről panasz
kodó apostolt, ki hallja az Ur szavát: elég né
ked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség
által végeztetik el. (II. Kor. 12,9.)
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Nem gondolja, hogy az egyházi közvé
lemény tájékozottsága hazai evangélikus eg y 
házunk szervezete folytán elengedhetetlen
feltétele a lüktető egyházi életnek? Ha igen,
akkor ha ö n fölényességből vagy közöm 
bösségből nem értesíti az egyházi sajtót ar
ról, ami az ö n vezetése, vagy részvétele m el
lett történik, súlyosan vétkezik egyháza e l
len.
Kapi Béla püspök „B ék esség“ cirnii
imakönyve megjelent. Legközelebb ismertetni
fogjuk.
- Lelkész választás. A mezőberényi ev.
egyházközség a múlt vasárnapon Dr. Szeberényi
Zs. Lajos esperes elnöklete alatt tartott közgyű
lésen 256 szótöbbséggel vá'asztotta meg Fabók
Ferencet, a kondorosi ev. egyház segédlelkészét
rendes lelkészének. így most már Jeszenszky
Károly örökébe két lelkész jutott. Az egyházközség a sok éven ‘élt híven szolgált Biszkup
Ferencet már előbb iktatta volt lelkészi hivata
lába, most pedig a másik állás is betöltetett. Az
Ur kegyelme segítse az egyházközséget, hogy
pásztorai békességben, szeretetben munkálják
köztük az Isten országát.
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— A győri ev. diakonisszaképző intézet
felhívása, Az az áldásos munka, melyet a dia
konissza testvérek a betegápolás, szegénygon
dozás, gyermeknevelés, s az evangélizálás körül
kifejtenek, nagy szolgálat a lelkészeiknek, gyüle
kezeteknek s egész anyaszentegyházunknak. Ma
tulajdonképen minden nagyobb gyülekezetben
kellene lenni diakonisszának. Hogy ezt a célt
valahogyan megközelítsük, a győri ev. gyüleke
zet nagy áldozatkészséggel s az időket megértő
lélekkel elhatározta, hogy magyarhoni egyete
mes egyházunk számára Szeretetházában diakonisszaképző-intézetet állít fel. Istenben bízva vál
lalja a kezdeményezéssel járó nehézségeket. Tá
jékozásul megemlítjük, hogy csak olyan hajadonok és gyermektelen özvegyek vehetők fel dia
konisszának, akik 18. életévüket betöltötték s
negyven évnél nem idősebbek. A próba idő
alatt, mely 1—2 évig tart, a növendékeket az
intézet élelmezi díjtalanul, de ruházatukról ma
guk gondoskodnak. A ruházat sötét szinü, egy
szerű szabású legyen. A fölvételre vonatkozó
kérvényeket julius hó 10-ig kell benyújtani a
Szeretetház igazgató lelkészéhez. A bélyegtelen
kérvényhez mellékelni kell: a) a folyamodó
magairta rövid életrajzát, b) keresztlevelét, c)
a szülők vagy a gyám beleegyező nyilatkozatát,
d) az utolsó iskolai bizonyitványt, e) lelklészi bi
zonyítványt a folyamodó vallásos és erkölcsi éle
téről, f) orvosi bizonyitványt az illetőnek testi
épségéről és egészségéről. Az összes iratok egy
házi belkezelésre bélyegmentesek. A jelentkezők
vegyék figyelembe, hogy a diakonissza hivatás
gyakran nehéz munkával jár, kitartást és ép
testi erőt igényel. De legfőbb feltétele az Isten
iránti hálával eltelt szív. Krisztushoz s az em
berekhez való őszinte, nagy szeretet. Munkáját
természetesen díjtalanul végzi. De ellátást, ru
házatot, betegség esetén gondozást az intézettől
kap s ha mindvégig hűsége marad, aggkori el
látásban is részesül. Aki úgy érzi, hogy ez a
hivatás leikével rokon s be tudja tölteni egész
életét, az jöjjön közénk1, szolgáljon velünk együtt
az Urnák, szeretett anyaszentegyházunknak, be
teg, elhagyott testvéreinknek s az Ur kicsi
nyeinek: az árváknak! Intézetünk két diakonissza
nővérnek és egy lelkésznek vezetése alatt áll. Be
tegápolásra kórházban készülnek elő a növendé
kek, lakásuk a Szeretetházban lesz. A jelentkezők
augusztus hó 15-ig kapnak1 értesítést, hogy fel
vehetők voltak-e, vagy nem. Közelebbi felvilágo
sítást szívesen ad Pálmai Lajos lelkész Szeretetházi igazgató.
— A budapesti gyülekezetekben volt az
1927. évben 509 keresztelés; 270 esketés (vegyes
közülök 223); 519 temetés; konfirmáltatott 386;
hozzánk áttért 84; tőlünk kitért 37; Úrvacsorával
élt 11.020. Az áttéréseknél figyelemre méltó,
hogy 31 tért át hozzánk az izraelita vallásról
és visszatért izrelitának 9.
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— A budapesti ev. leánykollégium. Egy
hazunk bölcs vezetosege belátta, hogy a pol
gári leányiskola már nem elégítheti ki intelli
gens családjaink igényeit a leánynevelés terén,
s igy a dr. Raffay Sándor püspök által még
1920-ban éppen emiatt létesített u. n. Veres
Pálné-lyceummal mint felső tagozattal kiépítve,
a polgári iskolából nyolc osztályú leánykollé
giumot szervezett, s ennek I. és V. osztálya már
a jelen iskolai évben a megengedett legnagyobb
létszámmal működött. A leánykollégium az 1926.
évi XXIV. t.-c.-kel létesített leányközépiskolatipusok egyike, mely érettségi bizonyitványt is
ad. Az iskola különösen nagy súlyt helyez a
nemzeti- és világirodalom, a modern nyelvek
(német, angol, francia), a művészet és zenetör
téneti ismeretek tanítására, felöleli azonban a
nő számára oly nélkülözhetetlen háztartási, ne
velési és lélektani ismereteket, ezenkívül a női
kézimunka legkülönbözőbb ágait, varrást, raj
zot stb. így teljesen kielégíti azok! igényeit, a
kik leányaikból vallásos, művelt magyar asszo
nyokat akarnak nevelni; tekintettel van azonban
azokra is, kik a mai kor szellemének megfelelően
azt is szükségesnek tartják, hogy gyermekük
kezébe oklevelet adjanak. Képesít minden fő
iskolára és a legtöbb közhivatali pályára. Az in
tézet igazgatója Dr. Bőhrn Dezső, aki a Veres
Pálné-intézetet is szervezte, s aki a régi isko
lák kipróbált tanerőivel és a kollégium uj ta
náraival együtt arra törekszik, hogy a lélek ne
velésével életrevaló nők kerüljenek k!i kezei kö
zül. Ebben a nevelő munkában segítségére van
az iskolával kapcsolatos, Szluika Ella vezetése
alatt álló internátus, mely vidéki szülőknek is
lehetővé teszi, hogy gyermekeiket egyetlen ilyen
iskolánkban, a fővárosban nevezethessék. 1928.
szeptemberében megnyílik az I. és V. osztályon
kívül folytatólag a II. és VI. osztály is, melyekbe
más középiskolákból is át lehet lépni csekély
különbözeti vizsgával. Mivel leánykollégiumunk
mint evangélikus leánynevelő intézet a főváros
területén egyedülálló, s mivel befogadó képes
sége nem nagy, amennyiben csak negyven ta
nuló vehető fel egy osztályba, s ez a létszám
idei első évünkben már júniusban megtelt, —
kérjük a szülőket, hogy saját és gyermekeik ér
dekében minél előbb jelentkezzenek, az I. és II.
kollégiumi osztály a Deák-téren, az V. és VI.
kollégiumi osztály a Veres Pálné-utca 36. szám
alatt nyílik meg, ahol az internátus is elhelyezést
talál, s ahol a Veres Pálné-lyceum még fenn
álló III. osztálya is működik. Felvilágosítást ád
az ev. leánykollégium igazgatója Budapest, IV.
Deák-tér 4.

— Kettős ünnepség készül a szarvasi nagy
egyházgyülekezetben. Az árvaháznak ünnepélyes
felavatása és a Benka Gyula volt nagy emlékű
gimn. i-gazgató mellszobrának az elhelyezése,
Ezen ünnepségeket junius 2. és 3 ára tervezi
a. kerület főpásztora, dr. Raffay Sándor püspök
is megjelenik az egyházközség kebelében.
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— Evangélikus leányinternátus. A győri
ev. egyházközség leányinternátusába már most
előjegyzésbe veszik azokat a leányokat, akik a
jövő tanévre valamelyik győri iskolába akarnak
járni. A szülők a közép- es elemi iskolákba járó
leányaikat bizalommal helyezhetik el a diako
nissza nővérek vezetése alatt álló internátusunkba. Teljes ellátási dij havi 80 P. Közelebbi
felvilágosítást a győri Szeretetház igazgató
sága ad.
— Vezetőképző tanfolyam . A Keresztyén
Ifjúsági Egyesültek Nemzeti Szövetségének
Evangélikus Ága az április hó 24 27. napjaira
tervezett KIÉ vezetőképző tanfo’yamát egyrészt
a jelentkezők csekély léts á na, másrészt főként
arra való tekintettek hogy a vizsgák után, de
még a nagy szünidő megkezdése előtt inkább
számíthatunk tanító testvéreink részvételére is,
julius hó 3 6. napjaira halasztotta el. Jelent
kezési határidő junius hó 15., a rendezőség azon
ban kéri az illetőket, hogy lehetőség szerint
előbb jelentsék be Abaffy Gyula országos tit
kár címén (Budapest, VII., Gyarmat-u. 106.)
részvételi szándékaikat, hogy az elhelyezés és
élelmezés kérdése elé semmi nehézség ne torlódhassék nagyobb számú, utolsó pillanatban
való jelentkezés esetén. A tanfolyam előadásai
délelőtt 9—12 óráig lesznek, a délutánok folya
mán Budapest szépségei kerülnek megtekintés
alá, esténként pedig a Sándor-utcai KIÉ tagjai
között mintaösszejövetelek gyakorlati bemuta
tása lesz a különböző KIÉ munka ágból. Je
lentkezési dij, mely mindenkire nézve kötelező:
3 pengő, lakás 4 pengő, élelmezés 8 pengő.
Az utóbbi kettő közül csak az fizetendő, ame
lyet a résztvevő igénybe venni óhajt. Tudván
azt, hogy minden gyülekezetben szükség van
ifjúsági egyesületi munkára s hogy az nem ne
hezedhetik teljesen a lelkész urak vállára, Ira
nern meg kell 'oszolnia lelkes munkatársak kö
zött, a tanfolyam rendezősége különösen a ta
nító testvérekre, mint a lelkészek leghivatottabb
munkatársaira számit első sorban a tanfolyamon
való résztvételt illetőleg. E közölt dátumon, ju
lius hó 3 6, minden körülmények között meg
fogjuk tartani a tanfolyamot.
- - V ilágszövetségi titkárok látogatása.
A magyar Keresztyén Ifjúsági Egyesületi moz
galomnak illusztris vendégei voltik az elmúlt
napokban Budapesten. Az első látogató Taggert angol Ymca titkár volt, aki jelenleg Belgrádban dolgozik. Majd Schroeder Lajos, amerikai
titkár érkezett, aki az Európában folyó ifjúsági
egyesületi testnevelési munkának egyik fő em
bere. E sorok megjelenésekor pedig dr. Müller,
svájci származású, világ szövetségi titkár tar
tózkodik Budapesten. Mind a há o n titkár részt
vett^ különböző gyűléseken, megtekintették a
főváros nevezetességeit és a legjobb benyomá
sokkal, de viszont a protestantizmust illetőleg
őszinte helyzetismerettel tértek vissza állomá
saikra.
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— Tanulmányi kirándulás. A budapesti
leánykollégium 22 növendéke igazgatója és ta
nárai vezetésével május elején tanulmányi ki
ránduláson kereste fel a Dunántúl nevezetes he
lyeit. Győr, a magyaróvári gazdasági akadém a
megtekintése után Sopron ősi kultúráját tanul
mányozta a vidám kiránduló csapat. Itt Pötschacher Rudolf hitsorsosunk, az Idegenforgalmi
Iroda igazgatója tett meg mindent, hogy a ki
rándulás minél gyümölcsözőbb és kellemesebb
legyen. Különösen a Storno-ház értékei gyako
roltak mély benyomást a szemlélőkre, viszont a
Károly-magaslat a trianoni határ lehetetlenségét
élénken igazolta előttük. Szombathely és a jáki
templom után még Kőszeget is felkeresték, hol
Arató István igazgató jóvoltából az intézet ven
dégei is voltak. Haza a Celldömölk-Székesfehérvár vonalon jöttek, igy szép körutazás után a
tanultak kedves emlékével tértek vissza az ötö
dik nap estéjén.
Kulturest Körmenden. A körmendi
gyülekezet május 13-án este 6 órakor templo
mában magas színvonalú kulturestét rendezett
abból az alkalomból, hogy I). Dr. Pröhlc Károly
egyetemi tanár, dékán a gyülekezet meghívására
előadást tartott »A család és a családi nevelés
jelentőségéről«. Az illusztris vendéget előadása
előtt Zongor Béla esperes-lelkész meleg szavak
kal üdvözölte. D. Dr. Prőhle válaszában kije
lentette, hogy a szolgálatot ismerte el mindég
fő élethivatásának. Most is ez a szándék vezé
relte ide. Mély nyomokat hagyó fejtegetéseiben
élesen rámutatott a modern kor egyik fájdalmas
tünetére: a család és a családi élet válságára, a
férfi és nő egymáshoz való viszonyára nézve el
terjedt számos ferde felfogásra és kimutatta,
hogy a házaséletnek a tiszta erényes, erkölcsös
családi élet a megszentelt, egyedüli helyes for
mája. Mély érzéseket váltottak ki az édes anyá
ról, az anya szerepéről a családi nevelésben és
a helyes nevelés eszközeiről kifejtett nézetei. A
műsoron a Körmendi Dalosegyesület Beetho
ven: Szent oltárod zsámolyán és Isten dicső
sége c. kórusait énekelte Heintz Fülöp karnagy
vezetésével. Papp Zoltán hegedűművész: Hándel-Hubay Larghettoját, Wilhelms: Melódiáját
és Corelli La Fóliáját játszotta művészi techni
kával. Heintz Fülöp C. Franck: Choral (Amoll) és Pastrorale c. és Böelmann Irma a Gó
tikus szvittbő! c. orgonahangverseny darabjait
adta elő orgonán magas művészettel s ugyan
csak ő kísérte kiváló elgondolással a hegedűszámokat is orgonán. Az estén más vallásuak
is nagy számban voltak képviselve.
— Nyaralás. Szülők, kik 6—14 éves gyer
mekeiket tiszta német helyen egészséges, jó
levegőjű vidéken óhajtják nyaraltatni, hol napi
2.40 pengőért jó ellátásban, ev. szellemű nevelés
ben részesülnek, Írjanak a következő címre: Fr.
Winter Leiterin Perchtoldsdorf Sonnbersstr. 3.
Austria.
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— Rövid hírek. Az amerikai atheistájk^ a Ki
rályok Királya és a Tízparancsolat cimü filmeken
felbőszülve, tömörülésre hívják fel az istentaga
dókat ilyen filmek előállításának és bemutatásá
nak megakadályozása céljából. Hays Vilmos, a
»filmcár«, az akcióhoz ezeket mondta: »»A hit
az emberi élet egy ténye és Isten egy tény a
világban, tehát nem lehet őket kinullázni a vi
lágból csak azért, hogy az istentagadók meg
legyenek velünk elégedve«. — A falusi lakosság
Németországban az 1910—1925. években 3 mil
lió 700.000-el csappant. — A német könyvki
adók kiadványainak száma 1927-ben 31.026 volt;
köztük 2566 vallásos jellegű kiadvány. Százatéikszerüleg első helyen áll a szépirodalom 16o/o;
második helyen a tankönyvek 9% ; harmadik!
helyen a vallásos irodalom 8o/o. — A Veszprém
melletti Fűzfő-gyártelepen mintegy harminc csa
ládból álló fiókegyházközség alakult; felügyelő
Hellvig Ede ny. tábornok, lőporgyári igazgató,
gondnokká Györk Sándor főmérnök választa
tott. — A Brit és Külföldi Bibliatársaság tavaly
közel tiz millió példányban terjesztette a Bib
liát az egész világon. Az idei költségvetés 4200
ezer font sterling (tizenegy millió pengő) ki
adással számol. — Angliában most ünneplik
mindenfelé Bunyan-nak, a nálunk is jól ismert
»Zarándok útja« cimü könyv szerzőjének három
századik születési évfordulóját.
— Kecskemét. Dr. Raffay Sándor püspök
május 19—21-ig a kecskeméti gyülekezetben tar
tott egyházlátogatást. Kíséretében voltak Kruttschnitt Antal főesperes, báró Kaaís Albert egy
házmegyei felügyelő és dr. Rásó Lajos egye
temes ügyész. A gyülekezet nevében Sárkány
Béla főesperes, kecskeméti lelkész üdvözölte. A
püspök felavatta az egyházközség uj orgonáját.
Vasárnap délelőtt az ünnepi istentiszteleten
Krüllschnitt Antal imádkozott, Sárkány Béla
prédikált, utána díszközgyűlés volt. Egyházlá
togatásokat végzett a püspök! a kiskunfélegyházai, lajosmizsei, és kerekegyházai egyesült
protestáns gyülekezetekben is.

— A lélek halhatatlansága címen egy ta
nulmány jelenik meg pünkösdre dr. Csengődy
Lajostól. A 150 oldalra terjedő dolgozat ismerteti
a vallások tanítását a túlvilágról, a filozófiatör
ténet főbb képviselőinek a halhatatlanságot
valló, vagy elutasító felfogását egész napjain
kig, aztán a lélekprobléma mai tudományos hely
zetét, a! »túlvilág« mai tudományos adatok alap
ján való megrajzolásának kísérletét, és a lélek
halál után való fennmaradásának és további éle
tének lehetőségeit. A halhatatlanság! kérdésével
nem a hit, hanem a lehetőség határain belül
a tudomány álláspontján állva foglalkozó könyv
ára 3 peng;ő lesz, mely a szerzőnél Salgótarján
és Scholtz Testvérek (Budapest, IX. Ferenckörut 19.) könyvkereskedésében előre is meg
rendelhető.
— Balatonvilágoson közvetlen a viz part
ján 4 szobás úri villa egész idényre jutányosán
kiadó. Bővebbet az evang. lelkészi hivatalban
Budapest, I., Verbőczy-u. 28. vagy Balatonvi
lágoson Ferenczy Antalnénál.
— Az Ébresztő májusi száma ismét rend
kívül ügyes és gazdag tartalommal jelent meg.
A szám elsősorban az anyák napjára készült.
Tartalma: Amikor megkondul, (anyák napi
ének) hírek huszonnyolc egyesületből, anyák
napja mindenfelé, anyák napi programm, szövet
ségi hírek, balatonszárszói konferenciák és tábo
rok időpontja, hogyan kezdenék ifjúsági mun
kát, konfinnándusok délutánja, programm má
jus 6, 13, 20 és 27-re, képek: a reklámbizottság
részére, pünkösdi társasdélután, mit Írnak rólunk
a hollandok, látogatás a losonci, besztercebá
nyai, s pozsonyi Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tekben, Jézus és a kis inas, vers, köszönés az
ifjúsági egyesületekben. A májusi és júniusi
szám ára 80 fillérért megrendelhető Budapest,
IX. Üllői-ut 2. 119.

— Nagybarátfalu. A templom falában el
helyezett és ötven nevet feltüntető hősök em
léktábláját május 20-án avatta fel Németh Ká
roly esperes. A délutáni ünnepélyen Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész ismertette az ötven el
esett hősnek rövid életrajzát.
— A gyúrói gyülekezet Áldozócsütörtökön
ünnepelte templomának százéves fennálását és
leleplezte hőseinek emléktábláját. Kiss István
püspök tartott ünnepi beszédet, majd megáldotta
a renovált templomot. Nagy Lajos lelkész ün
nepi versének eléneklése és Babits Vilma éneke
után Nagy Lajos, majd Rákosi Jenő mondtak
beszédet. Nagy Lajosné hazafias verse és Kiss
István püspök záró beszéde fejezte be az ün
nepet, amelyen a katonaság magasrangu kép
viselői is résztvettek Csécsy Nagy Imre altábor
naggyal élükön.

Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Nyomatott a

Győri Hírlap nyomdai műintézet gyorssajtójin Győr,

Pályázat.

A rákospalotai ág. h. ev. egyház két ren
des tanítói állásra pályázatot hirdet. Az iskola
áliamsegélyes. Az állások 1928. évi szeptember
hó 1-én okvetlen elfoglalandók1. Tekintettel arra,
hogy a megválasztandók a kántori teendőket vé
gezni kötelesek, a kérvényhez a zenei képzett
séget igazoló okiratok is csatolandók. Részletes
felvilágosítást alulírott iskolaszék! elnökség ad,
ahová a pályázatok 1928. junius hó 15-ig be
nyújtandók. Rákospalota, 1928. május hó 15.
Kovácsi Kálmán lelkész.

Czuczor Gergely-u. 15. «ám . (Vezető Ligeti István.)

Telefon 239.
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1928. junius 3.

Szerkesztőség : L í B í N Y (Moson m.)
K iadóhivatal: GYŐR. ev. konvent-épület.
K ia d ja :! LUTHER-SZÖVETSÉG.
Postatakarékpénztár! csekkszám la: 1290.

23. azám.

Ila p ita tta : OR. RlfFIY SáNOOR püspök. Megjelenik hetenként egvszer. vasárnap.
1 ■
ElölizelésJ ár : Egész évre 6 P. 40 Ilii., léiéire 3 P.
scarkcutésért tci.ió .
20 Ilii., negyedévre 1 P. 60 lilU Egy szám 16 (III
N É M E T H K Á R O L Y •■peres.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

Szentháromság.
„óh Isten gazdagságának, bői*
cseségének és tudományának
m élysége!“
Hóm. 11, 33.

A Szenthárom ságról szóló tan a keresz
tyén theológiának gerince. Ahogyan egy or
szágnak hegy- és folyainrendszere megadja
az ország arculatát, úgy határozza meg a
Szenthárom ság dogm ája a keresztény theo
logia képét. Es ha m égis sokan vannak, akik
éppen ezzel a tannal nehezen tudnak bol
dogulni s abban inkább akadályát, m int tá
maszát látják az üdvözítő hitnek, a nehéz
ség oka abban keresendő, hogy tanról lévén
szó, az értelem m el akarnak hozzáférközni
lényegébe hatolni és titokzatosságába vilá
gosságot bevinni. Felejtve azt, hogy a Szenthárom ságról szóló tan m indenekelőtt a ke
resztyén istenélmé?ívnek és vallásos tapasz
talatnak m egform ulázása a keresztyén taní
tás számára, s ezért itt is, mint mindenütt
az'életnek a síkján kell keresnünk a tan iga
zolását és igazságát. A theológia nem vallás.
A theológia rendszerbe foglalása a hivő lé
lek életének és élm ényeinek. Ahogyan a bio
lógia nem élet. hanem tudom ányos rend
szerbe foglalása az élet jelenségeknek.
Tévesen állítjuk fel tehát a tételt, am i
kor azt kérdezzük, hogy az em beri intellek
tus meg tudja-e érteni a Szenthárom ságról
szóló lant. Mert a tannak az igazsága nem
ezen fordul meg. Hanem azon, hogy ez a
lan helyesen fejezi-e ki azt, amit
hivő ke
resztyén vallásos életében m egtapasztal. Es
ebben a tekintetben sokat jelentő tény az,
hogy bár a keresztyén tan történetén végig
húzódnak a szenthárom sági viták, de az
egész keresztyénség hisz a Szenthárom ság
ban és a róla szóló tan túlélt m inden vitát.
Annál jellem zőbb ez, mert bár az ótestám entomi Szentirásban letakarva azzal a lepel
lel, amely az egész Ótestámentomon rajta
van, megtaláljuk ennek a tannak és hitnek
csiráit, de az ótestám entom i vallásosság egy
általán nem m ondható olyannak, am ely a
Szenthárom ságon alapulna, s a keresztyén
ség talaján ez a hit a maga határozottságá
ban teljesen a Jézus Krisztusban történt ki

jelentésből nőtt. Vagyis a tan egy olyan val
lásos élm ényt fejez ki, am ely a Krisztus
előtti világban ism eretlen. Hzzel reá akarok
m utatni arra, hogy az Istenhit tartalma a
krisztusi kijelentés által bővült és ezt a bő
vült tartalmat a tanban is kifejezésre kel
lett juttatni, vagyis a tannak megvan a tu
dom ányos oka és jogosultsága.
Ami m égis ennek a tannak az értelem 
hez való viszonyát illeti, m egem líthetjük azt,
hogy a három ságos egység az em ber ér
telmi struktúrájával és funkciójával egyál
talán nem ellenkezik, sót m ondhatjuk, hogy
a három ságban levő egység az em ber egész
világképének alapszerkezete, mert hiszen a
tér, am elyben a világot szem léljük, nem
egyéb, mint a három dim enziónak, a lioszszuságnak, a szélességnek és a m élységnek
egysége. Egyáltalán nem értelm etlen tehát,
sót m ondhatnánk logikai követelm ény az,
hogy am ikor az értelem magának számot
akar adni az Istenségről, aki m indeneket
betölt, szükségképpen, az értelm i strukturá
llak és funkciónak m egfelelően eljut arra,
hogy az Istenség egységét a három ságban
fejezi ki. M indamellett hangsúlyoznunk kell,
hogy a keresztyén hit nem az értelm i belá
tás, hanem az isteni kijelentés és a vallásos
tapasztalat utján jutott el a Szenthárom ság
ról szóló tanban kifejezett vallásos igaz
ságra.
A tannak a célja m ár m ost az, hogy a
benne foglalt igazságot m egőrizze, átszár
m aztassa, és az egym ásután következő nem 
zedékek életében életalakitó erővé tegye. Hi
tünknek nevelője, szabályozója, irányitója
akar lenni. A tan egyúttal tekintély, de olyan
tekintély, mint a napfény, am ely m egvilá
gítja azt, ami nélküle is van, de nélküle
nem látható. A Szenthárom ság van a tan
nélkül is, de a tan rcámutat arra. hogy van
és hogy a helyes életet úgy kell folytatnunk,
m int akik a három ságos egy Istenben hi
szünk. A kérdés az, hogy van-e a hitéletben
gyakorlati jelentősége három ságos egyistenhitnek, vagy pedig a zsidó m onotheizm us is
ugyanazzal a vallási és erkölcsi jelentőség
gel és hatóerővel rendelkezik, mint a keresz
tyén trinitarizmus. Mert ebben az utóbbi
esetben a Szenthárom ság lehet igazság, de
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alapjában véve irreleváns igazság és az ótestamentomi fokon ugyanott állunk, ahol az
ujtestámentomi fokon.
A Szentháromság három személynek az
egysége. Külön személy az Atya, külön sze
mély a Fiú, és külön személy a Szentlélek.
És ez a három személy egy Isten. Felesleges
és hosszadalmas volna itt kitérni arra, hogy
á tannak megformulázói az akkori filozófiai
terminológia szerint mit értettek »személy«
alatt. Annyit bizonyosra vehetünk, hogy itt
számbeli többről van szó. S a misztérium
ebben a tanban ugyanaz, amit a házasság
m isztérium áról olvasunk az evangéliumban:
lesznek ketten egy testté. A házasságról szóló
evangéliomi tanítás analógiája annál helyt
állóbb m ert a házasság m isztérium a szin
tén egy élethárom ságnak, a férfinak, a nő
nek és a gyermeknek titokzatos és mégis
nyilvánvaló egysége. M ondhatjuk, hogy ez
az egység egy társaságnak egy közösségnek
az egysége. A keresztyén istenfogalom egy
legfelsőbb, legmagasztosabb és legszentebb,
egyúttal legtitokzatosabb közösségnek, tá r
saságnak a fogalma. »Kezdetben vala az Ige
és az Ige vala az Istennél és Isten vala az
Ige. Ez kezdetben az Istennél vala.« Másfelől
pedig: »Kezdetben terem té Isten az eget és
a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala,
és setétség vala a mélység színén, és az is
ten Lelke lebeg vala a vizek felett.«
Ez a közösség, amelyet az isteni kijelen
tés tá r elénk, az Isten kijelentett tulajdon
ságaihoz szükséges. H a az Isten lényegében
nincsen meg a közösség, akkor az 'Isten lé
nyegéhez nem tartozhatik sem a szeretet,
sem a tudás. Mert a terem tés m unkája előtt
az Isten egyedül lett volna, m ár pedig sem
a szeretet, sem a tudás nem képzelhető el
tárgy nélkül, amelyre a szeretet és tudás
irányul. Az egyedülálló Isten lehet örökké
való, de önmagából nem m eríthet indítékot
sem a teremtésre, sem a megváltásra, sem
a megszentelésre. Ezen utóbbiak nélkül is,
m ár magában véve a terem tő Istennek a
hite a Krisztusban történt kijelentés nélkül
is feltételezi a közösséget, amint azt a Biblia
legelején tényleg olvashatjuk. S mellesleg
megjegyezve, csupán a Szentháromságos egy
Isten lehet tökéletes önm agában is, m int
aki minden felséges tulajdonságaival b írh at
a terem tett világ nélkül is. Az egyedülálló
Isten felséges tulajdonságai attól függnének,
hogy van-e terem tett világ, amelyet szeret
het, amelyet fenntarthat, amelyet bölcsen
korm ányozhat stb. Abszolút fensége, önm a
gának elégséges volta, teljes szabadsága csak
a Háromságos Egységben lehet meg.
A gyakorlati hitbeli és erkölcsi jelentő
sége a Szentháromságról szóló tannak az,
hogy a keresztyén hitélet a maga teljességé
ben szintén csak emberi közösségben juthat
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kifejezésre. Amennyiben a hit az Istenben
való élet, Isten szerint való, istenes élet,
szükségképpen következik, hogy arról isme
rik meg a Krisztus tanítványait, akikben
Istennek Szentlelke lakozik, hogy egymást
szeretik. Milyen értelmetlen színben tűnik
fel ebben a megvilágításban az a vitatkozás,
hogy Jézus Krisztusnak szándékában volt-e
egyházat alapítani, vagy nem. És milyen
fenségben jelenik meg előttünk ebben az
összefüggésben Krisztusnak misztikus teste:
az Egyház! Az Egyház ebben az összefüggés
ben nem egyéb, m int a világban, az Isten
képére terem tett emberiségben testet öltött
Istenkép. És itt válik az erkölcs a vallásnak
olyan szerves részévé, amely nem tűri azt.
hogy az erkölcs autonóm iájáról beszéljünk;
s olyan követelménnyé, amelynek megtaga
dása a világmindenség egész egybeszerkesztettségével harcbakever és nem csupán tra 
gédiát, hanem kárhozatot von maga után.
A Szentháromság tehát valóban hitünk
nek és életünknek fundamentoma.

ü filippibeliekhez Irt levél.
(Folytatás.)
3, 17.
Az anyaszentegyházbeli közösség! első sor
ban az ugyanazokban a lelkű javakban való
közös részesedés, a Szentlélek munkálkodása ré
vén. A Szentlélek áldott működésének köszön
hető az is, hogy az anyaszentegyházban támad
nak kiváló férfiak és nők, akiknek élete pél
dául szolgálhat másoknak, a hitben, szeretetben, alázatosságban, szolgálatkészségben, re
ménységben gyengébbeknek. A tökéletes példa
kép a Krisztus, és a keresztyén ember élete ak
kor fejlődik! helyes irányban, ha Krisztust követi
és akkor töltekezik meg gazdag tartalommal,
ha Krisztus javaira tesz szert. S azok a keresz
tyének, akik példaképen szolgálhatnak, csakis
annyiban jó »példák, amennyiben (Krisztus nyom
dokain járnak1 és egész életük magán viseli an
nak bélyegét, hogy a Krisztus Lelke lakozik
bennök és átadták magukat Krisztusnak. Az
apostol, aki csak a Krisztus által és őneki él,
azt ajánlja a filippibelieknek, hogy sok mások
kal együtt kövessék az ő példáját. Teljes alá
zatossággal mondja ezt, mert hiszen ő nem tesz
egyebet, mint követi Jézus példáját; vagyis buz
dítása azt jelenti, hogy a filippibeliek is, mi
ként ő, járjanak Jézus nyomában. Nem ő az
egyetlen, aki Jézust híven követi. Nem követeli
magának azt a kiváltságot, mintha csak ő mu
tatna jó példát. Vannak mások is, akikre szin
tén lelki haszonnal figyelhetnek!. Amidőn tehát
az előző versben azt kívánta, hogy valamennyiéin
egy szabály szerint járjanak, akkor ez a kíván
ság nem csupán azt jelenti, hogy van egy Írott,
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vagy élő szóval előadott életszabály, amelyet
ismerni és betartani kell; jelenti azt is, hogy
vannak keresztyének, akiknek élete e szabályt
szemlélteti és az élő példa erejével vonz és t i 
nit. A hithósöknek, a nagy keresztyének élete
jó iskolája a keresztyénségnek, s egv dicső tör
ténelmi arcképcsarnok mutatja meg azt, hogy
a Szentlélek miként munkálkodott a kegyelem
eszközei által az egyházban és egyesekben. A
történelem itt is az életre tanító mester. Az
egyház történelmének ismerete segít bennün
ket jó keresztyénekké lennünk. Persze, a ke
resztyén ember legyen tudatában annak, hogy
életének példájával mások hitét építheti, vagy
ronthatja; mert a kölcsönhatás az életpélda ut
ján mindig fennáll és nagy felelősséggel tarto
zunk egymás hitéért. Mennyi figyelmetlenség,
mennyi mulasztás történik ebben a tekintetben!
3, 18. 19.
A rossz példának rontó hatását megszo
morodott lélekkel látta az apostol a keresztyén
gyülekezetekben Js. A keresztyén élet iránytűié
a Krisztus keresztje és ez a kereszt a zsidók
nak botránkozás, a görögöknek bolondság volt.
A zsidók a törvényben bizakodásuk, a görögök
az emberi bölcsességre hagyatkozás miatt nem
akarták belátni, hogy a kereszt elvezérelhet az
üdvösségre. A zsidók a törvény betöltésétől
földi boldogságot vártak; az emberi bölcseség
abban kereste a maga igazolását, hogy megóv
a szenvedésektől. Zsidók és görögök alapjában
véve egyek voltak abban, hogy az emberi észt
és akaratot tették az üdvösség erejévé. Hogy
az embernek önmagát meg kell tagadnia, hogy
a szenvedések keresztjét fel kell vállalnia, az
annyira ellenkezett a zsidó és a pogány gon
dolkodással, hogy a keresztnek ellenségeivé let
tek. S úgy látszik a keresztyénség körében is
voltak már akkor is olyanok, akik a Krisztus
keresztjét nem jó szemmel nézték, azon tultették
magukat. Az apostol rámutat arra, ami az em
bereket a kereszt ellenségévé teszi. Azért gyű
lölik a keresztet, mert egész vallásosságuk té
velygés. Az ut, amelyen járnak, veszedelembe
visz. Anyagiasak és önzők. A tisztult zsidóság
és a nemesen gondolkodó pogányság alá süfyedtek önzésükben, mert önmagukban sem azt
becsülik meg, ami isteni származásra, Istennel
való rokonságra vall, hanem azt, ami a földhöz
és a földiekhez köti őket: Istenök az ő hasok,
ami elállatiasodás. Ami vallásosság van bennök,
azt is csak azért tartják, mert azáltal remélik
testi vágyaiknak kielégítését. Ennek következ
ménye, hogy feketének mondják a fehéret, fe
hérnek a feketét; jónak a rosszat és rossznak
a jót; dicsőségnek a- gyalázatot és gyalázatnak
a dicsőséget. Ezek a megtévelyedett emberek
egy kiforgatott világban élnék, a vallási és er
kölcsi téboly kiforgatott világiában. Ahogyan a
zsiványoknak külön becsülettörvényük van, a
mely igazolja zsiványságukat, úgy ezek az em
berek, akik Krisztus keresztjének ellenségei,
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szintén csinálnak maguknak Istent a saját ké
pükre és hasonlatosságukra s ez az Isten egy
nagy has, mert kiábrázolása mindazoknak a vá
gyaknak és szenvedélyeknek, amelyek a lélek
től elrugaszkodott testiségben gyökereznek. S
minthogy az eredendő bűn által mindnyájukban
megvan a hajlandóság arra, hogy a testi kíván
ságoknak rabjaivá legyünk, ezeknek a megté
velyedett és vesztükbe rohanó embereknek ra
gadós példája magával sodorhatja a hitben
gyenge keresztyéneket. Az apostol {nemcsak azon
sir, hogy ezek az emberek elkárhoznak, siratja
azokat is, akiket elcsábíthatnak, s azért sokszor
beszélt már róluk és nem fárad bele abba,
hogy felhívja rájuk a gyülekezet figyelmét, mert
az ö példájuk állandó veszedelmet jelent a gyü
lekezetben. Test és vér nem örökölheti Istennek
országát. A Krisztus keresztje tanit meg arra,
hogy a testet meg kell sanyargatni, hogy szolga
legyen és ne ur. Ami földi, az csak eszköz le
het egy magasabb rangú célnak eléréséhez. Alci
ezt a magasabb rendű célt elmellózi, vagy ta
gadja, az a földiséget is meghamisítja, mert
csak annak a magasabb célnak, a legfőbb jó
nak a szempontjából ismerjük fel a földi dol
gok rendeltetését és azt a helyet, amelyet éle
tünkben elfoglalhatnak. A Krisztus keresztje bi
zonysága és pecsétje az Isten mindeneket meg
haladó szent akaraturalmának a világban, amely
előtt alázatosan és engedelmesen kell megha
jolnunk; ez az isteni akarat adja meg a világ
egységes rendjét, s ez ellen a rend ellen la
zádnak fel mindazok, akik a maguk testiségét
teszik meg a világ célközéppontjanak s ezen a
réven a világot szjéjeltördelik, lealacsonyítják.

Ima.
Jóságos és szent Isten! Belőled árad min
den szépség és jóság a világra. Mikor szivünk
tisztaság és emelkedettség után vágyódik. Hoz
zád óhajtozik, aki ezt a vágyat belénk oltod s
egyedül tudod kielégíteni. Á Te munkád, ha
életünk méltóságát nem keressük azokban a
dolgokban, amelyekben nem található, hanem
Nálad, akitől minden jó adomány alászáll. Ben
nünk munkálkodó Szentlelked indított ma útnak
templomodba, hozott ide a Téged imádó, ma
gasztaló, Szentigéden épülő gyülekezetbe. Szent
lelked nyitja meg szivünket kegyelmed ajándé
kainak befogadására, lelkünket akaratod meg
ismerésére, szánkat dicsőséged éneklésére. Szent
lelked ihletése, ha hűséges és imádatos szol
gálatodban találjuk meg szabadságunkat és igaz
méltóságunkat.
Hála Néked, hogy a hétnek dologtevő nap
jain, amikor a földiekre néztünk és azért az ele
delért munkálkodtunk, amely elvész, nem szűn
tél meg ébren taitani bensőnkben annak tuda
tát, hogy a mindennapi kenyér is a Te aján
dékod, s Neked kell megköszönnünk mindazt,
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amit az Általad teremtett világ nyújt testünk táp
lálására, lelkünk felüditésére. Add, hogy tiszta
örömmel ismerjük fel az életben a szépet, a
kedveset és a napsugarast, s mindebben Téged,
a Teremtőt és a világosságoknak Atyját. Ne en
gedd, hogy elfásultak legyünk azon javak iránt,
amelyek a világban a Te teremtő és fenntartó
erődet, hatalmadat hirdetik, hanem inkább napról-napra újítva bennünket tégy fogékonyakká
csodálatos bölcseségednek és atyai jókedved
nek földi jelei és bizonyságai iránt, hogy ösztön
zőinkké váljanak imádásodra és a hálaadásra.
Felséges Isten, Te hozzáférhetlen világiosságban lakozol s angyalaid befödött orcával
zengik szentségedet. Mégis könyörgünk, láttasd
meg velünk szentségedet és igazságodat, hogy
megláthassuk vétkeinket, mutasd meg tökéle
tességedet, hogy felismerjük fogyatkozásainkat;
tárd fel békességedet, hogy rájöjjünk kapkodó
nyugtalanságunkra. Felséges tulajdonságaid
szemlélete alázzon meg, ha felfuvalkodnánk; in
dítson megtérésre, ha Tőled elfordulnánk; ta
nítson szeretetre, ha embertársaink lenézésére,
gyülölésére hajolnánk.
Amiben hibáztunk, amit elmulasztottunk,
mindazt bocsásd meg nékünk, de éreztesd ve
lünk, hogy vétkeztünk, amiként éreztesd ve
lünk azt is, hogy megbocsátottál. Szentelj szol
gálatodra, hogy a hősök ragyogó orcájával fus
suk a pályát, melyet kijelölsz. Orcádnak fénye
világoljon felénk mindennapi dolgaink és kö
telességeink erdejéből. Mígnem végre eljutunk1
a Te népednek és választott szentjeidnek nyu
godalmára az örökkévalóságban, a Krisztusért.
Ámen.

Jeg y zet.
Egyik, lelkészválasztás előtt álló, tekinté
lyes egyházközségünk gyülekezeti lapjában ol
vasom, hogy a prezbitérium megállapította a
filiák szavazati jogát ilyenformán: »Mivel a filiabeliek az anyagyülekezethez egyénenként nem
adóznak, egyénenként a lelkészválasztásnál nem
is szavazhatnak, hanem meghatalmazottaik ut
ján csak magük a leánygyülekezetek szavazhat
nak olyan arányban, amilyen arányban a 1elkészi
állás fenntartásához hozzájárulnak. Az arány kul
csát pedig úgy állapították meg, hogy az illető
leánygyülekezetek annyiszor három szavazattal
bírnak, ahányszor száz pengőt akár készpénz
ben, akár készpénzre átszámított természetbe
liekben az anyagyülekezet pénztárába beszolgál
tatni szoktak1«.
Ezt a prezbitériumi határozatot érdemes kö
zelebbről szemügyre venni, mert lelkészválasz
tások alkalmával igen sok esetben merül fel
az a kérdés, hogy a filiák és fiókegyházak tag
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jai birnak-e és milyen mértékben szavazati jog
gal. Lássuk tehát a törvényt!
A 69. §. azt mondja: »A lelkész, az egyházközségi közgyűlés szavazatainak általános több
ségével, léllethossziglan választatik«. Ennek' az
egyházközségi közgyűlésnek tagjai a 41. §. ér
telmében részben hivataluknál fogvai tagok, rész
ben pedig »az egyházközségnek, az egyház ter
heit viselő nagykorú vagy önálló férfitagjai;
oly egyházközségekben pedig, hol az egyháztagok az egyház terhei viseléséhez nem járul
nak, az egyházközségnek minden nagykorú vagy
önálló férfitagja«. A 42. §. szerint önálló vagy
vegyes házasságban élő nők, kük az egyházközség fenntartásához hozzájárulnak, a közgyű
lésen meghatalmazott által képviseltethetik ma
gukat. Ugyancsak képviseltethetik magukat az
egyházközség területén klivül lakó, de közterheit
viselő egyháztagok is. (40. §.)
Kitűnik ebből, hogy az egyházközségi köz
gyűlési tagság vagy a hivatalon, vagy a teher
viselésen alapul (eltekintve attól a theoretikus
esettől, mikor az egyháztagok egyházi terhet
nem viselnek). Kitűnik az is, hogy a közgyűlési
tagok jogai között, tehát a szavazati jog te
kintetében sem állapittatik meg semmiféle kü
lönbség. A tagnak, ha tag, szavazati joga is van,
amelyet vagy személyesen, vagy meghatalma
zott utján gyakorol. Tehát a lelkészválasztásnál
is gyakorolhatják szavazati jogukat mindazok,
akik egyébként is tagjai az egyházközségi köz
gyűlésnek.
Az alapvető kérdés ilyenformán a filiákbak
a lelkészválasztás körüli jogaiban az, hogy a
filiák tagjai tagjai-e az egyházközségi közgyű
lésnek. Erre vonatkozólag a 29. §. azt mondja:
»A leány- és fiókegyházközségekben, valamint
a szórványhelyeken lakó egyházközségi tagok,
ha az anyaegyházközség terheinek viselésében
arányosan részt vesznek, ugyanazon jogokkal
bírnak, mint az anyaegyházközség tagjai«. Vagy
is arányos teherviselés esetén az egyházközségi
közgyűlésnek is tagjai, s ennek következtében
a lelkészválasztáson úgy gyakorolhatják jogai
kat, mint az anyaegyházközségi tagok. Ez an
nál magátólértetődőbb, mert hiszen még a te
herviselő külbirtokosok is képviseltethetik ma
gukat és szavazatuk egy teljes szavazatnak szá
mit.
A törvény intenciója egész világosan az,
hogy aki egyházi közterhet visel, ne zárassék
ki a jogok gyakorlásából. Ami természetes is.
Kérdés csak abban a tekintetben merülhet fel,
hogy mi értendő arányos teherviselés alatt. Nem
érthető az, hogy állami adója után ugyanolyan
arányban köteles fizetni, mint az anyaegyház
ban lakó tag. Nem érthető az, hogy egyáltalán
ugyanannyit köteles fizetni, mint az anyaegyház
ban lakó tag. Mert hiszen az illető a maga filiájában, a filia terheinek viselésében is résztvesz; ez az egyik; a másik pedig az, hogy az
anyaegyházbeli tag adójának egyrésze iskolai
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kiadásokra megy, már pedig iskolát a filia is
tart fenn. Arányosság alatt tehát értendő, hogy
a filiabeli tag résztvesz-e az anyaegyházközseg
azon terheinek viselésében, amelyek az anya
egyház tagjait azokon a terheken tulmenőleg
terhelik, amelyeket a filiabeli egyháztag a maga
filiájában szintén visel, és pedig kiveszi-e a
részét ugyanúgy, mint az anyaegyházközségbeli
tag. Ennek a megállapítása nem olyan nehéz,
mint amilyennek látszik, mert a számadásokból
megállapítható, hogy az idópengő milyen szá
zalékban oszlik meg a különböző kiadások kö
zött. Ez igen egyszerű számtani művelet. Te
kintetbe kell venni azt is, hogy egy külbirtokos
a 256. §. szerint 25°o-os illetőleg 50°/o-os adó
kulcs mellett már egy szavazattal képviseltetheti
magát az egyházközségi közgyűlésen, holott ö
egy másik egyházközségben is gyakorolhatja
szavazati jogát ( ott, ahol lakik), mennyivel in
kább ügyelni .kell tehát arra, hogy olyan egy
háztag ne vessze el szavazati jogát, akinek se
hol máshol az egyetemes egyházban szavazati
joga nincs, holott esetleg a filiabeli terhei ma
gasak és aki mégis csak szorosabb kapcsolat
ban áll az anyaegyházhoz, mint a külbirtokos,
nevezetesen a lelkész szolgálatait és az egyház
kegyelmi eszközeit illetőleg.
A 28 §. még egy fontos intézkedést tar
talmaz: »Az anya-, leány- és fiókegyházközsé
gek és szórványhelyek egymáshoz való viszonya
s az ennek alapján keletkezhető jogok és kö
telességek, az lérdekeltek közt létesítendő egyesség, ha pedig ez nem sikerülne, közigazgatási
utón, első fokon az egyházmegye, másod fo
kon az egyházkerület, harmad fokon az egye
temes gyűlés által állapíttatnak meg«. Eszerint
az anyaegyházközségnek sem prezbitériuma,
sem egyházközségi közgyűlése
egyoldalúiig
nem szabályozhatja a leányegyházak stb. jo
gait és kötelességeit. Az egymáshoz való vi
szonyból keletkezhető jogokat vagy egyesség,
vagy az egyházi közigazgatás állapítja meg.
És még egyet: Konkrét esetünkben az anya
egyház prezbitériuma úgy határozott, hogy a
filia az anyaegyház pénztárába beszolgáltatott
minden száz pengő után három szavazattal bir
a lelkészválasztásnál, tehát harminchárom pengő
után egy szavazat. A gy ülekezet lapjánaK ugyan
abban a számában benne van az adókivetési
lajstrom az anyaegyházi tagokról. Ezek közül
igen sokan mindössze két pengő egyházi adó
val vannak megróva, de j lelkészválasztásnál
teljes szavazati joggal bírnak, holott mint em
lítettem, ebből a két pengőből egy bizonyos
százalék speciálisan az anyaegyház kiadásainak
fedezésére is megy.
A szarvasi ev. tanitónőképző cv. val
lási! gyermektelen házvezetőnőt keres kb.
130 szem élyt ellátó közétkezője számára. Je
lentkezni lehet az igazgatónál.
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Pál apostol egyénisége missziói
munkájának tükrében.
Irta: Dr. Kiss Jenő.

Azáltal, hogy világos tudatában van elhivatásának, volt képes a szenvedések ama sza
kadatlan láncolatának elviselésére. Azon kö
zönséges szemre nézve láthatatlan kapcsok, hi
tetlen emberre nézve megfoghatatlan szellemi
erők, amelyek ama felsőbb világgal összekö
tötték és újból és uiból bizonyossá tették előtte,
hogy nem emberi hatalmasságok szolgálatában
áll, hanem a világ Urának, jövendő ítélő birájának, a Jézus Krisztusnak, tették az uj szövet
ség vasoszlopává s ércbástyájává. És eme kap
csoknak meglétéről az ószövetségi prófétákhoz
hasonlóan világos szavakkal emlékezik meg:
»amikor Istennek tetszett, aki elválasztott en
gem az én anyámnak méhétól fogva és elhí
vott az ö kegyelme által« (Gal. 1, 15.). Az
evangéliomot, amelyet hirdet nem emberektől
vette, hanem a Jézus Krisztus kijelentése ál
tal. (Gal. 1, 12.) És ezért nem tanácskozik test
tel és vérrel, sem a jcruzsálemi fóapostolokkal,
(Gal. 1, 16.), hanem a kijelentés szavára fi
gyelve cselekszik, elfelejtvén azokat, amelyek
mögötte vannak, neki dőlvén azoknak, amelyek
előtte vannak, célegyenest igyekszik Istennek
a Krisztusban onnan felülről való elhívása ju
talmára. (Phi. 3. 14.).
Ha az >igy szólt hozzám az Ur« prófétai
formula nála nem is található fel olyan sűrűn,
mint ó szövetségi elődeinél, élete, tanítása az
Urnák szava h o z z á és általa h o z z á n k , ami
üdvösségünk céljából. Boldog, aki e szózatot
megérti. És amint az ó szöv. prófétáinál lát
hatjuk, tapasztalhatjuk, nála is Istennek vele
való közvetlen érintkezését. Hiszen megtérése
is az élő Isten hívására történik a megdicsőült
Krisztus által. Azután később is ö inti a lélek
által, hogy menjen az evangéliommal Európába
át. (Cs. 16, 9.) »Eltiltatának a szent lélektől,
hogy az igét Ázsiában hirdessék, s amikor
Pál Bithyniába igyekeznék vala jutni, nem
creszté őket a Lélek. (Cs. 16, 67.) A korinthusi zsidók ellenkezésekor éjjeli látomás alkal
mával hallja az Ur szavát: »Ne félj, hanem
szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok«.
(18, 9 10.) A jeruzsálemi nehéz napokban is,
amikor a feldühödött zsidóság mindenképen ha
talmába akarja keríteni a fogoly Pált, Cs. 23,
11. szerént »a következő éjszakán pedig mellé
állván az Ur mondá: bízzál Pál, mert amiképen
bizonyságot tettél az énfelőlem való dolgok
ról Jeruzsálemben, azonképen kell bizonyságot
tenned Rómában is«. Vagy a tengeri viharban
hánykódó hajón, »amikor több napon át sem
nap, sem csillagok nem látszottak s nem kis
vihar szorongatott, továbbá minden remény
ségünk elvétetett, az életben maradásunk felől,
igy szólt: Legyetek jó reménységigei. Mert az
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éjjel mellém álla Istennek egy angyala, ezt
mondván: ne félj Pál, a császár elé kell néked
állanod, s ime Isten ajándékba adta néked
mindazokat, akik te veled hajóznák1«. (27, 20—4.)
S ő Istennek szavát a magáétól világosan meg
különbözteti. Ha véleményt mond valamiről s
azt nem kijelentésből veszi, nyíltan megmondja:
»Én mondom, nem az Ur« (I. Kor. 7, 12.)
Vagy: »a hajadonok felől ugyan nincsen pa
rancsolatom! az Úrtól, de tanácsot adok« (7,
25.).
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— Kapi Béla püspök és felesége Hege
dűs Katalin m ájus 28-án ülték meg házas
ságuk 25 éves fordulóját. Jánossy Gábor
országgyűlési képviselő, a szombathelyi gyü
lekezet felügyelője adta át a gyülekezet aján
dékát, 25 levelű ezüst babérkoszorút. A tem
plom ban Zongor Béla esperes tarto tt isten
tiszteletet és áldotta meg a jubiláló házas
Istennel való közösséget újból és
újból párt. — Az Evangélikusok L apja is sok bol
igyekszik erősíteni az imádság révén. Az imád dog esztendőt kíván a dunántúli egyházkerü
kozó Pállal úgy a cselekedetek könyvében, mint let püspökének és családjának!
a levelekben ismételten, a legkülönbözőbb al
— Petőfi Sándor kiskőrösi szülőházát
kalmakkor találkozunk. Ha egyedül van, vagy korhű bútorokkal fogják berendezni. Az ere
hívei körében; amikor rój ja Kisázsáánafc rab deti bútorok közül megvan a régi ruhaláda
lóktól veszélyeztetett országutját, amikor Phi- és a szekrény. Annak az ágynak hű máso
lippiben a börtönben van, amikor fogolyként latát, amelyben Petőfi született,, ugyanott he
viszik Rómába s a hajó ott hányklódik a viha lyezik el, ahol az eredeti állott. A búbosros tengeren, vagy amikor, ha mindjárt fogoly kemence köré kőpadot állítanak, a ta lra
ként, Rómába érkezik. Ez az imádkozó élet régi faliórát akasztanak.
teszi fogékonnyá Isten kijelentései számára. És
— Papnék konferenciája. A győri egy
ez .az imádkozó élet a titka csodás eredmé házmegyei papnék m ájus 23-án konferenciát
nyeinek. Érzi is a szükségét lépten-nyomon, tartottak Győrött Kovács Zsigmondné elnök
sőt annak szükségét is, hogy mások, hívei, lete
alatt. Kiss Samuné »A papné és a Bib
imádkozzanak érte. »Imádkozzatok értem, hogy,
lia«,
Tiíróczv Zoltánná »A papi család és
adassák nékem szó szám megnyitásakor, hogy
a
Biblia«
címen tartottak előadást.
bátorsággal ösmertessem meg: az evangéliom
— Budapest. A közös képviselőtestület
titkát, amelyért követséget viselek láncok közt.«
m ájus 18-án tarto tt ülésében elhatározta,
(Eph. 6, 19—23.)
hogy a fasori gimnáziummal kapcsolatos
Ha már most az alábbiakban részletezni Evangélikus Internátusbán, amely tavaly
akarjuk1 Isten eme választott emberének egyé nyílt meg. az 1928/29. tanévre a m ostani
niségét: valahogyan szegénynek találjuk az 21 növendék helyett 40 növendéknek létesít
emberi nyelvet. Nagy, kiváló, páratlan, s más helyet. — Áldozócsütörtökön és a rákövet
ehez hasonló jelzőkkel közülünk nőtt s közü kező vasárnapon 365 gyermek konfirm ált
lünk való vélt vagy tényleges nagyságokat szok a deáktéri, a fasori, a kőbányai és a tiszt
tunk jelezni. S igy az emberi nyelv hiányos viselőtelepi templomban. — A Budapesti
sága folytán kénytelenek! vagyunk ugyanezen Iparosképző Prot. Egylet iskolánkivüli nép
jelzőknek, aszerint, hogy ki mellé tesszük, nem oktatási tanfolyam ának záróvizsgája m ájus
csak mennyiségi, hanem minőségi fokozatot is 8-án volt. A hősi halottak em léktábláját az
adni. Ha Pálról azt mondjuk, hogy Isten ke Egyletben m ájus 20-án leplezték le; a táblát
gyelme különösképen volt vele és általa cso H ajts Jakab butorgyáros, egyleti elnök aján
dás dolgokat hajtott végre, ennek bizonyára dékozta.
más értelme van, minthogyha valamely élő,
— Báró Hünefeld, aki Kohl kapitánnyal
vagy holt nagyság iránt való enthuziazmusból elsőnek repülte át az Atlanti Óceánt Keletmondjuk, hogy Isten csak jó kedvében terem nyugot irányban. New-Yorkban a Szent Pé
tette őt, vagy hozzá hasonlót. Ezért az alábbiak terről nevezett lutheránus templom ban vett
ban nem is élünk a jelzők szuperlativusávaí; mert részt a vasárnapi istentiszteleten s a vasár
ne feledjük, hogy Pál jelző nélkül is egyedül napi iskola tanulóinak elbeszélte a repülés
álló s működésének feltüntetésénél nem azért lefolyását.
élünk jelzőkkel, hogy hízelegjünk nagyságának,
— A nyíregyházai ifjúsági Luther-Szöazt felelné erre: »Rám nézve igen csekély do
vetség*
május 6-án nagyszámú hallgató jelenlé
log, hogy ti tőletek Ítéltessem meg, vagy em
tében
vallásos
estélyt tartott saját könyvtára
beri ítélet naptól (I. Kor. 4, 3.) hanem azért,
hogy nekünk legyen fogalmunk nagyságáról, javára. Az estélyen Bélák János tokaji lelkész
tartott mélyen járó beszédet az 1. Zsolt. 1—4.
munkálkodása céljáról s eredményeiről.
v. alapján a földi boldogság! helyesen megválasz(Folytatjuk.)
kitettékl az estét, amelyet az egyház tanácstermi
ben rendezett bensőséges szeretetlakoma kjöve-uaja ^jouirzs ue>ppü3 ‘3 fo;B[PAez§ ‘jopj mfpi poj
tett."
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— Győr. Az öttevényi im aházra az or
szág minden részéből szépen folynak be
adom ányok, úgyhogy az építkezés az idén
m egindul. — Bácsán, a győri egyházközség
m ásik fiókgyülekezetében, szintén valószínű
leg még az idén építenek a reform átusokkal
közösen imaházat. — Május 21-én a gyüle
kezet 300 pengőt osztotl szét győri szárm a
zású, vagy Győrött tanuló felső- és közép
iskolai ifjak között és pedig két ötven pen
gős adományt főiskolai hallgatóknak, tiz,
egyenként húsz pengős adom ányt középis
kolásoknak, azonkívül az elem i iskolások
közt még 32 pengő pénzadom ányt. — Május
24-én szépen sikerült hangverseny voll a
tem plom ban; szerepelt az énekkar Fodor
Kálmán karnagy vezetése alatt; I'odor Kál
mán orgonaszólót; Herm ann László, a győri
zeneiskola igazgatója hegedűszólót adott elő;
Irlzing Ferenc tanitóképzöintézeli zenetanár
az énekkart kisérte orgonán. Főként Mendelssohn-darabok szerepeltek a m űsoron.
— Az Amerikai Lutheránus Egyház lelkészi nyugdijintézeti alaptőke létesítésére ak
ciót indított. Négy m illió dollárt vettek
célba; az eddigi m egajánlások összege négy
m illió egyszázezer dollár.
— A Magyar Prot. Nők Országos Szö
vetsége irodáját Budapest. IV., Királyi Bálutca 9. sz. alá helyezte át.
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életmunkánk forgács és fiirészpor halmaza csu
pán; igazi, maradandó alkotás nélkül. Ha úgy
érezzük, hogy napjaink minden kohézió nélkül
peregnek le, mint laza homokszemek, hogy úgy
szivárog el életünk, mint a patak vize a futó
homokban, s hogy munkánk csak mogorvábbá
és elégedetlenebbé tesz bennünket: a hiba min
dig abban keresendő, hogy lelkiségünk gyökerei
nem nyúlnak alá azokba a mélységekbe, ahol
az örökélet vizerei folydogálnak. A munka leg
jobb iskolája az imádság iskolája, s Kapi Béla
püspök imakönyve igen jó eszköz lehet arra,
hogy a kegyesség, lelki gyakorlása utján
jó
munkásokká, Istennek munkatársaivá
nevelje
azokat, akik annak kalauzolása mellett emelik
fel szivüket Istenhez és annak útmutatása sze
rint szólnak szerető Atyjukhoz. — Az imakönyv
terjedelme (500 oldal) már magában véve is
mutatja annak gazdag tartalmát. Akik túlságo
san terjedelmesnek tartanák, azok gondolják
meg azt, hogy aki sokat ád, az soknak ád
valamit«, s másrészt, hogy az ájtatossági iro
dalomban megvan a jogosultsága a
kisebb
könyveknek, de szükségesek az ilyen nagyobb
és tartalmasabb könyvek is. Aki a püspököt is
meri, az néhány oldalnak figyelmes elolvasása
után is megállapitja, hogy a könyv egészen ma
gán hordja az iró személyiségének bélyegét.
Nemcsak irályában és nyelvezetében; egész szö
vetében. A Szentirás, a Hitvallás, a Kiskáté,
a keresztyén ájiatosság irodalma, mindez a ma
gyar nyelv szép zengésével sehol sem takarja
eí üde lombjaival azt, hogy ők egy lelket táp
láltak nedvükkel, erejükkel, s ez a lélek termett
gyümölcsöt, amelyben benne van a keresztyénség kétezeréves ereie, de ez az erő egy hivő
Kapi Béla: B ékesség. Elm élkedések és
imádságok. Budapest, 1928. Nem egészen más lélek hitén keresztül árad felénk s emel, erő
fél évvel »Bizonyságtevés« cimti egyházi beszéd sít bennünket. Elmélkedő imádságokat és imagyűjteményének megjelenése után a Dunántúli szerű elmélkedéseket találunk a könyvben és
egynázkerület csodálatos munkabírású püspöke megtaláljuk azt az utat is, amelyen Istenhez
uj könyvvel, imádságos könyvvél, ajándékozza jutunk. - Az imádságos könyv tartalma tizenkét
meg egyházunkat. Sietek hozzátenni, hogy a részre oszlik: Az imádkozás iskolája; Hiszek;
könyv nem árulja el írójának sokoldalú tevé Mi Atyánk; Vasárnaptól vasárnapig; Nagy ün
kenységét, nagy elfoglaltságát. Ellenben elárulja, nepek; Mindennapi élet; A lélek élete; Bíínbáhogy miből meriti a munkához az erőt: az el nat és kegyelem; Kereszt alatt; Családi élet;
mélkedésből és az imádkozásból. S ez talán Áldott közösségek; Halál és örökélet. A Méhnerlegjobb ajánlása a könyvnek. Olyan ember irta, félc imakönyv kiadóvállalat kiadásában jelent
aki jól és sokat tud dolgozni, mert jól és sokat meg tetszetős formában, Ízléses kötésekben.
tud imádkozni. Korunkat a lázas tevékenység,
Dr. Szeberényi Lajos Z s.: Luther vagy
a munkának szinte a bálványozáűg menő érté Loyola? T heologiai tanulmány. Békéscsaba.
kelése és — szeretete jellemzi; emellett azonban 1928. A cél, amelyet Dr. Szeberényi Söderblom
könnyen megfeledkezünk azokról az emberek Náthán éiseknek ajánlott könyve elé tűzött, na
ről, akik a munkát végzik, s nem vizsgáljuk gyon időszerű: a protestáns olvasóközönséggel
meg alaposan, hogy mi ád erőt a munka hő meg akarja ismertetni azt a mozgalmat, amely
seinek, és hogy válhatunk mi magunk is nem jezsuita vezetés alatt döntő csapást szeretne
gépekké, hanem lelkes munkásokká, akiknek a mérni a orotestantizmusra. A protestáns önvé
munkájában lélek van s éppen azért a munká- delmi harchoz kíván eszközt nyújtani. A kö
uk az életnek és a szabadságnak a jegyét zépkortól a mai napjainkig óriási anyagot fel
lordja magán. A püspök imakönyvében
én ölelő könyvének nem legkisebb érdeme az, hogy
dokumentálását látom minden alkotó munka stílusa mindig folyékony, élvezetes, fordulatos;
rejtett erőforrásának. Istenben gyökerező lel alapos tudását, nagy tájékozottságát olyan for
kiség, Isten életéből táplálkozó lelki élet nélkül mában bocsátja az olvasó rendelkezésére, hogy
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sohasem fáraszt, mindig érdekes. A hazai pro
testantizmusnak értékes szolgálatot tett 350 ol
dalas tanulmányával, s legmelegebben ajánljuk
olvasóinknak a könyv beszerzését és felolvasá
sát. Igen jól felhasználható előadások tartásá
nál segédkönyv és forrásmunka gyanánt. Dr.
Szeberényi L. Zs. müve mint a Protestáns Kulturkönyvtár 1. száma jelent meg; a vállalat jól
indul, s kívánunk' neki sok erkölcsi és anyagi
sikert!
K ortársaink. Szerkeszti Hankiss. János.
»Studium« kiadása. Az agilis kiadóhivatal ez
zel a sorozattal a ma irodalmának jeleseit kí
vánja közelebb hozni a magyar olvasóközönség
szivéhez, magyar irók életének' és művének is
mertetésével. Az első hat számot Juhász Géza,
Szondy György, Zsigmond Ferenc, Hankiss Já
nos, Ruzitska Mária írták Babits Mihályról,
Csathó Kálmánról, Herczeg Ferencről, Móricz
Zsigmondról, Tormay Cecilről, Zilahy Lajosról.
A 40--50 oldal terjedelmű füzetek gazdag tar
talmúak, sokat nyújtanak. Az irók müvének ér
tékeléséhez jó mértéket alkalmaznak s igen jó
szolgálatot tesznek mint irodalmi tájékoztatóik
egyúttal mint az irodalmi műértés és műizlés
fejlesztői is. Minden füzetben megtalálható a
tárgyalt iró finom kivitelű arcképe. Egy-egy
füzet ára 1 pengő 60 fillér.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Most jelent m eg :

A lélek h a lh a ta tla n s á g a
I r t a : D r. C s e n g ő d j L a j o s .

Á ra
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Pengő

A legjámborabb hit és a legnyersebb ta
gadások kereszttüzén át vezeti az olvasót
ez a könyv a halhatatlanság problémá
jának a mai tudásunk alapján lehetséges
megoldása felé. A vallások, a filozófia,
a természettudomány, a spiritizmus állitó
és tagadó felfogásainak ismertetése után
a természettudományi és lélektani kuta
tások mai eredményeinek alapján fog
lalkozik a Halál, a halhatatlanság és a
Sirontul örök kérdésének tudományos
alapon való megvilágitásával.
Megrendelhető a kiadó :
1—2

Scboltz Teslpérek
könyvkereskedésében

Budapest, IX.. Ferenc-körut 19/21.
P 3 2 0 beküldése mellett bérmentve küldjük.
M. kir. postatakarékpénztári számlaszám: 25133.
Nyomatott a

Győri Hírlap nyomdai műintézet gyorssajtóján Győr,

1928.

P á ly á za t,
A nyíregyházai ág. h. ev. Kossuth Lajos
reál-gimnázium kormányzó tanácsa pályázatot
hirdet egy francia-német vagy francia-magyar
tanszakos rendes tanári állásra. A törvényszerű
illetményekkel javadalmazott állásra pályázhat
nak elsősorban evangélikus, azután protestáns
hitvallású tanárok és tanárjelöltek. Kellően fel
szerelt kérvények 1928. junius 30-ig alulírott
igazgatóhoz küldendők. Az állást 1928. szeptem
ber 1-én kell elfoglalni.
Nyiregyházán, 1928. május 5-én.

Dr. Benes Kálmán

Dr. Vietórisz József

m. kir. kormányfőtanácsos,
felügyelő.*12345678

igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS.
»Ä Luther-O ttlion« főiskolai internátus
bán (Budapest, VIII., Üllői-ut 24.) a jövő
1928—29. tanévben m inden valószínűség sze
rint 10—12 hely fog megüresedni. Akik e
helyekre pályázni akarnak, hogy a jövő is
kolai évben az otthon tagjai lehessenek,
junius hó 15-ig adják be folyamodványaikat
illetékes püspöki hivatalukhoz.
A folyamodványhoz csatolni kell a kö
vetkező okmányokat:
1. Anyakönj^vi kivonat.
2. Szülői nyilatkozat, mely a tartásdijnak s az esetleg okozott károk megtérítésé
nek kellő időben való befizetését vállalja.
3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Érettségi bizonyítvány vagy iskolaigazgatói értesítés az eddig végzett tanul
m ányról, főiskolás ifjú kérvényéhez index
(hiteles másolat).
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az
iskola 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 postabé
lyeggel ellátott megcímzett válaszboríték.
Az otthonba csak a kir. m. Pázmány
Péter tudományegyetem, a kir. József m ű 
egyetem, a közgazdaság tudom ányi egye
tem és az állatorvosi főiskola ág. h. ev.
(esetleg ref.) hallgatói vehetők fel.
A folyamodványok elintézéséről a fo
lyamodók az illetékes püspöki hivatal utján
kapnak értesítést junius hó végén.
Budapest, 1928. m ájus 25.
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor s. k.,
ügyvezető alelnök.

Gzuczor Gergely-u. 15. szám. (Vezető Ligeti István.) — Telefon 239.— 1825

jOV. évfolyam.

1^28. junius 10.
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Hirdetési árak nepegyezés szerint.

lette áll minden egyéb emberi társaságnak, mert
benne és általa működik Krisztus ereje. Krisz
tusnak állandó jelenléte az egyházban ád ennek
.Hasonló a mennyország a ko
és
általa a világnak életet. Krisztus az egyhá
vászhoz, amelyet fogott az aszzára
bízta az evangéliom prédikálását, és ezál
8Zony és három mérce lisztbe
tal
Isten
erejének közvetítését. Az a liszt, amely
kevert, mig az egész megkelt.4*
a három mércén túl a zsákban, vagy’ a hom
M áté, 13, 33.
bárban maradt, nem kelt meg. Az egyházhoz
Jézus nem tartotta a világot és az emberi kell tartoznunk, hogy a Krisztus megváltó ereje
séget annyira megromlottnak, hogy ne lehetne megmutathassa ujjászüló hatalmát rajtunk es
rajta segíteni. Nem tartotta annyira épnek sem, bennünk.
hogy a maga erejéből tudna magán segíteni.
Isten üdvözítő akarata az egészre irányul.
Sót még annyira épnek sem, hogy' a benne
Mig az egész megkelt.« Ez a szó felöleli az
rejlő erők által tudna a világon, vagy az embe egyháznak azt a munkakörét, amelyet mi belriségen egy rajtuk kívül álló tényező segíteni. missziónak nevezünk. És mindazokat, akik a keAmiből az következik, hogy' ha egy természet- resztség által az egyháznak tagjaivá lettek. Ma
fölötti hatalom bele nem avatkozik a világ folyá gában foglalja azonban az egyháznak azt a mun
sába és az emberiség történetébe, és pedig egé káját is, amelyet kiihnissziónak nevezünk: meg
szen más módon, mint amit világkormányzásnak kell tartani minden népet, bizonyságot kell ten
nevezünk, akkor a helyzet reménytelen. Mert nünk a Krisztusról Jeruzsálemben, Júdeábán,
a kormányzás uj erőt nem ömleszt át; a kor Samariában és a földnek mind végső határáig.
mányzás a meglevő erőket uj átcsoportosítással, A keresztyén egyház a misszió egy háza kezdettől
szervezéssel, irányítással hatékonyabbá tudja fogva és nem szűnik meg az lenni, amig ember
tenni, de nem képes a helyzet lényegét megvál születik a világra. Krisztus, anyaszentegyházának
toztatni. A liszt a kovász nélkül megposhad.
tagjává kell tenni minden népeket és minden
Tehát, hogy a világ megtartassék és üdvö- emDert.
züljön, valami uj dolognak kellett közbejönni.
A három mérce liszt jelent nemcsak egy
Ez az uj dolog az Isten Fiának eljövetele. Ez embercsoportot, egy társaságot, egy nemzetet,
az uj dolog a megváltás munkája. Amit a világ amelyet át kell járnia a kovásznak, hogy az
nem tudott volna megtenni, amit Isten a világ egyházba iktattassék, hanem jelent minden egyes
gal nem tudott volna elvégeztetni, azt megtette embert is. Mert az egyes ember is összetett
és elvégezte a Fiú: megváltotta a világot. Az lény. Test, lélek és szellem. Ismeret, érzés és
idők teljességében megismertette Isten az ö aka akarat. Gondolkodás, elhatározás, cselekvés. És
ratának titkát, hogy mindeneket ismét egybe a kovásznak át kell járnia az egész tésztát, vagyis
szerkeszt magának a Krisztusban, akiben a hivő az egyes embernek egész valóját. Ne legyünk
a Szentlélekkel pecsételtetik meg.
torzszülöttek az újjászületésben. A tiszta s z í v
A kovászról szóló tömör példázat arra ta mellett az akaratunk is legyen megszentelt, az
nít, hogy a fejlődés, amelynek végén a tökéletes ismeretünk is legyen világos. Sok példa van a
ség van, nem olyan folyamat, amely zavartalanul keresztyénségben arra, hogy a kovász csak egy
mehet végbe a világon azon erők által, amelye részét járja át a tésztának, vagy az értelmet,
ket Isten a világ teremtésekor a világba oltott. vagy az akaratot, vagy az. érzelmeket, de keletIsten előre elrendelte, hogy a tökéletességre ju leniil hagyja vagy az egyiket, vagy a másikat.
táshoz szükséges a megváltás, a Fiúnak a mun Krisztus az egész embert uj teremtésnek kívánja.
A kovász munkája alapos, de lassú, titok
kája, amely a bűn nélkül más alakot ölthetett
volna, anélkül, hogy lényegében más lenne, mint zatos. Sokan napról-napra jeleket kívánnának.
a Jézus Krisztus által szerzett váltság. Krisztus Csodákat. Amin álmélkodni és bámészkodni le
hozta az Igét és megváltó érdemét; adta és het. Ha jeleket és csodákat nem látnak, nem
rendelte az egyházat, amely az Ige, az imádság hisznek. A kovász erejében és hatásában sem
és a szentségek által kovász a világban és ter-figLihisznek. Ezeknek is szól Krisztus példázata.
jeszti az Isten országát. A Krisztus egyháza f e - V A jelek ugyan nem hiányoznak, a tészta kel.
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De a jelek nem azonosak azokkal, amelyeket a
csodavárók többnyire várnak. Az apostol sze
rint a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békes
ség, béketürés, szívesség, jóság, hűség, szelíd
ség, mértékletesség. Ahol ezek a gyümölcsök
teremnek, ott a kovász működik. Ezek a gyü
mölcsök a jel.

M filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
3, 20, 21.

A Krisztus keresztjének ellenségei a földiek
kel törődnek és dicsőségüket a testben látják.
Ezzel a fonák életelvvel szemben azok1, akik a
gyülekezetnek igazi példaképei lehetnek, azt
tartják, hogy a földi test nyomorúságos, és hogy
igazi országunk nem a földön varr, hanem a
mennyben. Látjuk tehát, hogy itt két ellentétes
világfelfogás küzd egymással, s mindegyiknek
megvan a következménye az ember földi éle
tének berendezésére. A keresztyén tanítást rö
viden úgy fejezhetnénk ki, hogy ez a világ, nem
az, aminek lennie kellene. S a keresztyén hit
nek ereje abban mutatkozik, hogy reménységet
kelt egy jobb világ eljövetelére. A keresztyén
ember nem marad meg az elégedetlenségnek
meddő, gyümölcstelen álláspontján, hanem vá
gyakozással és reménységgel tekint a jövendőbe,
mert hiszi, hogy aminek lennie kellene, az meg
is van öröktől fogva és mindörökké megmarad.
Miként Luther mondja: Isten országa eljön
ugyan a mi kérésünk nélkül is, de mi azt kér
jük, hogy mi hozzánk is eljöjjön. Az Isten orszá
gának fennállása, létezése tőlünk független. Éle
tünkbe vágó fontosságú az, hogy mi is tagjai
legyünk Isten országának. Ezt az örökkévalósá
got mi földi emberek másként nem tudjuk elkép
zelni és elgondolni, mint időben és térben meg
levő országot, és pedig, mivel egy tökéletes
ország, azért időben örökkévalónak, térben pe
dig mennyeinek hisszük. Ha nem volna mennyei
és örökkévaló, akkor a világgal együtt elvál
tozna és elmúlna. Ha tehát az apostol azt irja,
hogy a keresztyén ember országa a mennyekben
van, ez jelenti azt, hogy az érzékekfeletti világ
és annak javai valósággal megvannak, sokkal
inkább vannak, mint az érzéki világ és ennek
javai. Ha pedig az örök javak örök világában
hiszünk, akkor a földi világ, és az a részünk,
amely a földi világhoz tartozik, vagyis a tes
tünk, szükségképpen úgy jelenik meg értékelé
sünkben, mint egy alacsonyabb rendű, nyomott
és gyarló világ és test. Balgatag ember az, aki
méltóságát ennek a gyarló világnak és ennek
a gyarló testnek a dicsőítésében és imádásában
keresi. Hiába vonja be a hiúságnak aranyfüst
jével, ennek a világnak és földi testünknek csak
akkor lesz értéke, ha lényegében elváltozik. Ezt
a lényegbeli megváltoztatást kérjük Istentől a
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Miatyánkban, amikor azt kérjük, hogy legyen
meg Isten akarata miképen a mennyben, úgy
itt e földön is. És ezzel a kéréssel egyúttal ki
fejezésre juttatjuk, hogy mi keresztyének ezt a
világot nem tekintjük olyannak, amely menthe
tetlenül pusztulásra volna ítélve, sem olyannak,
amelytől idegenkedve kellene elfordulnunk. Ez
a világ is Istennek világa, és gyarlóságában,
nyomorúságában is reménység alatt van. Ezt
fejezi ki az apostol, amikor azt irja, hogy mi
a mennyei országból várjuk a Krisztus eljövete
lét, aki ugyanaz a Jézus és ugyanaz az Ur, aki
a földön élt, tanított, jót tett, szenvedett, meg
halt, feltámadott és a mennyekbe ment. Az el
jövendő Krisztusnak nem az lesz a munkája,
hogy a gyarló testet megsemmisiti, hanem az,
hogy azt elváltoztatja az Ö dicsőséges testének
hasonlatosságára. Krisztus hatalmas munkája az
lesz, hogy mindent maga alá vet, engedelmes
ségre vezérel, hogy Isten akarata tökéletesen
megvalósuljon. Ez a várakozási idő már csak
azért sem jelenthet a keresztyén ember számára
tétlenséget és őgyelgést, mert ez a világ ma
sincs a Krisztus nélkül. A Szentlélek által ve
lünk van, aminthogy azt is tanitj.a, hogy Isten
országa bennünk van. Az apostol szerint testünk
a Szentlélek temploma. Az a várakozás a Krisz
tus dicsőséges eljövetelére tehát azt jelenti, hogy
reménykedünk abban a jövendőben, amikor az
örökkévalóságot nem a múlandóságban, hanem
az örökkévalóságban fogjuk megtapasztalni s
nem lesz ellentét a nyomorúságos és a dicsősé
ges test között, mert testünk felöltözi a Krisz
tus dicsőségét.

Pál apostol egyénisége missziéi
munkájának tükrében.
Irta: Dr. Kiss Jenő.

A theol. tudomány körében az újabb idő
ben merült fel a módszer, amely valamely iro
dalmi mű, könyv, vagy levél szó csengése alap
ján igyekeznek az autentikusságot és integri
tást, az eredetiséget s sértetlenséget megálla
pítani. Valamely iró által használt szavak sa
játossága, ezeknek másokkal való szabályszerű
változása és kapcsolása, bizonyos meghatáro
zott rythmus, s az illető irót karafcterizáló szócsengés segitségével lehet valamely iró eset
leg kétes iratának az eredetiségét vagy sértet
lenségét bizonyítani. De ennél biztosabb mód,
amely az iró műveiből magát az irót jeleníti
meg. És ha különböző iratból lényegileg ugyan
azon arcot sikerül előhívnunk, úgy hitelessége
kétségen felül álló. És hogyha az apostol le
veleiből egyéniségének megfigyelése által az
azon levelekben élő és működő szerzőt elő
hívjuk, megjelenítjük, amint a levelek sorai las
sanként elhomályosodva helyt adnak' a sorok
közül előlépő szerzőnek, bár láthatunk az egyes
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portrait-k közt részletek tekintetében eltérése
ket, más oldalról, helyzetben, körben s munka
közben találjuk a szellemi megfigyelés választó
vizével megjelenitett arcot, de valamennyin rajta
van az aranypróba, valamennyin ott látjuk Pál
egyéniségének legjellegzetesebb sajátosságait,
valamennyiből Pált, a hivatalos apostolt. Krisz
tus szolgáját ismerhetjük meg. Es ez bizonyít
mindenekelőtt s fölött ezen iratoknak az apos
toltól való származása mellett. Mert a Római
levélből lényegileg ugyanaz a Pál lép elénk,
mint a Pásztor levelekből; az Efezusi levélből
ugyanaz a Pál szól hozzánk, mint a korintusi
levelekből.
Sőt tovább menve lényegileg ugyanazon
arckép áll előttünk a Cselekedetek könyvében*
is. Ami egyebek mellett szintén bizonyítja, hogy
a theológia szélső baloldalán álló kritikai irá
nyok tévesek akkor, amikor a Cs. könyvétől a
történeti hitelességet megtagadják. Az apostol
egyénisége elfogulatlan szemlélő előtt ugyanaz
a Cs. könyvében és a levelekben. Az itt-ott kis
dolgokban mutatkozó eltérések természetszerű
leg érthetők meg abból, hogy egyik helyen
maga az apostol szól, aki nem jdlemrajzot ir
magáról, hanem alkalmi leveleket ir, amelyek
ben mindig csak egy bizonyos megvilágításban
áll előttünk, másik helyen pedig a figyelő 3.
személy, Lukács, aki egyfelől nem volt mindig
Pállal, másfelől a legélesebb megfigyelés s
mondjuk az illető önvallomásai közt bizonyos
differencia mindig lesz. De ennek bővebb fej
tegetése nem tartozik ide.
Ha egyéniségének egyes jellemvonásait so
rakoztatjuk fel magunk előtt, természetszerűleg
kell elsősorban azon bölcseségról szólni, amely
missziói munkájában megnyilvánul.
íme, hadvezéri tekintette1 szemeli ki magá
nak azon helyeket, ahol az ev-t hirdeti s gyü
lekezetét alapit. Ha ránézünk a térképre s uta
zásain nyomon kisérjük, látszólag összc-vissza
halad; nyugatnak, keletnek, délnek, északnak.
De ez csak látszat. Mert valójában egy előre
kidolgozott nagyszabású haditerv szerint fog
hozzá a világ meghódításához. E haditervének
két sarkalatos tétele van. Az egyik, hogy váro
sokban hirdeti az evangéliomot;, s itt alapit gyü
lekezeteket. Nem azért, mintha vidékre restelne
elmenni, mintha kisebb közösségek nem elé
gítették volna ki, hiszen a városokban is foly
tat személyi, individuális munkát;'hanem azért,
hogy e városokban levő gyülekezetek — Antióchiától-Rómáig — folytassák az ő munkáját, egyegy nagy vidék szellemi gócpontjai lévén az
egész környékre áldó hatással legyenek. E vá
rosi gyülekezetekkel, mint az evangéliomnak
egy-egy nagyobb körre kiható középpontjaival
sikerül néki az akkor ismert egész művelt vilá
got behálózni, s vele az evangéliomot, akár
akarta, akár nem, megismertetni, s választás
tételre felhívni.
A másik sarkalatos elve haditervének, hogy
kisebb eltéréseket leszámítva, nyugatnak viszi
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az ev. világosságát. Ha a damaszkuszi ut nagy,
döntő élménye után három évre visszahúzódik
is délkeletre, Arabiába, itteni működéséről sem
mit sem tudunk. Missziót folytatott-e, vagy csen
des elmélyedésre használta fel ezen időt, hogy
a nyert világosság alapján újra dolgozza át lel
kének értékeit, ki tudna ma erre felelni. Tény
az, hogy ismert missziói utjai egyre nagyobb
és mélyebb támadások nyugat pogányságába,
a Római birodalom kiterjedésének irányába,
Európába. A Cs. könyve erről kettős formá
ban is szól. Az egyiket már fennebb idéztük:
»mivelhogy eltiltatának a Szentiéi éktől, hogy az
igét Ázsiában hirdessék«. 16, 6. A másik, hogy
Troasban Kisázsia nyugati tengerpartján látás
jelenék meg az apostolnak; egy macedón férfi,
tehát európai, áll előtte, kérve ót ezt mondván:
»Jer át Macedóniába és légy segítségünkre ne
künk-. 16, 9. »És ó, mihelyt a látást látta, azon
nal igyekezék elmenni Macedóniába, megértve,
hogy oda hivott minket az Ur, hogy azoknak
prédikáljuk az evangéliomot«. 16, 10.
Hogy mi itt Európában, szükebb hazánk
ban az ev. áldásaiban részesülhetünk nap-nap
utáin s nem a fertelmes bálványoknak áldozunk,
azt ezen hadvezéri bölcsességgel eljáró, Isten ujmutatását követő Pálnak köszönhetjük, aki az
Európa lelki nyomorát s szükségét megszemé
lyesítő macedón férfiú hívásának engedett. Ke
let ekkor már letűnő csillag volt. A jövendő
lehetőségek és fejlődések nyugaton szunnyadoztak. És Pál e lehetőségeknek élő valóságot
adott az ev. hirdetésével.
Működési terét az újabb kutatók egyike
a flóra szempontjából az olajfa zónának ne
vezte. De ez nem azt jelenti, hogy mélyebbre
délnek és jjiagasabbra északnak azért nem ment,
mert ott már nem diszlett a szelíd olajfa; a
szubtropikus égalj, amely Palesztinát, részben
Kisázsiát s Európa legdélibb részeit foglalja ma
mában, volt működésének szintere, mert a Ró
mai birodalom legjelentősebb s leglakottabb ré
szei az ezt határoló szélességi fokok közt terül
tek el.
Itt járt-kelt az apostol, akit »szorongat vala
a Krisztus szerelme« s nem teheti azt, hogy az
evangéliomot ne hirdesse, mert, amint mondja
»ha az ev.-t hirdetem, nem dicsekedhetem vele,
mert a szükség kényszerit s jaj nékem, ha az
ev.-t nem hirdetem«. (I. Kor. 9, 10.) Mintha
csak Jeremiást hallanánk, amikor Isten igéjét
a csontjaiba rekesztett tűzhöz hasonlítja s nem
teheti azt, hogy ne szóljon.
Bölcsességére vall eljárásának azon követ
kező sajátsága, hogy magát az általa nevelt
munkásokkal mintegy megsokszorozza, s igy
egyszerre több helyen van jelen, mert hiszen,
akiket ő nevelt s küldött gyülekezeteibe, azok
az ő szellemében jártak el. János, Márkus, Ti
motheus, Titus, Silvanus, Lukács, Apollósz,
Epaphroditon, s mások, akiknek részben neveit
sem ismerjük, állottak jóban-rosszban hűsége
sen mellette s voltak eleven kapcsok közte s
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gyülekezetei közt, hordván vivén a rájuk bízott
üzeneteket.
!
Lelkipásztori bölcseségéneki szép bizony
sága, hogy nem erőszakkal, kardvágással akarja
elintézni a súlyos társadalmi problémákat, ha
nem az ev.-nak belülről ható erejével szünteti
meg azokat, s nivellálja a különbségeket. A
szökött rabszolgát, Onesimust visszaküldi Kolosséba, Philemonhoz. És íme figyeljük meg:
egyfelől a szolga vissza megy. Egyedül, Kisázsiába, nem félve, vagy nem törődve azzal,
hogy szökéséért súlyos büntetésben lesz eset
leg része. Másfelől a szolga urának, Phdémon
nak egy a maga nemében páratlan szép levél
ben ajánlja Oanesimust, kérvén, hogy ne bün
tesse, hanem fogadja magához, miniha őt, Pált,
fogadná magához; nem úgy, mint szolgát, ha
nem mint szeretett atyafit. (16. v.) E bölcseségnek eredménye, hogy az általa hirdetett Isten
szine előtti egyenlőség tényleg létre jön. »Nincs
zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad';
nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek
vagytok a Krisztus Jézusban, (Gál. 3, 28.)
Ezzel kapcsolatban emlékezhetünk meg egy
sajátos körülményről: Hogy van az, hogy ami
kor járt a Taurus égig érő szikla óriásai közt
át vezető szorosokon, amikor Kisázsia csodás
szépségű vidékein sietett tova, vagy a görög
költők által annyiszor megénekelt Hellász kék
ege alatt, vagy az ezernyi változatban feltűnő,
majd szelíden mosolygó, majd haragosan hánykódó földközi tengeren hajózik, mindez nem
ihlette meg, hogy a természet szépségei hide
gen hagyták? Egyszerű a magyarázat. Szive
annyira tele volt az ev. örökké való javaival,
lelke annyira elmerült azon módozatok kitalá
lásában, amelyekkel azokat sikeresen közölheti
a pogánysággal, hogy a természet szépségeinek
felismerésére és méltánylására nem volt ideje
és igy érzéke. A nagy város, Tarsus fia, a fa
rizeusi zsidó család sarja, a jeruzsálemi rabbi
tanítván s azután a Krisztus ev.-nak tüzét szerte
szét hordó hérosz, nem gyönyörködik a ma
darak csicsergésében, a fák susogásában, patakzajban, s kikelet ezer hangon megnyilvánuló
életében. Ö a természetből is csak a megváltás
után szüntelen sóvárgást hallja meg: »Mert tud
juk, hogy az egész teremtett világ egyetemben
fohászkodik s nyög mindez ideig (Ró. 8. 22.) és
boldogan beszél azon időről, amikor a termé
szet^ világ is meg(dicsőül) szabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének sza
badságára«. Ró. 8, 21.
Ez magyarázza meg, hogy erőben olyan
hatalmas beszéde képekben, hasonlatókban sze
gény s a használt képek is jórészt a nagyvárosi
életből valók. Még szülővárosának emlékei az
ottani évenként ismétlődő nagy tornajátékok
képe lebeg előtte, amikor az ev.-mal kapcsolat
ban szól arról, hogy »ha pedig küzd is valaki,
nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen
küzd (II. Ti. 2, 5.); ugyancsak1 az olimpiai já
tékok képe lebeg előtte I. Kor. 9, 24—6-ben:
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»nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán fut
nak, mindnyájan futnak ugyan, dé égy veszi el
a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek;
ezért úgy fussunk, mint aki nem bizonytalanra
fut, úgy viaskodjunk, mint aki nem a levegő
eget vagdossa«. Ide vág tán az a mondása is:
»ha a trombita bizonytalan zengést tészen, ki
csoda készül a harczra? I. Kor. 14, 8.

H Í R E K .

Emlékszik ön még arra a bibliai
történetre, amely úgy kezdődik, hogy Jákóbnak tizenkét fia volt, akik közül leg
jobban szerette Józsefet ? Ha igen, akkor
talán azt is tudja, hogy Józsefet az apja
egyszer elküldte, nézzen utána bátyáinak
és a juhoknak. Az irás szerint József „a
mezőben bolyongott és megkérdezte őt
egy ember: Mit k eressz? És monda: Az
én bátyáimat keresem, kérlek mond meg
nékem, hol legeltetnek? És monda az
ember: Hallám, hogy mondák: Menjünk
el Dóthánba. Elméne azért József az ő
bátyjai után és megtalálá őket Dóihánban.“ — Nem gondolja, hogy most is van
nak, akik bolyongva keresik hittestvérei
ket ? Ki igazitja őket útba ? Ha azok, akik
legeltetnek, hallatnak magukról az egy
házi sajtóban, sokakat útbaigazíthatnak!
Egyházmegyei lelkészértekezlet. A veszp
rémi evang. egyházmegye lelkészi kara Pápán,
május 30 án tartotta tavaszi értekezletét Takács
Elek esperes elnöklete mellett. Mint vendég,
résztvett az értekezleten Mihály Sándor gazd.
tanácsos, egyházmegyei felügyelő. A tanácsko
zás istentisztelettel kezdődött, melynek keretében
Pohánka Ödön tési lelkész osztott Úrvacsorát.
Az értekezlet üdvözölte Kapi Béla püspököt há
zassága 25-ik évfordulója alkalmából. Az el
hunyt pápai lelkésznek, Mesterházy Lászlónak
emlékét pedig jegyzőkönyvében kegyelettel meg
örökítette. Síkos Gyula egyesü’eti pénztáros le
mondván tisztségéről, helyébe Novak Rezső aj
kai lelkészt választotta meg az értekezlet. A ta
nácskozás során Síkos Gyula zalagalsai lelkész
»Luther Márton kiskátéjának méltatása a négy
százéves jubileum alkalmából« címen, Jhász Mi
hály kertai lelkész pedig »A lelkész tekintélye«
címen tartott értékes felolvasást. Mindkét mun
kát felterjesztette az értekezlet a kerületi lel
készegyesülethez. Elhatározta az értekezlet, hogy
őszi tanácskozására a felügyelői klairtTs -meghívja.
Megvitatásra került az adóalapi államsegély kér
dése, mellyel kapcsolatban kéri az értekezlet az
egyházi főhatóságot, hogy ha van akár »rend
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kívüli« címen is adóalapi állam segélyekkor az,
a református egyhái eljárásához hasonlóan folyósitta>sék azoknak az egyházkörségeknek, me
lyek azt azelőtt is kaptak, még pedig olyan
arányban, mint az á'lamsegély kiutaltatott. Fel
hívta az értekezlet a tagokat arra, hogy ahol
túlságosan magas az adószázaJék, ott feltétle
nül folyamodjanak rendkívüli államsegélyért. —
Elhatározta az értekezlet, hogy testületileg be
lép a lelkészsegélyző egyesületbe és hogy könyv
tára számára megrendeli »A dunántúli egyházkerület története«, »Luther lelke« és »»Luther
vagy Loyola?« cimü műveket. Az értekezlet fáj
dalmasan állapította meg Lutherániánk mozdulanságát. Pedig nekünk is vannak nagy érté
keink, úgy kiváló személyekben, mint szellemi,
erkölcsi, irodalmi produktumokban, melyeket
véka taIá rejteni és a nyilvánosság, előtt való
érvényesüléstől megfosztani bűn az egyház és
nemzet ellen. Azért az értekezlet sürgeti, hogy
egyházunk egyszer már igazán talpraálljon és
hogy egyebek között a már egyszer elmaradt
»Országos Evangélikus Nap« lelkiismeretes elő
készítés után, ebben az évben megtartassék. —
A lelkészek figyelmébe ajánlotta még elnöklő
esperes az evang. papnék által kezdeményezett,
egyházi tisztviselők családtagjainak nyaraltatási
akcióját.
Pálmai Lajos, győri lelkész, a győri egy
házmegye tb. esperese, a dunántúli egyházkerü
let főjegyzője, lapunk kiadóhivatalának vezetője
junius 1-el nyugalomba vonult. Harminckilenc
évig működött áldásosán a lelkészi pályán. Isten
kegyelme kisérje a nyugalom esztendeiben!
Református nagygyűlés. A junius 3-án,
a budapesti Iparcsarnofcban tartott református
nagygyűlésen egyházunk képviseletében jelen
voltak báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő, Kapi Béla és dr. Raffay Sándor püspö
kök és egyházunk több előkelősége. A nagy
gyűlés kérte az 1848:XX. t.-c. végrehajtását;
az adócsökkentési államsegély békebeli értékben
való kiszolgáltatását; az iskolák dologi szükség
leteire szolgáló segélyek folyósítását; a lelkészi
korpótlék teljessé tételét; a kántori javadalmak
elválasztását a tanítóitól. Dókus Ernő, a nagy
gyűlés elnöke, kijelentette, hogy az evangéliku
sok és reformátusok nemsokára együtt tartják
meg" nagy hitujitó manifesztációikat s ezt a két
egyházat semmi sem választhatja el egymástól.
Budapest. Az egyházi főhatóság dr. Szigethy Lajos és Mikola Sándor gimn. tanárokat
érdemeik elismeréséül igazgatói címmel tün
tette ki; Mikola Sándort a vallás- és közoktatásügyi miniszter az igazgatói státusba léptette elő.
A Budapesten tartandó turáni kongresszusra ér
kező finnek és esztek számára junius 10-én féltizkor a Deák-téri templomban istentisztelet, ké
sőbb meghatározandó időben é^ helyen tisztele
tükre szeretet vendégség lesz.
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Az evangélikus KIÉ munka hírei. Isten
nek hálaadó szívvel mondunk köszönetét mind
azokért az adományokért, amelyeket az általa
erre indított szivek az evangélikus munka se
gítésére az »Ifjúsági Keresztyén Egyesületek
Szövetségének evangélikus pénztára Budapest«
39:030 s \ csekkszámlánkon hozzánk eljuttattak.
Hisszük, hogy az Isten kegyelme továbbra is
támogatni fogja e neki kedves ifjúság közötti
munkánkat. A beérkezett s ezután is beérke
zendő adományokat minden félévben, a Ma
gyar Ifjúság júliusi és januári számában nyug
tázzuk nyilvánosan. — Az E v a n g é l i k u s vez e t ó k é p z 6 ‘t a n f o l y a m u n k ! Budapesten jú
lius hó 3^- 6-án tartatik meg. Jelentkezni’ az or
szágos titkár címén (Abaffv Gyu’a Budapest,
VII., Gyarmat-u. 106) lehet a jelentkezési szemé
lyenkénti 3 pengő egy idejű beküldésé vei kap
csolatban; Külön mt ghivókat nem bocsátunk ki,
mert igy nem tudnánk fedezni a rendezéssel
járó kiadásokat. A jelentkezők küldjék be nevü
ket, pontos címüket, azt a vasúti állomást, hon
nan indulni s hová visszaérkezni óhajtanak.
Azok, kik élelmezést is óhajtanak, ezért az egész
konferencia időtartamára 8 pengőt kötelesek fi
zetni. Úgyszintén azok, kik szállást is a kon
ferencia rendezőségétől óhajtanak igénybevenni,
e elmen még 4 pengőt kötelesek fizetir. A szál
lásra igényt tartók azonban hozzanak magukkal
lepedőket és takaródzásra szolgáló pokrócokat.
Feláru jegy váltásra jogosító igazolványt csak
abban az esetben tudunk a résztvevők számára
szerezni, ha a jelentkezők száma egy minimális
számot elér, éppen azért ajánlatos a jelentkezé
seket mielőbb megtenni. A tanfolyam napi programmja: d. e. 9—12 óráig 3 —3 előadás, dél
után Budapest szépségeinek, nevezetességeinek
megtekintése, este vacsora után egy-egv mintaösszcjövetel gyakorlati bemutatása a helyi sándoruccai egyesület tagjai sorában. Az előadá
sok helye Budapest, Vili. Üllói-ut 24. II. ima
terem. Az evangélikus egyházban már a tájak
megérettek az aratásra, imádkozzunk aőrt, hogy
az. Ilmák Lelke mennél többeket indítson ezen
tanfolyamon való részvételre, hogy a ' itt meg
jelentek is mielőbb s mennél képzettebben be
állhassanak az Ur aratásának munkájába! —
K ö r ú t J ú n i u s b a n ? Az evangélikus ág el
nöke, dr. Scholtz Oszkár és titkára Abaffy Gyula
junius hónapban több evangélikus gyülekezet
meglátogatását vette programmjába. Dr. Scholtz
Oszkár, ki e sorok megjelenésekor még Angliá
ban van a stuttgarti egyesület tagjaival tanul
mányúton, junius 12-én érkezik vissza hazánkba
s még e hó folyamán felkeresi 16—17 én Békés
csabát, 24-én Sopront, 26-án Kőszeget, valószí
nűleg 18-án Aszódot, 25-én Szombathelyet s jú
lius 1-én Nyíregyházát. Az országos titkár pe
dig 2—4 Iharosberényen, 6—8 Győrött, 9—11-én
Kiskőrösön, 16 -17-én Balassagyarmaton, 18-án
Luczfalván, 19-én Sámsonon, 20-án S écsényben,
24-én Vecsésen, 26 - 27-én* Szegeden, 28- 29-én
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marad, al^or másvallásuakat is, Az ellátási díj
egy évre összesen 1500 pengő. Lelkészek, taná
rok, tanítók, közalkalmazottak indokolt esetek
ben kedvezményben részesülhetnek. A felvételért
julius 1-ig lehet folyamodni az intézeti Tájékoz
tatóban megjelölt módon. A Tájékoztatót bár
kinek készséggel megküldi az internatus eforusa (Budapest, VII., Damjanich-u. 28/b).
A szarvasi öregdiákok szoboravató ün
nepe. Szarvasról jelentik: Megkapó ünnepet ren
dezett a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége Benka
Gyulának, a szarvasi főgimnázium negyvenhat
éven át volt tanárának és igazgatójának1 emlékszobra leleplezése alkalmából. A főgimnázium
udvarán elhelyezett mellszobrot Keviczky Hugó
szobrászművész, Benka egykori tanítványa, ké
szítette. A vendégek tiszteletére este a főgim
názium ifjúsága, a leventék, a tűzoltók! és a dal
kar lampionos fáklyásszerenádot adtak. Szom
bat délelőtt 8 órakor az ótemplomban ünnepi
istentiszteletet tartottak, amelyen Szelényi János
lelkész beszélt, majd átvonultak! a gimnázium
Dékánválasztás a m. kir. Erzsébet Tudo udvarára, ahol a gimnáziumi énekkar éneke után
mányegyetem Sopronban működő evang. hit- dr. Raffay Sándor püspök mondott nagyhatású
tudományi karán. A kar májusi rendes ülésé szoboravató beszédet, majd átadta a szobrot a
nek legfontosabb tárgya az 1928/29. tanévi dé gimnázium felügyelőbizottságának, amelynek ne
kán megválasztása volt. D. dr. P r ö h l e Károly vében dr. Melich János egyetemi tanár, a fő
e. i. dékán visszavonhatatlan lemondása után a gimnázium felügyelője, vette át a szobrot Benka
kar közbizalma elsősorban dr. D e á k János felé Gyula emlékét méltató beszéd kiséretében. Söjfordult, aki azonban arra való hivatkozással, töri Károly tanár, a gimnázium tanári kara ne
hogy mint a Theol. Otthon felügyelője, a kü vében, dr. Szontagh Tamási, a Földtani Intézet
szöbön levő Otthon-épitkezéisel egyidőben nem igazgatója, a Szarvasi Öregdiákok! Szövetségé
tudná a dékáni tisztséget is ellátni, felmentését nek társelnöke és a TESz országos elnöke zárókérte. Erre a kar ugyancsak egyértelműen dr. szavai után ért véget az ünnep, ami után az
Ki s s Jenő ny. r. tanárt választotta meg az ország minden részéből összegyülekezett több1928/29. tanévre dékánnak, akinek működéséhez száz öregdiák a jelenlegi tanulóifjúsággal együtt
a legjobb reményeket fűzi. Az uj dékán a fel kivonult az Erzsébetligetbe, ahol megtartották
sőbb megerősítés után a jövő tanév elején fog az Öregdiákok Szövetségének rendes évi köz
lalja el hivatalát. A prodékáni tisztséget a jövő gyűlését. Az öregdiákok közül ott voltak tPurgly
tanévben az egyetemi rend szerint az eddigi Emil főispán, Urbanits Kálmán és dr. Tóth Pál
dékán tölti be. — Ugyancsak1 májusi rendes országgyűlési képviselők1, dr. Kovács Andor és
üléséből küldötte ki a kar rector-electorokül D. Saguly József esperesek, dr. Barthóthy István,
dr. Pröhle Károly, Stráner Vilmos, dr. Deák békéscsabai polgármester, dr. Rell Lajos, gim
János és dr. Kiss Jenő ny. r. tanárokat.
náziumi igazgató, Lelbach Péter nagybirtokos,
Felvétel az 1928/29. tanévre a budapesti dr. Kemény Gábor ny. főispán, Cicatricis Lajos
Evangélikus Internátusba. Felhívjuk azoknak ny. főispán és sokan mások1.
az evangélikus hittestvéreinknek figyelmét, kik
A Protestáns Tanügyi Szemle áprilisfiúgyermekeiket internátusbán és a fővárosban májusi számában Trócsányi Dezső Gerőcz Kál
óhajtják neveltetni, budapesti gimnáziumunkkal mánnak »A filozófia alaptanai« című művéről
kapcsolatos Evangélikus Internátusra. Az inter- ir; Mohr Győző a ref. tanárok nyári közgyűlé
nátust a múlt évben létesítették a gimnáziumot séről ád gondolatokat; Fejér Lajos élvezetesen
fenntartó egyházak, abból a célból, hogy vidéki ismerteti a görög nyelvtan‘tásnak a francia sze
evangélikus szülők gyermekei számára is lehe nátusban lefolyt tárgyalását; Nagy Miklós a kö
tővé tegyék a kiváló hírnevű iskola látogatását. zépiskolai mintatanitásokról értekezik. Irodalom,
Az intézet higiénikus berendezésével és élet lapszemle, hírek teszik változatossá a kettős szá
rendjével, valamint evangélikus családias jellegé mot.
vel már az első évben megnyerte a szülők és
Románia. Anghelescu közoktatásügyi mi
a hozzátartozók tetszését és a hozzáértők
elismerését. — A fejlődésben lévő intézet niszter tizenhárom kisebbségi iskolától vonta
a következő, 1928/29. tanévre csak korlá meg a nyilvánossági jogot; köztük a sepsiszent
tolt számban >vehet fel növendékeket, összesen györgyi |és a kolozsvári református kollégiu
40-et, elsősorban evangélikusokat, de ha hely moktól.

Hódimezővásárhelyen, 30-án és julius hó 1-én
pedig Szentesen tag propagandát kifejteni az
evangélikus ifjúsági munka érdekében.
Felhívás az evangélikus ifjúsághoz! Mint
erről e lap más helyén is szó lesz, a nyár folya
mán a KIÉ Nemzeti Szövetsége különböző tá
borokat fog rendezni Balatonszárszón. Az evan
gélikus országos titkár felhívja e helyről is evan
gélikus testvéreinek figyelmet, hogy az evangé
likus ág külön evangélikus konferenciát ez év
ben sem rendez. Országos konferenciánkat az
ősz folyamán, valószínűleg a szeptemberi evan
gélikus nappal fogjuk megrendezni Budapesten.
Akik tehát a testvérek közül a nyár folyamán is
részt vehetnének konferenciánkon, azok keres
sék fel a következő táborainkat: Julius 9—15.
cserkésztábor evangéliumi csapatok részére; ju
lius 17—20. felekeztkézi fiutábor; julius 22—25.
felekezetközi vezetők részére üdülőtábor. Rész
letes útmutatásokat ismétlések elkerülése miatt
lásd a lap más helyén!
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IRODALOM. ,
Gyülekezeti évkönyvek. Dr. C s e n g ó d y
L a j o s : A z é v a n gél io m n é p e S a I g ó t a r ián é s k ö r n y é k é n az e v a n g é l i k u s e g yh á z b a n 1Q25— 1927. A szerkesztés különösen
a szórványokban élő híveknek ügyesen jár ke
zére azzal, hogy ismerteti egyházunk szellemét,
szentségeit, istentiszteleteit s ezzel bizonyára
nagyon szükséges, egy házépítő feladatot is be
tölt, mert erősíti az öntudatos egyhá/iasságot
és vonzódást kelt az Isten háza iránt. »Munkálkodásunkw cim alatt beszámol a személyi, do
logi, hitéleti változásokról; felsorolja azokat a
vendégeket, akik a hitélet elmélyítésére a gyü
lekezetben látogatásokat tettek, akik az. isten
tiszteletek művészi nívójának emelésében köz
reműködtek, a helybeli előadókat a hitoktató
kat. Egyháztársadalmi téren Nöegylet, LutherSzövetség, Leányegyesület, Énekkar fejtenek ki
áldásos tevékenységet. A népmozgalmi adatok
örvendetesek: 1927-ben 35 keresztelés, 13 esketés, 1057 urvacsorázó, hozzánk tért 28, ki
tért 2; sajnálattal nélkülözöm a gyülekezet lét
számának feltüntetését. Közegyházunk helyzeté
nek rövid feltárásában szól a reverzális kérdés
ről. Végül az istentiszteletek rendjét találjuk és
a feladatok vázolását. Igen jó az a mód is,
ahogyan a boríték belső oldalán olvasható pon
tok felsorolják, hogy miként kapcsolódhatunk
bele az Evangéliomnak a föld kerekségén tolyó
munkájába. Dr. Cscngődy Lajos cnnelc az év
könyvnek a kibocsátá ával igen értékes munkát
végzett. — F a r k a s G y ő z ő : A d e b r e c e n i
ág. h i t v . ev. e g y h á z 1927. é v i j e l e n t é s e .
A jelentés ebben az esztendőben is mintasze
rűen van összeállítva. A templomalapra befolyt
4143; írásbeli felajánlások 23710; szóbeli fel
ajánlások 550; összesen 34403 pengő. Az 1927.
évi adományok összege különböző célokra:
10.718 pengő. A jelentés kiemeli azt a szomorú
képet, amelyet a gyülekezeti statisztika egyes
adatai mutatnak. Keresztelés csupán 15 volt,
pedig a gyülekezet lélekszáma 1700. Az anya
könyvi hivatal kimutatása szerint 33 olyan pár
kötött házasságot, amelynél evangélikus fél ér
dekelve volt. Tiszta evangélikus házasság egyet
lenegy volt. Reverzál s javunkra 4; kárunkra 9.
A lelkész erről igy ir: »Nyilvántartott hívünk
csak egy tagadta meg egyházát. Öten idegenek
voltak, hiába írtam az illetékes lelkéázi hivata
loknak, volt eset, amikor még választ sem kap
tam. Ketten a szórványban laknak és csak a
házassági jelentkezésük alkalmával tudták meg,
hogy evangélikusok, egy pedig nem volt nyil
vántartva. Ezen a téren érezzük leginkább al
földi szórványvoltunkat«. Hozzánk áttértek 9-en,
kitértek 3-an. Az urvacsorázók száma évről-évre
gyarapodik. 1927-ben 671. Konfirmáltak 18-an.
Elhaltak 24-en. Megemlítem, hogy a debreceni
evang. templomban prédikáltak református lel
készek, viszont Farkas Győző lelkész is prédi

_ _ _ __________________ i$ i.

kált református templomokban. Az árvaalapitványból 24 árvát segélyeztek.
•
Ravasz László: Orgonazúgás. Beszédek,
előadások. II. kiadás. Studium. Budapest. —
Ravasz László református püspök mint iró és
mijit szónok a mai magyarságnak egy nagy
értéke. Nagy esztétikai, filozófiai, theológiai és
nyelvtudása
vallásosságával,
fajszeretetével
olyan harmóniába olvad össze, s ezt az összmangot olyan művészien tudja formába önteni,
hogy ennek a gyűjteménynek van abszolút iro
dalmi becse, s nincs egyetlen lapja sem, amely
értéktelen, egyetlen mondata sem, amely lapos,
vagy üres volna. Ravasz László irodJÍmi mű
vei a kiváló róm. kath. piispöknek, Prohászka
Ottokárnak Írásira emlékeztetnek bennünket, de
egv pillanatra sem tudjuk feledni, hogy Ravasz
református, Prohászka pedig római katholikus;
hogy Ravasz írásaiból a gyönyörű erdélyi ma
gyar nyelv bája ömlik felénk a Tündérország
nak minden varázsával és most annyi könny
áztatta kedvességével, s nála a nyelvművészet
valamiképpen természetesebb, mint Prohászkánál. Tagadhatatlan másfelől, hogy Prohászka
vallásossága, ne mondjuk bensőbb és mélyebb,
de talán gyengédebb, érzékenyebb mint Ra
vaszé, bár Ravaszban is sok vonás emlékeztet
a lutheránus kedély melegségére, aminek tulaj
donítható, hogy az evangélikusok közül is olyan
sokan olvassák szívesen és lelki haszonnal a
könyveit. Az orgonazúgás második, változatlan
kiadásban jelent meg. Ismertetni tehát felesle
ges azok előtt, akik az első kiadásból Ismerik.
Van benne egy halotti beszéd Szilády Áron fe
lett; ez a beszéd egyházi irodalmunknak egyik
klasszikus remeke; aki ezt a Beszédet elolvassa,
az nem tud szabadulni attól a benyomástól,
hogy amit Ravasz mond, azt érdemes meghall
gatni, amit Ravasz ir, azt érdemes elolvasni.
Payr Sándornak és dr. Antal Gézának egy
háztörténelmi tanulmányát a gályarabok szaba
dulásának 250 éves évfordulójára adta ki a Luther-Társaság, méltóképen róva le a kegyelet
adóját az ellenreformáció áldozatai, a megjaví
tott hit hős mártírjai iránt. — Jubileumi kiad
vány Franklin Benjáminnak üyőry Vilmos ál
tal irt életrajza is. A Franklin arcképével díszí
tett kötet ajánlásában olvassuk, hogy az Ame
rikai Egyesült Államok 150 éves fennállása al
kalmából a hála jélül nyújtja ezt a könyvet sze
rény virágszálként; s ezt követni fogja Was
hington életrajza. — Farkas Mihályné egy orosz
kémmé aljasult magyar katona történetét be
széli cl. — örömmel köszöntjük Luther klaszszikus kis munkájának harmadik kiadásban való
megjelentetését. A Társaság ezzel a nagy re
formátor müveinek füzetes kiadását kezdte meg.
Kívánatos, hogy ennek a sorozatnak füzetei sza
porán kövessek egymást. — Végül legyen sza
bad egy megjegyzést tennem: A kultuszminisz
térium elrendeli bizonyos könyveknek az isko
lák számára való beszerzését s az iskoláink be
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is szerzik az «.elrendelt köny veket, szemléltető ké
peket stb. Egyetemes egyházunk nem rendel
hetné-e el, hogy a Luther-Társaságnak arra al
kalmas kiadványait iskoláink szerezzék be? A
Társaságnak haszna lenne belőle, s az iskolák
sem károsodnának, egyházi irodalmunk is job
ban fellendülhetne.
A Luther-Társaság ikiadványai. Payr Sán
dor: A magyar protestáns gályarabok. — Dr.
Antal Géza: A gályarabszabaditó De Ruyter
Mihály. — Győry Vilmos: Franklin Benjámin;
$gy igaz polgár élete. — Luther: A keresztyén
ember szabadságáról; fordította dr. Masznyik
Endre. — Farkas Mihályné: Légy hű mindha
lálig; elbeszélés a világháború idejéből.
Az ösvény, a Luther Társaság folyóirata,
hosszú szünetelés után megjelent, D. Kovács
Sándor szerkesztésében. A folyóirat negyedéven
ként jelenik meg. Ebbe a január-juliusi kettős
számba Írtak Kapi Béla, dr. Tolnai Vilmos, dr.
Raífay Sándor, Payr Sándor, Maróthy Jenő.
Torkos László, Góbi Imre, Kutas Kálmán köl
teményekkel szerepelnek. Értékes melléklet a
legrégibb nyomtatott magyar Miatyánk 1527-ből.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Most jelent meg:

A lélek halkatallansáaa
Irta: O r. C s e n g ő d j L a j o s .

Á ra
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Pengő

A legjámborabb hit és a legnyersebb ta
gadások kereszttüzén át vezeti az olvasót
ez a könyv a halhatatlanság problémá
jának a mai tudásunk alapján lehetséges
megoldása felé. A vallások, a filozófia,
a természettudomány, a spiritizmus állitó
és tagadó felfogásainak ismertetése után
a természettudományi és lélektani kuta
tások mai eredményeinek alapján fog
lalkozik a Halál, a halhatatlanság és a
Sirontul örök kérdésének tudományos
alapon való megvilágításával.
Megrendelhető a kiadó:
2—2
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„Ne felejts el éln i!“ Ezen a cimen junius
végén egy keresztyén életfilozófiai mű jelenik
meg. Tartalma: 1. Ne felejts el élni! 2 . Az élet
racionalizálása. 3. Az élet statisztikája. 4. ,Az élet
mystériuma. 5. Az ember helye a mindenségiben.
6 . A pozitív élet elve, 7. A szeretet értelme és
célja. 8 . A szeretet tormái. 9. Utravaló. Az élet
legmélyebb problémáiról ad tömör tájékoztatást
eca 130 oldalon ez a könyv azok számára, aikik
»élni« szeretnének, de nem élnek még sem. Ára
3 pengő. Előre megrendelhető lapunkra való
hivatkozással a szerzőnél. Cime: Pass László
evang. lelkész Kölesd (Tolna m.)
1—3
A hegyaljai evang. egyházmegye 200
pengő kezdő fizetéssel, lakás, fűtés, világítással
folyó évi julius hó elsején elfoglalandó segédlelkészi állást rendszeresít, pályázat Nemes Ká
roly espereshez, Diósgyőr, Borsod megye inté
zendő.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS.
»A Luther-O tthoiu főiskolai internátus
bán (Budapest, VIII., Üllői-ut 24.) a jövő
1928—29. tanévben m inden valószínűség sze
rin t 10—12 hely fog megüresedni. Akik e
helyekre pályázni akarnak, hogy a jövő is
kolai évben az otthon tagjai lehessenek,
junius hó 15-ig adják be folyamodványaikat
illetékes püspöki hivatalukhoz.
A folyamodványhoz csatolni kell a kö
vetkező okmányokat:
1. Anyakönyvi kivonat.
2. Szülői nyilatkozat, mely a tartásdijnak s az esetleg okozott károk megtérítésé
nek kellő időben való befizetését vállalja.
3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Érettségi bizonyítvány vagy iskolaigazgatói értesítés az eddig végzett tanul
m ányról, főiskolás ifjú kérvényéhez index
(hiteles másolat).
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az
iskola 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 postabé
lyeggel ellátott megcímzett válaszboríték.
Az otthonba csak a kir. m. Pázmány
Péter tudományegyetem, a kir. József m ű
egyetem, a közgazdaság tudom ányi egye
tem és az állatorvosi főiskola ág. h. ev.
(esetleg ref.) hallgatói vehetők fel.
A folyamodványok elintézéséről a fo
lyamodók az illetékes püspöki hivatal utján
kapnak értesítést junius hó végén.
Budapest, 1928. m ájus 25.
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor s. k.,
ügyvezető alelnök.
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A király szolgái.
„Hasonlatos a mennyeknek or
szága a királyhoz, aki az ő fiának
menyegzőt szene. És eiküldé szol
gáit, hogy meghívják azokat, akik
a menyegzőre hivatalosak vaiának.“
Máté, 22, 2. 3

Az evangéliom hirdetőinek tisztsége ma
gasztos. »Aki titeket hallgat, engem hallgat, és
aki titeket megvet, engem vet meg; és aki en
gem vet meg, azt veti meg, aki engem elkül
dött«. Ez azt jelenti, hogy az igehirdetö ugyan
azt a munkát végzi, amelyet Jézus teljesített testbenlételekor a földön. Menyegzőbe hívja a hi
vatalosakat, mert azt hirdeti, hogy elközelitett
az Istennek országa. Annak, nevében, akinek ada
tott minden hatalom a mennyben és a földön,
hirdeti a bűn erejének elvételét, a bünszolgnság
bilincseinek összetörését. Az őr, aki sokáig vir
rasztóit és kémlelt az éjszakába, jelenti a napfölkeltét.
A szolga urának és királyának megbízásából
és annak nevében, képviseletében megy. »Aki ti
teket hallgat, engem hallgat«. Ahogyan Pál
apostol irja: »Krisztusért járván tehát követség
ben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért
kérünk, béküljetek meg az Istennel«. Az a görög
szó, amellyel az apostol a követségben járást
kifejezi, első sorban az öregséggel együttjáró,
az öregséget megillető tisztességet és méltósá
got jelenti. Azután jelenti azt, aki mint követ,
urának, királyának személyét, méltóságát, tisz
tességét képviseli. Az igehirdetőnek, m nt a ki
rály szolgájának tisztségét jobban megértjük,
ha a követnek a tisztségét egészen megértettük.
A követ, mielőtt működését az idegen or
szágban megkezdi, a saját országának kormá
nyától megbízást kap és amikor mint követ mű
ködik, megbízójának nem puszta ügynöke, ha
nem képviselője. Tevékenysége nem merül ki
abban, hogy átadja a rábízott üzeneteket, ha
nem kötelessége, hogy tanulmányozza azokat,

Megjelenik hetinként oívszer, vasárnap.
Előfizetési i r : Eiétz évre 6 P. 40 flll„ félévre 3 P
21 fim neivedévrt 1 P. N HIÚ flT szia » üli
Hirdetési érák m epesvozés szerint.

akiknél országa érdekében eljár, megragadja a
kínálkozó kedvező alkalmakat, találja meg és
készítse elő a legmegfelelőbb utakat és módo
kat céljának elérésére, terveinek megvalósítá
sára. A követ mindenkor államférfiu és diplo
mata. Megbízójának szuverenitása az övé is.
A saját országának törvényei alatt áll az ide
gen országban is. Nem fizet adót, palotája teriiletenkivüliséget élvez, postáját külön kezelteti,
csomagjait a vámőrök nem bonthatják fel.
A követ tisztjének és méltóságának ez az
ismertetése fényt hint a király szolgáinak, a
Krisztusért követségben járó igehirdetóknek
tisztére, teendőire és méltóságára. A hű szolga
királyának követe, királya nevében beszél és
királya helyett cselekszik. Hogy ezt megtehesse,
ismernie kell királyának akaratát, terveit, cél
jait, gondolkodását. Ha a király menyegzőt
szerez, akkor a szolga ne beszéljen, úgy, mintha
temetésre hívogatná a hivatalosakat. Ha Isten
bünbocsánatot és kiengesztelést szerez, az ige
hirdető ne beszéljen úgy, mintha a bűn na
gyobb hatalom volna, mint az Isten. Ha az Isten
mindez ideig munkálkodik, nem szunnyad és
nem alszik, akkor jx szolga sem lehet renyhe,
naplopó.
Az emberek szeretnek a szolgáról következ
tetni annak urára. S ha tudjuk azt, hogy az
igehirdetö Istennek követe, akkor bár nem
mondhatjuk, hogy a következtetés helytálló, de
annyi bizonyos, hogy a szolgának úgy kell vi
selkednie, hogy az emberek hamis következteté
seket ne vonjanak le Istenre vonatkozólag a
szolga viselkedéséből. Az igehirdetö, aki tiszt
jét elhanyagolja, vagy nem úgy él, ahogyan Is
ten akarata tőle megkívánja, abbjn is bűnös,
hogy hamis képet fest az emberek szeme elé
Istenről és Istennek országáról. És a keresztyén
vallásnak nem azok ártanak legtöbbet, akik az
egyházon kivül állva azt gyalázzák, hanem azok,
akik az egyház szolgálatában állva, okot adnak
életükkel arra, hogy az a szolgálat szidalmaztassék.
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A király szolgájának lenni nagy felelősséget
jelent, mert a király hatalma nagy és intézkedé
seitől sokaknak boldogulása függ. Ez a szol
gálat nincs még betöltve a puszta engedelmes
séggel. Az engedelmesség természetesen elen
gedhetetlen követelmény. De ennél több kíván
tatik meg. Ami az engedelmességnek értéket ad:
az a buzgalom, jó akarat, megértés, amellyel
beleéli magját urának leikébe és'amellyel szolgá
latát olyanná teszi, mint a megbízott követnék
szolgálata, akik őt hallják, az ő urát hallják.
Mert a vendégek, akiket a szolga a király me
nyegzőjébe hiv, nem a szolga által kiválasztott
hanem a király által máris meghívott vendégek'.
Hivatalosak. S amikor a csonkabonkákat, a
koldusokat hívja, akkor is olyanokat hiv, akiket
a király szemelt ki.

A zsinat.
A zsinati nagybizottság egyik világi tagja
a legutóbbi bizottsági ülésen azt a kijelentést
tette mintegy szemrehányásképen, hogy az
evangélikus sajtó nem foglalkozik a zsinattal.
Igjaz. Az evangélikus társadalom teljesen tájéko
zatlan a felől, hogy mi van a zsinattal? Ennek
oka azonban nem az ev. sajtó, hanem az, —
amit különben az egész vonalon sajnosán tapasz
talunk, — hogy az ev. sajtó semmiféle értesítést
nem kap sem az illetékes hivataloktól, sem az
ev. sajtóirodától (?) Csak annyit tudunk meg
egy-egy szálló hírből, hogy úgy félévenként
összeül egyikemásik albizottság, tanácskozik,
törvényjavaslatokat készit, ezeket sokszorosítják
is, de minderről az ev. sajtót senki se tudósítja.
Természetesen igy a sajtó sincs abban a hely
zetben, hogy tájékoztathassa a közönséget s a
közönség körében sem nyilvánul meg érdeklődés
a zsinat ügye iránt. Ez pedig elég baj.
Értesülésünk szerint általában bizonyos tá
jékozatlanság uralkodik a zsinat körül. A leg
utóbbi zsinati nagybizottsági ülésre a tagok ab
ban a hitben mentek, több napos tanácskozás
o n előbbre viszik az ügyet. E helyett arról
folyt a tanácskozás, alkalmas-e egyáltalában a
inai idő, a politikai helyzet a zsinattartásra ? Más
részt az u. n. egyháztanácsi rendszer, melyet,
mint egyik főalapelvet már elfogadott a nagybi
zottság, nem ellenkezik-e az evangélikus egyház
demokratikus szellemével?
Ezt a kérdést kellene még némelyek szerint
alapos tárgyalás alá venni.
Mások szerint pedig a zsinattar ás nagyon
is .sürgős,^ mert ellenséges erők ostromolják,
bomlasztják egyházunkat, ki kell tehát építeni
az itt-ott bomladozó bástyákat. Anyag! nehézsé
gek is merülnek fel a hívek túlterhelése és az
1848. XX. t.-cikknek még mindig nem kielég.tő
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végrehajtása miatt. Sürgősnek tartják1 sokan a
zsinat összehívását a lelkészválasztási szabályrendelet megváltoztatása miatt, mellyel sok baj
nak vennénk elejét, valamint az egyházi fegye
lemnek evangéliomi alkalmazására i elérkezett
nek látják már az időt. Elég gondot okoz az
egyházkerületek arányosításának a fontos kér
dése is.
A zsinati nagy bizottság mindezen kérdések
megtárgyalása után azt a határozatot hozta,
hogy egy az albizottságok elnökeiből és el adói
ból alakított bizottságot küld ki, mely az összes,
teljesen készen álló javaslatokat letárgyalja!, őszszeegyezteti és ezt az egységes szempontokból
alkotott javaslatot Milder Károly professzor elő
adásában bocsátja majd szeptember hónapban
a nagybizottság elé. Az őszi egyetemes közgyű
lés aztán megteheti a szükséges lépéseket a zs nat összehívására. Reméljük, a tárgyalások alatt
és után az ev. sajtó abban a helyzetben lesz,
hogy tájékoztathatja a nagyközönséget az uj tör
vényjavaslatok felől s a nagyközönsíéjgneik is lesz
módja hozzászólni a fontos kérdésekhez.'
így remélhető, hogy a holt betűkből uj
élet fakad egyházunk javára, Isten dicsőségére.
Senior.

Egyház é s iskola.
(M agyar István íelpéci ig

tanítónak a győri prezbiteri konferencián tartott előadása.)

Ha a múlt évtizedek egyházi irányú iratai
között búvárkodunk, lépten-nyomon találkozunk
azon általános panasszal, hova tűnt az embe
rek leikéből a szeretet, a megbecsülés, a meg
bocsátás érzése? Hova lett az emberek szivéből
a lelki édes anya, az egyház és annak gyermeke
az iskola iránti ragaszkodás? Ha a múlt évtize
dek figyelői ily panaszra fakadtak, vájjon mit
szóljunk ma, mai korunk semmi nemessel, szép
pel nem törődő korszakában, amikor a nagy
tömegek leborulnak amaz aranyborjú előtt,, ami
dőn rabszolgái lesznek a földi javaiknak, mikor
mily sokan ékesítik fejüket,- sőt csillogtatják is,
a fertőző bűnök koronájával? Hova jutottunk?
Hol lesz a megállás? Mikor lesz ébredésünk?
Jézus Krisztus könnyei, melyek hullottak Jeru
zsálem láttára, nem szólnak-e hozzánk is, »me
mento«-ként? Ébredjünk fel közönyösségünk
ből, a rut egoizmusból, a féktelen élvhajhászásból. Ne nézzük fásult nemtörődömséggel ev.
egyházunk gyengülését, iskolá nk teljes elvilágiasodását, hanem Istenben vetett ierős hittel, őseink
bátor, kitartó lelkesedésével fogjunk az újjáépí
téshez.
Mi a legszükségesebb eszköze az elvég
zendő nagy munkának? Egyedül a szeretet! Ha
szeretet lakozik bennünk, ha egymást megbe
csülni, ha egyházunkat, iskolánkat, mint a ma
giunk legdrágább kincsét szeretni tudjuk, akkor
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les/ bennünk tettre kész elhatározás akarni tu
dás. A szeretet megértet bennünket, összefo
gásra ösztönöz, s ekkor minden tudn: fogjak,
hogv egyházunk fennamaradása nemcsak a hi
vatásos papságnak érdeke, hanem mindnyájunk
nak legszentebb ügye.
Minden evangélikus embernek, legyen az
vagyonos vagy szegény, ur vagy szolga, tano
zása van egyházával szemben, azokért a lel
kiekért, melyek mindenkinek kell, hogv legdrá
gábbak legyenek, mely megtartja ami szivein
ket s a világ forgatagában csakis egyedül ez
vezet a megelégedésre, mely nélkül nincs e
földön sem béke, sem boldogság.
Amidőn egyházépitö munkáról beszélünk,
első helyen kell megemlékezni az iskoláról,
mert az iskola az a szilárd alap, melyre fel
építhetjük erős egyházunkat. Az egyház szülte
az iskolát, az iskola emelte naggyá az egyhá
zat, s e kettő között a kapocs tehát a legbcnsöbb, hogy úgy mondjam vérrokon^ág van
köztük. Hazánkban az iskolai nevelés kezdete
összeesik a keresztyén vallás felvételével. A
behívott szerzetesek által emelt iskolákban ek
kor még csak papokat, szerzeteseket neveltek,
kik hivatva voltak a keresztyén tanokat terjesz
teni, később azonban a nemesek gyermekei is
bejutottak ezen iskolákba. Később létesültek az
u. n. parochiális iskolák, melyekben tulajdon
képen a felnőttek oktatása folyt és pedig az
istentisztelet végeztével a templomokban, a pa
pok a szent leckéből, az evangéliombó! olvas
tak fel és magyarázták azt a híveknek. Az Ár
pádok korát követő századokból, 53 falusi
iskolának léteiéről vannak adatok, melyek anya
gát főleg a vallástan eleme, ének, olvasás és
néha irás képezték. Az iskolaügy a többi kül
földi államokban is csak ehhez volt hasonló.
A nevelés terén óriási haladást idézett elő
a reformáció, mert a reformáció terjesztette el
és fejlesztette ki a népiskola ügyet. E kor
egyik legkiválóbb nevelője maga Luther M. és
társa Melanchton Fülöp. A reformáció elterje
désével Magyarországon is nagyon előre ha
ladt iskoláink fejlődése, mit annak köszönhet
tünk, mert a magyar hitterjesztók folytonos
összeköttetést tartottak fel Luther M. és Mclanchtonnal, kik maguk is nagyban támogat
ták az iskolák szervezésében a buzgó magyar
reformátorokat, a nevesebbek közül DévayiBiró
Mátyást és Erdőssy Szilveszter Jánost, kiknek
főcélja volt, hogy a szentirást minél előbb ma
gyar nyelven adhassák a nép kezébe. A XVII.
század elején már Erdélyben s a kapcsolt ré
szekben és a Tisza mentén különösen jól ál
lott az elemi iskolázás ügye, még a legkisebb
faluban is volt iskola, rendes fizetésű tanítóval.
1540-től a nemzeti kultúra letéteményese a pro
testáns iskola, amit bizonyít eléggé az is, hogy
1530—80-ig keletkezett iskolák közül 134 pro
testáns és 34 katholikus. A lelkes megmozdu
lásnak óriási jelentősége volt az általános nép-
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imivelödésre, mert a reformáció hivei mindenütt
iskolákat állítottak fel, miáltal a legalsóbb nép
rétegek lelki gondozását is hathatósan elősegí
tették.
A reformáció rohamos előretörésének te
hát egyik legfontosabb eszköze volt az iskola,
amit bizonyít az is, hogy a r. kath. papság látva
a protestán ok nagymérvű té hódi.ását, ennek
ellensulyozásaképen ök is megkezdették elha
nyagolt iskolaügyüket feléleszteni. E nemes ver
sengés eredménye lett, az iskola ügyünk kifejlő
dése.
Sajnos, nincs időm rövid értékezésem kap
csán res/letesen ismertetni evang. iskoláink fo
kozatos kiépítését, pedig érdemes volna meg
emlékezni azokról a hithü ősokról, k k oly nagy
anyagi áldozatokkal jöttek iskoláink felépítésé
hez. Mint látjuk, az egyház élesztette fel az
iskolát, az egyház adta az életet az iskolának.
Az evang. iskola pedig akkor teljesi hivatását,
mikor az egyház szolgálatában, a hit, a vallás,
és a szeretet fegyverével a legádázabb harcot
vívja meg a hitetlenség, a vallástahnság, a kö
zönyösség és az istentelcnség ellen.
A legértékesebb talaja a vallásos érzés, az
ev. öntudat kiművelésének a gyermeki lélek,
a gyermekkor, mely a legfogékonyabb a szép,
nemes iránt, ha ezt elmulasztjuk, később már
nagyon kemény lesz a rög, melyet meglágyí
tani, csiszolni, nemes érzelmekre kelteni aka
runk. Ahogy az iskola segítségére siet az egy
háznak a nemes érzelmek keltésével a gyermeki
szívben, ép úgy segítségére kell lennie a csa
ládnak is, az iskola neTiéz munkájában.
A gyermek magával hozza az iskolába a
család hü tükrét, hogy mennyi gond, figyelem,
időtöltés emésztődik fel az olyan gyermek ne
velésénél, amelyik a család által nyújtandó leg
szükségesebb alapot nélkülözi, arra kartársaim
tudnának legjobban válaszolni. Az alapot tehát
a szülő adja a gyermeknek, az iskola tovább
épit, irányit, rendbe szedi, osztályozza a gyer
mek szerzett képzeteit, majd a további művelést
átveszi a templom, s a különböző nemes célú
egyesületek. Ne gondoljuk, hogy a tanító és
lelkész, mint az egyház hivatott szolgáinak
munkája elég e nehéz feladat megoldásához,
nem, itt szükség van minden iga/ evangélikus
emberre, kinek szivéből, nem halt ki ember
társai és egyháza iránti szeretet. Hogy mi
lyen széleskörű munkát igényel a »Ma a köz
szolgáitól, legyen szabad felhoznom annak ecse
telésére egy fiatal tanitótársam sorait, melyek
ben a következőket Írja: »Nem tudóin a jó Is
ten kegyelme ad-e elég erőt, a reám hárult
munka elvégzésére, mert mint tanító, kántor,
énekkarvezetó, népművelési előadó, levente ok
tató, tűzoltó parancsnok stb. végjzem széleskörű
munkámat, Istenem, de szívesen lennék csak
tanító egyházam veteményes kertjében!« Innen
— e nyilvános helyről lélekben magamhoz
ölelem ifjú kartársamat és biztató szeretettel
kiáltom feléje, csak előre a megkezdett utón.
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Ma nincs megállás, addig nem lehet pihe
nésünk, mig evang. egyházunk falai újból erő
sen nem állanak, mig megcsufolt édes hazánk!
leomlott ormai, újból nem állanak!, a Kárpát bér
cein, az Adria partjain. Ha e két kitűzött szent
célt elértük, úgy térjünk pihenőre, mert amit az
ősök reánk hagytak, mi is tisztán, mocsoktalanul adhatjuk át fiainknak.

fl filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
4, 1.
Az apostol önzetlen és .meleg szeretetből inti
a filippibelieket, hogy mennyei elhivatásuk tu
datában és ahhoz méltóan éljenek, öröme telik
abban, hogy intelmével olyanokhoz fordul, akik
eddig is megfogadták szavát és megszivlelték!
tanácsait, s dicsőségére váltak az apostol szol
gálatának. Nem kell munkáját újból és újból
élőiről kezdenie; a magvetés siker ültf; a szivek és
elmék fogékonyak voltak; csak álljanak meg ez
után is az Urban, akit a mennyekből hittel vár
nak, de akiben mint jelenvaló Pásztorban a
Szentlélek által most is örvendeznek. Mert amit
Krisztus a Lélek által munkált bennök, bizo
nyossá tette őket afelől, hogy a Krisztus szereti
őket, s ebben a szeretetben már most védelmet
találnak minden bizonytalanság, kételkedés., féle
lem ellen. Krisztus tulajdonaivá lettek, és senki
nem szakíthatja el őket lelkűk megjváltójától és
üdvözítőjétől. A Krisztusban való életnek egyik
nagy áldása a biztonságnak, a megmentettségnek, az élet változásai között is az állandóságnak
érzete. Ez adja meg azt a lelki nyugalmat és
csendes békességet, amelyet az apostol azzal a
képpel fejez ki, hogy a keresztyén ember a
Krisztusban szilárdan megáll, ahogyan megáll
a viharban a kősziklára épített ház, vagy a
mélyen a földben gyökerező fa. A keresztyén
embert jellemzi az a nyugalom, amely a megter
mékenyült virágok Ígéretes pompájába öltözött
fákra borul halk tavaszi éjszakákon: a tavasz
megadta mindazt, ami a fa életét az őszben
gazdag áldással rakja meg. Még nincs a óéinál,
de a cél már átölelte s eljegyezte magának. Még
fejlődni kell, de a fejlődés már az ujjászült élet
nek önmagához hű maradó kibontakozása. A
nagy feladat tehát az, hogy álljanak meg abban
az uj személyiségiben, amely viszont a Krisztus
ban gyökerezik és a Krisztusban látja ősképét.
4, 2. 3.
Az apostol jellemképéhez hozzátartozik,
hogy nem feledkezett meg azokról, akik az evangéliomért vívott harcaiban segítségére voltak,
kivették a részüket a gyülekezet alapítás nehéz
és veszedelmes munkájából. Ezeket, akik vele
együtt viaskodtak, szintén ő nyerte meg a Krisz
tusnak, ámde hálásan ismeri el, hogy mit jelen
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tett számára ezeknek csatlakozása és munkája.
Közülök két nőt, Evódiát és Sintikhét név sze
rint is megemlíti és inti, akik valószínűleg nem
csak gyülekezeti tagok, hanem t sztséget viselő
gyülekezeti munkások, diakonisszák voltak1. A
tisztségre azzal szereztek érdemet, hogy az apos
tolnak munkatársai voltak a kezdet nehézségei
idején. Később a két nő között elhidegülés, né
zeteltérés támadt, de ez nem csökkentette buz
galmukat, améllyel részt vettek a gyülekezet éle
tében és munkájában. Az apostol egyetértésre
inti őket; nem keresi, melyik a hibás a kettő
közül; reámutat a Krisztusra, ak ben megtalál
hatják az egyetértés alapját és erejét. Szolga
társát, aki vele együtt vállalta a Krisztus igá
ját, s laki alatt valószínűleg a filippibeli gyüleke
zet püspöke értendő, arra kéri, hogy járjon
közbe a két nő kibékülésénél; azokat, akik jó
Szolgálatokat tettek a gyülekezetnek, nem szabad
elejteni, mihelyt meginognak, hanem erősíté
sükre, támogatásukra kell sietni. Név szerint em
lékezik1 meg az apostol egy férfiúról, Kelemen
ről is; a többieknek neve fel van irva az élet
könyvében.

Pál apostol egyénisége missziéi
munkájának tükrében.
Irta: Dr. Kiss Jenő.

A természet életéből alig néhány képet használ
a feltámadás megértetésére, a földbe vetett mag
példáját hozza fel, amely, ha nem rothadand el,
nem elevenedik meg. (I. Kor. 15, 36.); az em
beri test példáját, amelynek számos tagjai van
nak, s egyik a másiknak munkáját egészíti ki
(I. Kor. 12.), a hívek összetartozandóságának
megvilágositása céljából. A zsidók és pogányok
viszonyának illusztrálására hozza fel a szelíd s
vad olafja képét; de itt is megfordítja a termé
szet sorrendjét s a vad olajfáról szól, amelyet
a szelíd olajfába beoltanak. Ró. 11., mert itt is
nem a kép, hanem a gondolat, amelyet kife
jezni akar, uralkodik egyedüli módon, nevezete
sen az emberiségnek az ev. számára való meg
nyerése.
Amikor megélhetéséért takács mesterségét
folytatja, ügyes kézzel osztályozva, válogatja a
fonalakat, lelkében akkor is ev. ügyéért dol
gozik; rendezi, osztályozza gondolatait, sorozza
megfelelő csoportokba az embereket, hogy meg
felelő módon szólhasson hozzájuk. Amint a szö
vőszéken a kereszt fonalat hordó hajócska ke
zének irányítására ide-oda halad, bizonyára arra
gondol, hogy az emberi élet is ellentétes erők
behatásaként majd egyik, majd másik irányba
terelődik, hogy két ellentétes törvény működik
az emberben, a főnek a törvénye, amely a jót
akarja, s a tagok törvénye, amely amazzal el
lenkezik és amannál erősebb. (Ró. 7.) Vagy
amikor Korinthusban ja vele egy foglalkozású
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Aquila és Priscilla házában velük együtt vágja- Római levélben hirdeti, hogy nem az a körül
szabja a sátorponyvákat, akkor is szorongatja metélés az igazi, amely a testben, külsőképen
őt a lélek s a kézzel csinált sátor az emberi történik, (2, 28.) Jeruzsálembe-menve maga is
test sátorára emlékezteti, amely múlandó, mint alá veti magát a zsidó tisztulási eljárásnak. (Cs.
amaz, amelyet elóbb-utóbb le kell vetnünk, mint 21, 24.)
Szóval, ahol lehetséges, tekintettel van a
amazt; éppen azért kell tudnunk, hogyha e földi
sátorunk elbomol, épületünk van Istennél, nem gyengébbre: »Meglássátok, hogy a ti szabad
kézzel csinált, hanem örökké való házunk a ságtok valamiképen botránko/ásukra ne legyen
az eróteleneknek I. Kor. 8, 9. Magát állitván
mennyben. (2. Kor. 5, 1.)
Ez az evangéliomba való belső felolvadása oda példának: Annak okáért, ha eledel botránmagyarázza meg azt, hogy mindent annak ren koztatja meg az én atyámfiát, inkább sohasem
del alá; minden lesz minedenckben hogy azt si eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botkeresen hirdethesse: Noha mindenkivel szem ránkoztassam. I. 8, 13. Bár vallja, hogy semmi
ben szabad, mindenkinek szolgájává tette ma sem tisztátalan önmagában, hanem bármi an
gát, hogy az. embereket megnyerje. És lett a nak tisztátalan, aki annak tartja, Ró. 14, 14.,
zsidónak zsidó »törvény alatt levőknek törvény de hozzá teszi: ha a te atyádfia az ételért meg
alatt lévő, törvény nélkül valóknak törvény nél szomorodik, akkor te nem szeretettel cselek
kül való, eróteleneknek erótelen; mindeneknek szel; ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért a
minden, hogy mindenmódon megtartson né Krisztus meghalt. 14, 15. Tehát a hitben erősek
melyeket«. (I. Kor. 9,
20—2.) De ez nemaztlegyenek, tekintettel a hitben gyengékre. »Min
jelenti, hogy egyszer igv, másszor másként szól, den szabad nékem, de nem minden használ.
tehát hogy mást hirdet a pogányoknak s mást Minden szabad nékem, de nem minden épit«.
a zsidóknak, hanem hogy az üdvösség szem 1. Kor. 10, 23.
A gyengébbekre való ez a tekintet azon
pontjából közönyös dolgokban alkalmazkodik
hozzájuk. íme az athéni bölcsek és álbölcsek ban csak addig tart, amig az ev. lényegéről
közt az ő tulajdon nyelvükön szól, de csak be nincs szó. Amikor ide ér. akkor nem ismer gyen
vezetésképen, a tulajdonképeni tárgyra való rá gébbekre való tekintetet, akkor a mások ked
vezetés céljából. Amint a római birodalom ut véért még vegetáriánusságig is kész Pál pat
jai mind a központban, az urbs-ban futottak tog, dörög, szent haraggal ostoroz. *ó balgatag
össze Traján oszlopánál, úgy az apostol lelki Oaláciabeliek! kicsoda igézett meg titeket, hogy'
világánál minden az ev. felé, mint központ felé ne engedelmeskedjetek az igaz-ágnak«. Oa. 3.
irányult. Ez a minden egyéb felett álló, amely »Ennyire esztelenek vagtok-e; amit lélekben
nek szolgálatába állít minden mást. Nemcsak kezdtetek, most testben fejeznétek be? 3, 5.
theologosukat, hanem nyelvészeti, történeti, böl Ha szinte egy mi vagy mennyből való angyal
csészeti irányban kutató tudósokat ragadott meg hirdetne is néktek azon kívül, amit néktek hir
az a komoly méltóság, egyszerűsége mellett is dettünk, legyen átok . (1, 8.) Amikor a pisidai
hatalmas erő, amely az apostol ezen athéni be Antióchiában »a zsidók betelnek irigységgel s
szédét még a Lukács-féle átírásban is jellemzi; ellentmondanak azoknak, amiket Pál mond, el
s vájjon lehet-e rövidebben s hatásosabban az lenkezne és káromlást szólva (Cs. 13, 45.) ak
ev.-ra rávezetni, mint ó teszi: »Athéni férfiak, kor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva
minden tekintetben Istenfélőknek látlak titeket, mondának: szükséges volt, hogv először néktek
mert amikor bejárám és szemlélem a ti szen hirdettessék az Isten igéje; de mivelhogy ti meg
télyeiteket, találkozám egy oltárra is, amelyre vetitek azt, s nem tartjátok méltónak magatokat
ez vala rá írva: az ismeretlen istennek. Akit az örök életre: ;ime a pogányokhoz fordulunk«. S
azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én Jézus útmutatásának megfelelően még lábaik
néktek«. (Cs. 17, 23.) És a bevezetés ezen ak porát is lerázván ellenük, elmenénck Ikoniumba.
kordjával adja meg az egész beszéd alaptónu (13, 50.) Hasonló a helyzet Korinthusban. Ami
sát, amely páratlan a maga nemében. És bizony kor az itteni zsidók ellene szegőiének s károm
nem a beszéd erején múlott, hogy Athéné azon lást szólnak, ruháit megrázva monda nékik: vé
nal nem kapcsolódott be az apostol által alapi- retek a fejeteken, én tiszta vagyok«. Cs. 18, 6.
tott gyülekezetek hosszú láncolatába, hanem az Vagy amikor judaista tévtanitók munkája ered
emberi bölcsesség balgaságán.
ményét, az egész pogány missziót s ezzel a
Látszólag más az arca, s mégis ugyanaz a keresztyénség sorsát veszélyeztették GaláciáPál, aki Korinthusban elvégezte magában, hogy ban, bátran megy el Jeruzsálembe s az ottani
ne ékesszólással, vagy bölcseséggel hirdesse ne fő-fő apostolok előtt tárja fel ev.-át, nehogy va
kik Isten bizonyságtételét, mert nem akar kö lamiképen hiába fusson, vagy futott légyen. Ga.
zöttük egyébről tudni, mint a Jézus Krisztusról, 2, 2. És a belopózkodott hamis atyafiakra való
még pedig mint megfeszítettről. I. Kor. 2, 1— tekintetből egy pillanatig sem adta meg magát
4. Szorongását legyőzi, mert tudja, hogy az ő (tanítását) a jeruzsálemi főapostolok előtt, hogy
beszéde nem emberi bölcscségnek hitető be az ev. igazsága megmaradjon a pogányok szá
szédében áll, hanem a léleknek és erőnek meg mára. 2, 5.
mutatásában«. (U. o.) Oimotheust a zsidókra
(Folytatjuk.)
való tekintettel körül metéli (Cs. 16, 3.) bár a
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— A győri egyházmegye prezbiteri kon
ferenciája. A győri egyházmegye junius 7-én
tartotta első prezbiteri konferenciáját Győrött.
A konferenciát istentisztelet előzte meg, amelyen
Turóczy Zoltán győri lelkész prédikált Kolosse
4, 17. alapján, nagy hatással fejtegetve, hogy
az egyháztanácsos mimódon töltheti be a szol
gálatát 1. híven, 2. tehetsége szerint. Az istentisztelet után a konferencia résztvevői á ‘.mentek
a Szeretetház dísztermébe, de amikor kitűnt,
hogy a 300-nál több konferenciatagot a terem
nem bírja befogadni, vissza kellett menni a
templomba s a konferencia ott folyt le. Csemez István gazdasági főtanácsos, egyházmegyei
felügyelő nyitotta meg ének és ima után a kon
ferenciát, üdvözölte dr. Stelczer Mátyást, a mo
son i egyházmegye felügyelőjét, az előadókat,
a megjelenteket, majd az éppen belépő Kapi
Béla dunántúli püspököt, aki a konferencián
mindvégig résztvett. Jausz Lajos győri másod
felügyelő üdvözölte az egyházközség nevében
a püspököt és a konferenciát. Előadásokat tar
tottak dr. Bertha Benő lébényi felügyelő az egy
ház és állam egymáshoz való viszonyáról;
Abaffy Gyula a KIÉ evang. ágának titkára az
ifjúsági egyesületekről; Szalay Mihálv lovászpatonai lelkész a protestántizmus világközi hely
zetéről; Magyar István felpéci igazgató-tanitó
az egyház és iskoláról. Kapi Béla püspök be
széde után a konferencia a vasárnap megszente
léséről szóló javaslatot fogadott el, majd ima
és az Erős vár eléneklése után véget ért. A
konferencia alkalmával a győri gyülekezet iratterjesztése vallásos iratokat árusított.
— Halálozás. F a r k a s Győző, a debreceni
gyülekezet hű lelkipásztora, junius Ó-én, 36 éves
korában gyomormérgezésben meghalt. A deb
receni egyházközség az alábbi gyászjelentést
adta ki: »A debreceni ágostai hitv. evangélikus
egyház, a megrendítő gyász mélységes fájdal
mával, — de Isten akarata előtt a föld poráig
leboruló alázattal és engedelmességgel tudatja,
hogy hat éven át az önfeláldozásig hű lelkipász
tora, a prófétalelkü szónok, a széles látókörű
egyházszervező, a hívek atyai szívvel szerető s
viszont szeretett őriző pásztora, nagy tiszteletű
Farkas Győző lelkész ur, gazdagon megáldott
élete 36-ik évében, pár napi súlyos szenvedés
után, f. é. junius hó 9-ikén, délután 3/42 órakor
visszaadta nemes és tiszta lelkét Teremtő Urá
nak Istenének. Egyházunk drága halottjának
földi porrészeit junius 1 1 -én, hétfőn ravatalozzuk
fel templomunkban, amaz oltár és szószék köz
vetlen közelében, hol szentsége» szolgálatait vé
gezte. Temetése ugyanott (Miklós-utca 3. sz. a.)
junius hó 1 1 -én, hétfőn délután négy órakor kez
dődik, ahonnan a Kossuth-utcai református te
metőbe kísérjük. Debrecen, 1928. junius hó 9 .
Az igaznak emlékezete áldott. A lélek él, —
találkozunk!«
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— Rövidesen folyósításra kerülnek a
protestáns egyházi kölcsönök. Az evangéliomi
egyházak hiteligényeinek kielégítésére megindult
akcióról alig néhány héttel ezelőtt számoltunk
be. Már akkor hangoztattuk annak rendkívüli
jelentőségét és ismertettük azokat a nagy célo
kat, amelyek ennek az immár elodázhatlanná
vált kérdésnek a megoldásával végre elérhetek
lehetnek. Most örömmel vettük az <ügy lebonyolitására alakult Központi Protestáns Hiteliroda
értesítését, mely a nagy kérdés gyors s hiteles
és a legkedvezőbb megoldásáról számol be. Az
amerikai pénzcsoporttal több mint egy hónapig
tartó tárgyalások után sikerült az egyházak öszszes kölcsönigényét kielégítő összeget 5,000.000
dollárt erre a célra biztositani, amely már a
jövő hét első napjaitól kezdve rendelkezésére
áll az igénylő egyházaknak. A Protestáns Hitel
iroda (Budapest, IV. Ferenciek-tere 3. I. em.
1 .) ezúton is azt a kérelmet intézi az összes egy
házakhoz, hogy amelyek igényeiket bejelentet
ték, a közeli napokbankiküldendő körlevelek ér
telmében legsürgősebben küldjék be a kívánt
adatokat, amelyek pedig még eddig nem igé
nyeltek, ne szalasszák el ezt a talán soha viszsza nem térő alkalmat, hogy kölcsön szükségle
tüket ezen az utón szerezzék be. Később min
den valószínűség szerint jelentékenyen drágább
utón juthatnak pénzhez. 'Most még két hete van
minden egyháznak arra, hogy igényét bejelent
hesse. Magunk részéről is nyomatékosan ajánl
juk az egyházak figyelmébe, hogy az akcióba
mielőbb kapcsolódjanak bele, mert ezzel együtt
nagyon fontos gazdasági céljaink megoldására
is sikerülni fog megfelelő intézmények létesítése.
— Iskolai beiratások. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 38.066/1928. VII. számú,
május 26-án kelt rendelete értelmében az elemi
iskolákban a beiratások a III. Egyetemes Tan
ügyi Krongresszusra való tekintettel f. évi ju
nius hó 30-ig befejezendők. Ennek1 megfelelően
a tanév megrövidítendő.
— Állami segély a Tanítóegyesület üdü
lőházának. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter az Evang. Tanítóegyesület balatoni üdülő
házának építési költségeihez folyó évi julius hó
1 -től kezdődő hatállyal általa kiésőbb meghatá
rozandó időpontig évi 4.500 pengő annuitásos
állami segélyt engedélyezett.
— Olcsó üdülés a Balatonnál. Lelkészek,
tanárok, tanítók és általában ifjúsággal foglal
kozók részére julius 21—24-ig villanyvilágítás
sal felszerelt kényelmes barakokban üdülőtábort
tart a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövet
sége. Féljegy. Külön strand. A három és fél
napi ellátás dija a részvételi díjjal együtt öszszesen kilenc pengő. Jelentkezni lehet julius hó
1 2 -ig egy levelezőlapon. A jelentkezés alkalmá
val négy pengő előre küldendődbe KIÉ Szövet
ség címén, Budapest, IX. Üllői-ut 29. II. em.
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— A győri ev. diakonisszaképző intézetet
f. hó 12-én meglátogatta Pastor Pcntli Éliás a
viipouri — Finnország *— diakonisszaképzö in
tézet igazgató lelkésze. Nevezett intézetben már
110 evang. diakonissza végez kórházi, magánápolási, gyermekgondozó és hitterjesztő mun
kát.. Az igazgató meleg érdeklődéssel és ked
ves elismeréssel járta végig a győri Szeretetházat, melynek leányinternátusa, ár vallác* és me.iháza mellett diakonisszaképzője csak egy és fél
éves. Teljes elismeiéssel szólott az itt — nehéz
körülmények között v égzett munkáról, az inté
zet berendezéséről s intézetünk, egyházunk és
hazánk felvirágzásának meleg óhajtásával s ál
dás kivánataival vett tőlünk búcsút.
— Zalaegerszeg. Bensőséges és nagysza
bású ünnepség keretében avatta fel jun. 7-én a
zalaegerszegi egyház gyülekezeti hajlékát amely
a városnak eg>ik legszebb fekvésű helyén épült
fel, s egyébként is, művészeti elgondolás te
kintetében a városnak egy ik legszebb épülete. A
hajlék földszintjén a négy .szobából álló lelkészla
kás helyezkedik el, mig az emeleti részen a/
irodahelyiség, benne a gyülekezeti könyvtár és
a mintegy 200 személyt befogadó nagy terem
van, nemcsak tanácskozások és közgyűlések, ha
nem a lelkész és a gyülekezet által tervezett belmissziói munka s rendszeres kulturünncpélyek
céljaira. Az avatási ünnepély délután négy óra
kor kezdődött a templomban, melyet zsúfolás g
megtöltött a hive serege, s a város társadalma,
élén Czobor Mátyás polgármesterrel. Istentiszte
let után a közönség a gyülekezeti házba vonult,
amelynek hatalmas terme s/ük.iek bizonyult az
érdeklődők befogadására. Itt Varga Gyula es
peres kívánsága szerint és nevében Kutas Kál
mán lelkész vegezte a lélekemelő avatá i aktust.
Az avatást követő dis/közgyülésen az avató lel
kész beszéde után hálás köszönetét mondott
mindazoknak, akik részint anyagi, részint erköl
csi támogatásban részesítették az egyházközsé
get, hogy házát fölépíthette: Zalaegerszeg r.
tanácsú városnak a telekért és a téglákért, a
ref. egyház tagjainak az adományokért, Lomjáns/ky István mérnöknek a művészi tervezésért
és elő nem sorolható önzetlen munkálataiért, Mi
hály Gyula és Nagy Pál földbirtokos uraknak,
gyük egyháztanácsosoknak, hogy amikor az épít
kezés az anyagiakban v J ó hiány miatt már-már
megakadt, lehetővé tették a munkálatok folytatá
sát és befejezését. Köszönetét és hálát mondott
Schmidt Viktor gondnoknak és főkép dr. Kovács
János törv. biro, gyűl. felügyelőnek: akk kez
dettől fogva végig erő és biztatás, kitartás és
véghezvitel voltak, a jegyzőkönyvek Írójának,
Szalay Sámuel igazgatónak, ak több betűt irt
le az építés kapcsán, mint amennyi tégladarab
van a falakba beleépítve, Kosánszky Józsefnek
az építési felügyeletért. Dr. Kovács János fel
ügyelő akkép köszöntötte a lelkészt, hogy a
gyülekezet a nagyszerű épület létrehozását Isten
után első sorban Kutas Kálmán nemes egyé
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niségének köszönheti, s annak a rendkívüli ha
tásnak, amelyet vonzó és önzetlen jszemclyiségévd az emberekre gyakorolt. S azt az óhaját fe
jezte ki: vajha ne távozna el a gyülekezetből, ha
nem ő és családja maradhatna a lelkcs/hajlék la
kója. Ezután a gyülekezet a szeretetlakomán
mintegy 130 embert látott vendégül a protestáns
nőegylet által gyönyörűen feldíszített asztalok
mellett. A gyülekezeti ház nemcsak a zalaeger
szegi egyháznak, hanem a dunántúli Lutherániának is egyik büszkesége lehet, s örökké emelni
fogja a gyülekezet önérzetét az a tudat, hogy
a riajlék létrehozása érdekében gyűjtéssel nem
élt, s elenyészően csekély külső eg /h á ó segít
séggel építette fel a gyülekezeti háznt. Ennek
becsértéke szakértői vélemény szerint mintegy
65 ezer pengő, a gyönyörű telket nem is szá
mítva. Nyomasztó adósság csupán 20.0.0 P,
amelyre önkéntes adományokat hálával vesz a
zalaegerszegi ev. egyház.
Az O rszágos Protestáns Patronage
Egyesület választmánya 1928. évi junius nő
16-án délelőtt 11 órakor a dunaalmási Kerkápolyi-Bodor szeretetház nagytermében ülést tart,
amelynek tárgya, beszámoló az Egyesület mű
ködéséről és a közgyűlés előkészítése, határozathozatal a Kerkápofyi-Bodor szeretetház *ovább:
fejlesztéséről. Ez alkalommal a választmány igen
tisztelt tagjainak az elnökség bemutatni óhaj ja
az Egyesület tulajdonába i levő dun?almá i 'Ker
kápolyi- Bodor és a Balogh Dénes szeretet háza
kat, hol jelenleg mintegy 120 gyermek nyer el
helyezést. A kiránduláson mindenkit szívesen
látnak.
— Mr. Gethmann. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Világ Szővetségéenek főtitkára ju
nius 8-án Budapestre érkezett, ahol junius hó
14-ig az ifjúsági munkára vonatkozóan a ma
gyar vezetőséggel rendkívül fonío; tárgyaláso
kat folytatott. Mr. Gethmann volt az aki a há
ború után Csehországban és a megs állt Felvi
déken a keresztyén ifjúsági egyesületi munkát
kiépítette.
— A kecskem éti nyilv. joggal felruhá
zott ref. leányközépiskolával kapcsolatos in
ternátusbán I., II. és III. osztályos növendékek
felvétetnek. Jelentkezések és mindennemű ér
deklődés Ref. leánylyceum igazgató ág Kecs
kemét, ref. lelkészi hivatal címére junius 20-ig
intézendők.
Iharosberényben (Somogymegye) Szentháromság vasárnapján a:aku!t meg 25 taggal a
KIÉ egyesület. Káldy József lelkész 14 évi
buzgó munkája után a mozgalomnak f . üángolást
adott a fárszentlőrinci konferencia, amelyen há
rom iharosberényi ifjú is résztvett, akik haza
térve olyan lelkesen dolgoztak!, hogy a gyüle
kezetben ma már otthonná', könyvtár al és fér
fikarral rendelkeznek. Abaffy Gyula országos
titkár vette ki a fogadalmat a huszonöt ifjútól,
s a Sandról átjött 5 ifjúnak is útmutatást adott
egyesület alakítására.
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— Budapest. Dr. Hittrich Ödön főigazgató,
a fasori ev. főgimnázium 14 éven át volt igaz
gatója az idei tanév végével nyugialomba vonul.
A főgimnázium tanári kara az igazgatói tiszt
ségre Mikola Sándor c. igazgatót, a m. kiir. tud.
akadémia rendes tagját jelölte.
— Rövid hírek. A világ legnagyobb orgo
nája a passaui székesegyházban van; most pün
kösdkor szentelték fel. A sípok száma 16.102!
— Áz Ev., Papnék Szövetsége ötven gyermeket
fog, nyaraltatni egy hójnapiigj a Balaton mellett. —
A Resti Luther Szövetség női szakosztálya a
finn-észt vendégek tiszteletére junius 1 1 -én mű
soros szeretetvendégséget rendezett. — A Fel
vidéken kilencezer tót nyelvű reformátusból
megalakítják a tót református egyházkerületet.
— Egy-egy iskola felépítése a kultuszminiszter
szerint 12.500 pengőbe kerül. — 1930/31-ben a
népiskolai tanulók száma több mint, egy millióra
fog emelkedni. — A Keresztyén Leányegyesüle
tek Világszövetsége (W. Y. W. C. A.) junius
9 —1 7 -ig Budapesten tartotta üléseit. — A Gusz
táv Adolf-Egylet szeptember 17—21. tartja idei
közgyűlését Freiburgban. (i. Br.)
— Az Evang. Népiskola júniusi számában
Hamar
Gyula ismerteti folytatásos tanul
mányában az evang. népiskolákban tanítandó
egyházi énekeket. Kühn János az egyházi zene
színvonalának emeléséről ir. Szende Ernő
a
tanév végén a tanév tanulságaira emlékeztet.
— Jugoszlávia. Dr. Pop Fülöp, zágrábi
ev. esperes a belgrádi vallásügyi minisztérium
hoz memorandumot adott be a szerb uralom
alatt élő protestánsok szervezeteiről. Adatai* sze
rint összesen 2 2 0 ezer a szerbiai protestánsok
száma és majdnem kivétel nélkül a volt magyar
területen laknak. Ezek közül 170 ezer evangé
likus, jórészt német és tót; 50 ezer pedig refor
mátus, ezek minden magyarok. A németek fő
papja dr. Pop Fülöp zágrábi főesperes, a tó
toké Veres Ádám iloki esperes, a ireformátusoké
Ágoston Sándor esperes Bácsfeketésen. A tótok
és németek a XVIII. és XIX. században ma
do roltak be; a szerémségi és mura vidéki ma
gyar reformátusok azonban őslakók, akiket már
ott talált a reformáció.
— A Lipcsei Misszió legújabb jelentése
szerint Afrikában a keresztyénség győzelmesen
nyomul előre. A Lipcsei Missziónak Afrikában
a Kilimangyaro, Meru és Pare hegység vidékén
vannak állomásai, amelyeken 1027-ben 1400 pogányt kereszteltek meg, jelenleg pedig több,
mint háromezerén részesülnek a keresztséget
megelőző oktatásban. A keresztyén gyülekezetek
lélekszáma körülbelül 13000, de az istentisztelete
ket vasárnaponként átlag 15 ezer ember láto
gatja, tehát több a templombajáró mint aiz egy
háztag. A Lipcsei Misszió által fentartott 126 is
kolában 2 2 0 bennszülött tanító 1 1 . 0 0 0 gyermekét
tanít. A marangui tanitóképzőben 90 növendék
készül a tanítói pályára.
Nyomatott a

Győri Hírlap nyomdai műintézet gyorssajtóján Győr,

Í92§.

IRODALOM.
A Protestáns Szemle júniusi számában ta
láljuk Ravasz László püspök egy elnöki beszé
dét »Van-e protestantizmus« címen. Zseny József
Kossuth amerikai útjáról; id. Imre István Szabó
Mihály Faust-forditásáról; Csekey István a dorpáti egyetemről ir. Péczely József elbeszélése
a Göre-históriák zsánerében mesél (hol élnek
ilyen mafla magyarok?). Karácsony Sándor Bo
dor Aladárnak írói arcképét rajzolja meg nagyot
ütve Hatvány Lajosra, Bodor Aladárt pedig ár
nyékjelenségként állítva oda a magyar iroda
lomba. A Kritikai Szemlében R. L. Kapi Béla
most megjelent imakönyvét ismerteti; ez a rovat
ebben a számban is gazdag.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

„Ne felejts el élni!“ Ezen a címen junius
végén egy keresztyén életfilozófiai mű jelenik
meg. Tartalma: 1. Ne felejts el élni! 2. Az élet
racionalizálása. 3. Az élet statisztikája. 4. Az élet
mystériuma. 5. Az ember helye a mindenségben.
6 . A pozitív élet elve, 7. A szeretet értelme és
célja. 8 . A szeretet tormái. 9. Utravaló. Az élet
legmélyebb problémáiról ad tömör tájékoztatást
cca 130 oldalon ez a könyv azok számára, akik
»élni« szeretnének, de nem élnek még sem. Ára
3 pengő. Előre megrendelhető lapunkra való
hivatkozással a szerzőnél. Cime: Pass László
evang. lelkész Kölesd (Tolna m.)
2—3
A hegyaljai evang. egyházmegye 200
pengő kezdő fizetéssel, lakás, fűtés, világítással
folyó évi julius hó elsején elfoglalandó segédlelkészi állást rendszeresít, pályázat Nemes Ká
roly espereshez, Diósgyőr, Borsod megye inté
zendő.

Pályázat.
A nyíregyházai ág. h. ev. Kossuth Lajos
reál-gimnázium kormányzó tanácsa pályázatot
hirdet egy francia-német vagy francia-magyar
tanszakos rendes tanári állásra. A törvényszerű
illetményekkel javadalmazott állásra pályázhat
nak elsősorban evangélikus, azután protestáns
hitvallású tanárok és tanárjelöltek. Kellően fel
szerelt kérvények 1928. junius 30-ig alulírott
igazgatóhoz küldendők. Az állást 1928. szeptem
ber 1 -én kell elfoglalni.
Nyíregyházán, 1928. május 5-ón.

Dr. Benes Kálmán
m. kir. kormányfőtanácsos,
felügyelő.

Dr. Vletórisz József
igazgató
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Alázatosság.
„Az alázatosságot öltsétek fel,
mert Isten a kevélyeknek ellene
áll. az alázatosaknak pedig ke
gyelmet Ad.“
I. Péter 5, 5.

Azt mondja ( lairveauxi Bemát: »Mindnyá
jan megaláztattunk, de nem mindnyájan va
gyunk alázatosak . Igaza van. Megaláztatásunk
állapotán nem változtat az. hogy felismertük-e,
s ha felismertük, alázatosakká váltunk-e. A ke
resztyén vallás azt tanítja, hogy minden em
ber bűnös. És ez a bűnösség a megaláztatás
állapota, mert aki bűnt cselekszik, szolgája lett
a bűnnek. A bűn szolgálata pedig lealázása az
embernek. Pál apostol azt tartja önmagáról,
hogy ö a bűnösök közt az első, a legnagyobb.
Ez a bűntudat teszi alázatossá Isten előtt, aki
hez bűnével és bűne elöl menekül. Szembekerül
önmagá\al, meglátja bűnét abban a tükörben,
amelyet a szent Isten tart elébe, összetörik,
megalázkodik és megtapasztalja Isten kegyel
mét. Ha nem mindenki alázatos, ne abban ke
ressük ennek a keménynyakuságnak okát,
mintha nem volna mindenki bűnös és nem volna
mindenki a bűn által megalázott. Inkább abban,
hogy nem mindenki rendelkezik elegendő aka
raterővel és őszinteséggel arra, hogy önmagával
megismerkedjek a titkos kamrában, bezárt ajtó
mögött. Inkább hamis pózban tetszeleg magá
nak és szinészked.k; jelmezeket ölt magára, me
nekül a saját igaz képe elől egy festett és ha
zug világba, él és ágál kifelé, feledtetni kívánja
önmagával és a világgal önmagát.
Az emberek nagy tömegét nem az aláza
tossággal összefüggésben lenni látszó szolgalelküségtől való undor tartja vissza az alázatos
ságtól, mert hiszen a szolgalelküség éppen a
kevélyek és nyeglék közösségében otthonos.
Ha azt veszed észre, hogy a társadalomban el
szaporodnak a vasöklü emberek, mig végül is

Megjelenik hetenként egyszer. vasárnap.
Elöllzetésl á r: Egész évre 6 P. 40 fill.. félévre 3 P
20 Ilii., negyedévre 1 P. 50 fill., Egy szám 16 fill
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

minden borbélyinas Mussolinin :k, minden i:n:;k
übermencsnek és minden napidijas diktátornak
képzeli magát és ahhoz mérten viselkedik is,
egészen biztosra következtethetsz, hogy az a
társadalom egy hatalmas gépezetnek nyomása
alatt korcsosul vagy egy hatalmas egyénnek a
zsarnoksága alatt satnyul, s mindazok a telfuvalkodott senkik ott, ahol a kenyerüket kere
sik, a legpuhányabb gerinctelen szolgák. Az alá
zatosságnak olyan kevés köze van a szolgaIclküséghez, hogy soha, semmi körülmények
között nem fémek meg együtt. A szolgilelkiiség
a hiúságban iparkodik megtalálni az egyen
súlyi, fogcsikorgatva hunyászkodik meg, s ke\élységh.n tombolja ki magát olt. ahol az nem
veszélyezteti a kenyerét.
•**
Isten a kevélyeknek ellene áll, irja Péter
apostol. Miért áll ellene? Mert a kevélység is
ellene áll Istennek. Az alázatosság ugyancsak
Clairveauxi Bernát szerint, önismeret. A ke
vélység az önismeret hiánya. A legritkább ki
vételek közé tartozik az, hogy valakit a saját
erényei, kiválóságai, tudása, teljesítményei tet
tek volna kevéllyé. A kevélyek büszkélkednek
a származásuk előkelőségével, amiről nem te
hetnek; a vagyonukkal, amelyet nem a maguk
munkájával szereztek; a ruhájukkal, amelyet
nem maguk szabtak-varrtak; a palotájukkal, a
melyet nem ók terveztek és díszítettek. A Icevély nem tudja, sokszor nem is akarja tudni,
hogy kinek köszönheti azt, amije van: nem tudja
és nem akarja tudni azt sem, hogy mindenét
Istennek köszönheti. Kevélységével fellázad a
teremtő és fenntartó Isten ellen, aki nélkül csak
por és hamu. A kevélység istentelenség, nem
csoda tehát, ha Isten a kevélyeknek ellene áll.
Amint nem csoda az sem, hogy a kevélységet
bukás követi. A kevély fiák gyűjtik a gyaláza
tot a hősök unokáinak fejére. A kevélység is
olyan bűn, amelyet az Isten harmad és negyed
iziglen meglátogat a fiáknak fiain.
Az alázatosaknak pedig kegyelmet ád. Az
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alázatos ember nem azt kéri istentől, amit alá
zatosságával megérdemelt. Az alázatossággal
nem érdemiünk meg semmit. Kegyelmet kér,
mert tudja, hogy bűnös, bűntudata, töredelme
teszi alázatossá és vezérli Istenhez. Isten pedig
megkegyelmez néki, ímegöleli a tíékozló, de bűn
bánó fiút.

Kapi Béla imádságos könyve.*)
Lapunk f. évi 23. számában már röviden
ismertette Ka p i Béla most megjelent imádsá
gos könyvét tőkép arra mutatva reá, hogy
az imádság ezen könyv tanúsága szerint titkos
erőforrása a nagy munkát végző szerzőnek1 és
ugyanilyen erőforrássá válhatik azok számára
is, akik a könyvet buzgón használják. Az a
nagy gond, amelyet a szerző ezen több mint
500 oldalnyi terjedelmű imádságos könyvének
kidolgozására fordított s az a gazdag belső
érték, melyet abba belehelyezett, megérdemli,
hogy reá visszatérjünk és tartalmát is valami
vel behatóbban ismertessük.
Az édesanyának és a hitvesnek!, valamint az
édesatya emlékének szóló gyönyörű ajánlás
után az előszó megüti azt az alaphangot, amely
a könyv címében is kifejezésre jut: Békesség.
Ez a legnagyobb istenáldás, melyért óhajtozunk és fohászkodunk. Békesség Istennel, bé
kesség az emberekkel, békesség önmagunkkal.
A szerző egyéniségére jellemző, hogy köny
vét egy- »Az imádkozás iskolája« cimü fejezet
tel alapozza meg. Már ez: a fejezet beszédes
tanúja annak, hogy a szerző maga jól tudja azt,
mit jelent imádkozni s azért valóban hivatott
arra, hogy az imádkozás »nemes mesterségére«,
amint Luther mondja, másokat is megtanítson.
De ez az első fejezet az imádság iskolájának
csak propedeutikája, az imádkozás igazi gya
korlati iskolája az imádságoknak és elmélke
déseknek az a gazdag gyűjteménye, mely ez
után következik.
Az imádságcsoportok élén jelentősen és
nyomatékosan áll az a kettős rész, amely a
Kis Káté nyomán az apostoli hitvallás egyes
ágazataira és a keresztyének klasszikus imád
ságára, a Mi Atyánkra vonatkozó imádságokat
foglalja magában. Amit a káték és a dog
matikák sokszor oly élettelen, száraz formában
tárgyalnak, mintha abban keresnék feladatukat,
hogy az élet kenyerét kövekké változtassák, azt
itt egy mélyen vallásos lélek s egyúttal mély
gondolkozásu theologus hivő szemléletén ke
resztül csodálatosan megelevenült formában
kapjuk, úgy hogy a szerzővel együtt imádságos
*) „Békesség. Elmélkedések és imádságok. Irta:
Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök Budapest,
kiadja a Méhner-féle imakönyvkiadóvállalat 1928.“
Ára díszes kiállításban 12-P-től felfelé.
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áhítattal merülünk el a keresztyén hit üdvösséges nagy titkainak szemléletébe és magas zjalásába. Bizonyára nincs szebb dogmatika mint
az, melynek minden mondata önkéntelenül imád
sággá, Isten-imádássá magasztosul, — és ilyen
kis dogmatikát találunk a könyvnek azon fe
jezetében, melynek cime: »Hiszek«.
Amint az igazi imádság csak az igazi hit
nek a megnyilatkozása, úgy az igazi élet is
csak a hitből folyik s azért a keresztyén em
bernek egész életét a hitnek és az imádságnak
a szelleme hatja át. így következnek különböző
csoportokban azok az imádságok, amelyek öszszefüggésükben a keresztyén ember vallásos er
kölcsi életéinek minden jelentősebb mozzanatát
felölelik. Először »Vasárnaptól vasárnapig« cí
men két hétre való reggeli és esti imádságok
következnek és pedig úgy, hogy mindegyiknek
meg van a maga helyén sajátos jellege és je
lentősége. A nagy ünnepekre szóló ős szintén
igen nagy gonddal kidolgozott imádságok újabb
alkalmat adnak a hit nagy titkaiba való elmé
lyedésre anélkül, hogy a »Hiszek!« cimü részt
ismételnék. Az ünnepi imádságok után követ
keznek a mindennapi életre, aztán sajátosan a
lélek életére vonatkozók. (VI. és VII. csoport).
Itt külön hálával érdemes megemlíteni a »Nehéz
munkában« »Léleksorvasztó munkában« cimü
imádságokat, melyek szinte uj elemet képvisel
nek az imádságos irodalom terén s alkalmasak
arra, hogy a mennyei békességnek egy suga
rát derítsék azokra, akiknek napjai testet-lelket
őrlő munkában telnek. A lélek életére vonat
kozó imádságok a legmélyebb mélységet érik
el a 8 . szakaszban, melynek cime: »Bünbánat
és kegyelem«.. A szerző vallásosságának Lutheri
bélyege talán semmiben sem jut annyira közvetetlen kifejezésre, mint abban, hogy minden
igazi keresztyén életnek a kiinduló pontját a
bünbánatban keresi és a bünbánat mélységeiből
emelkedik fel az Isten kegyelmét elfogadó és
dicsőítő hitnek, az Istennel való békességnek
boldog magasságaiba. Ezek a hangok! újra meg
újra felcsendülnek a különféle imádságokban,
de legmélyebb zengéssel ebben a csoportban
szólalnak meg. A szerző egy egész hetet szen
tel a bünbánatnak és az Úrvacsora vételére
való előkészületnek1. Ehhez a királyi menyeg
zőről szóló példázatot veszi alapul ügy, hogy
annak egyes főmozzanatairól (meghívás, viszszautasitás stb.) külön-külön áhítatot keltő ma
gyarázatokban elmélkedik s mindegyik elmélke
déshez csatol megfelelő imádságot. Ez az egész
mély átéléssel leirt lelkifolyamat az Úrvacsora
vételében és az érte való hálaadásban éri el
tetőfokát, az Ur kegyelmében boldogan megnyugvó, de egyúttal további munkára, küzdel
lem re erőt adó békességet.
Hasonlóan nagy gonddal van kidolgozva
a »Kereszt alatt« cimü fejezet. Ebben is elő
ször mély re vivő elmélkedések utján vezeti be
olvasóit a szenvedés iskolájába, hogy mégis-
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merjék a szenvedésben rejlő isteni bölcseséget
s igy lelkigyarapodásnak, felemelkedésnek esz
közévé váljék az, amit a közönséges emberi
bölcseség csupa \eszteségnek, életszegénye
désnek, életrombolásnak s azért olyasminek
szokott tekinteni, amit minden áron el kell há
rítanunk magunkról. A szenvedés, keresztvise
lés nagyon változatos helyzeteinek megfelelő
28 imádság aztán a szenvedés b ölcsészének
közvetetlen átélésébe ve/eli be az olvasót.
Már eleve várható volt, hogy a szerző
egyéniségének legközvetlenebb, legmelegebb és
legszínesebb megnyilatkozásait a családi életről
szóló imádságokban fogjuk megtalálni, és igy
is van. És ió is, hogy igy van, mert hiszen a
keresztyén ember vallásos erkölcsi életének fögyujtópontja és ápoló helye, amint arra külö
nösen Luther tanította népét, a családi tűzhely
és maga ez a fejezet a legszebb tanúsága és,
hisszük, egyúttal közvetítője is lesz annak a
sok áldásnak, amely a főpásztori szerző saját
immár 25 éves családi tűzhelyéről árad ki a
hívek körébe. Az idők jele és ugyancsak he
lyeslést érdemel az is, hogy ebben a csoportban
a házasulandók imádsága után helyet
foglal
egy olyan imádság is, melynek cime: »Hithüség
megkísérlésekor«. Ebből az imádságból nem
csak azok okulhatnak, akik éppen a házasságkötés tei vével kapcsolatban vannak kitéve a
hithüség megkísérlésének, hanem azok is, akik
akár mint szülők, akár mint lelkipásztorok arra
vannak hivatva, hogy' ilyeneket az eltévelye
déstől megóvjanak.
»Áldott közösségeké cim alatt következnek
az anyaszentegyházért, a gyülekezetért, istentisztelet előtt és után, hazáért és nemzetért stb.
mondandó imádságok, amelyek szintén a vallási
elmélkedés és áhitat legmagasabb fokaira ve
zetnek fel épugy, mint a »Halál és örök élet«
cime alatt foglaltak, amelyekben harmonikus
módon csendül ki az a vallásos alaphang, mely
az egész könyvön végig vonul.
Azt a valláspaedagógiai szempontot, me
lyet már a mü elején felismertünk, a szerző
egész könyvén át végig öntudatosan betartja.
A szerző nyilván sokat gyakorolt, sokszor a
genialitás bélyegét viselő mély valláslélektani
belátással úgy alkotja meg imádságait, hogy
azokban a valamennyire fogékony, vagy disz
ponált olvasó önkéntelenül a saját lelki hely
zetére ismer s igy az olvasott imádságot szinte
akadálytalanul, könnyedén tudja elsajátítani és
úgy venni, használni, mintha az nem is idegen,
hanem a sajátja volna. Ez véleményem sze
rint a legnagyobb elismerés, melyben egy
imádságos könyvet részesíteni lehet és kétség
telen,
hogy létjogosultsága általában csak
olyan imádságos könyvnek van, amely ennek
a valláslélektani alapfeltételnek megfelel.
Ehhez még csak azt jegyzem meg, hogy
az a mély valláslélektani belátás, mellyel a
könyv írva van, semmit sem vett el annak köz

203

vetlenségéből és üde frisseségéböl, viszont az
imádságok költői formája sem teng túl, hanem
teljesen megfelel annak a mélységes kapcsolat
nál;, amely vallás és költészet között minden
idők és minden népek zsoltárainak tanúsága
szerint kétségkívül fennáll, és pedig anélkül,
hogy a költöiség a vallás igazságának, való
diságának a rovására esnék. Hiszen a vallás
minden eleven megvalósulásában az emberi lé
lek legmagasabb eszményei válnak valósággá,
azért a vallás eleven életének megnyilatkozása
az imádkozó ajakán szinte önkénytelenül zsol
tárrá magasztosul. Kapi imádságos könyvén a
legszebb zsoltárok hangulata és színezete vo
nul végig, de úgy, hogy mindegyik imádságá
ról reá lehet ismerni az Ujtestamentom és Lu
ther Márton szellemi örökösére.
Imádkozó lelke művét szívből köszönjük
neki.
D. Dr. Prőhle Károly.

I filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
4, 4. 5.
Mikor munkátarsairól emlékezik
meg,
eszébe jutnak az élők mellett azok is, akik már
be végezték pályafutásukat s akik közül az ül
döztetéseknek esett áldozatul Krisztus nem egy
jó vitéze. Az élet könyve azonban tanúsítja,
hogy ezek is élnek a Krisztusnál. Akik a Krisz
tusban vannak, azokat áHandévan körülveszi a
bizonyságtevők dicső serege, hasonlóan a nap
sugárban ragyogó felhőhöz. Tiszta és szent,
minden pusztán földi, tehát porral és verejték
kel elegy örömnél nagyobb öröm töltheti el
azoknak szivét, akik megállanak az Urban, s
ö benne élvezik az elköltözött, üdvözült szen
teknek, társaságát. A szenteknek verőfényes
közössége műveli azt, hogy a hivó lélek min
őmkor tud örvendezni, mert örömének forrá
sát semmi sem apaszthatja ki. Ez az öröm szivbéli öröm; hitből fakad, s a külső körülmények
től független. De nincsen véka alá rejtve; bensőséget, diadalmas erejét, a viszonyoktól való
függetlenségét éppen azzal bizonyítja, hogy
mások által is szemlélhető és megtapasztalható.
Kifelé ez a lelki öröm mint szelidlelküség mu
tatkozik. Ahogyan állandó az az öröm, amely
a keresztyén ember szivét eltölti, úgy állandó
az a viselkedés, az az érzület is, amelyet a ke
resztyén ember az emberek irányában tanúsít.
Isten nem személyválogató, ennélfogva aki meg
fogadta Krisztus parancsát: Legyetek tökélete
sek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes, szin
tén nem válogatja ki azokat az embereket, akik
nél szelidlelküsége nem vész kárba, hanem min
den ember előtt megnyilvánul az az indulata,
amely Krisztusban volt s amelyet Krisztus Lelke
oltott szivébe. Szeretctre nem szeretetreméltó
emberektől kapja az indítást és erőt, azért gya
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korolni tudja a iszelidlelküséget azok irányában
is, akik nem szelíd lelküek. A gyertya sem azért
világit, mert körülötte száz más gyertya is
hinti fényét, hanem mert meggyuj oUák. A ke
resztyén ember Istentől való teljes függése
által függetleníti magát az emberek állhatatlanságától, szeszélyességétől, makacsságától. Mi
tesz bennünket türelmetlenné, indulatossá?
Miért esünk egyik szélsőségből ä másikba? A
rövidlátás. Az, a körülmény, hogy létünket arasz
nyi mértékkel mérjük. Hogy időnket darabokra
tördeljük, a töredékeket szemléljük, s nem lát
juk, meg azt a nagy összefüggő képet, amelyet
az élet és idő Isten örökkévalósága számára
kiformálnak. Annyira elaprózzuk á nappalt, a
mikor munkálkodnunk kell, hogy a munkánk
is elaprózódik. Az apostol ezzel szemben fi
gyelmeztet arra, hogy az Ur térben és időben
közel van. Nem kell messze mennünk és nem
kell soklá várnunk, hogy vele találkozhassunk.
Az Urnák közelségét nem a remény láttatja meg
velünk, hanem az, amitől a remény is születik,
a hit. A Krisztusban, mint élő Urban vetett
hitnek élete a Krisztus közelségének állandó
érzete, s boldog meggyőződés arról, hogy min
dig közel van, amig végül meglátjuk őt úgy,
amint van. Ez a hitbeli meggyőződés láttatja
meg velünk az élet, az idő, a történések nagy
összefüggését a Krisztusban, aki az alfa és az
ómega, a kezdet és' a vég. Benne és általa
nyer végtelen jelentőséget a röpke pillanat, s a
világmindenségnek őbenne való egybeszerkksztettsége adja meg azt az összhangot, amelynek
hullámaiban a lélek elcsendesül és megnyug
szik, mikor a pillanat fordulata vagy eseménye
felkavarhatná a keserűséget, a méliat ankodást,
a haragot, a kevélységet. Az Ur közelsége egy
láthatatlan, érzékfeletti, de valóságos és mindenekfelett állandó világnak és világrendnek
a közelsége, amelynek1 tudata lelkünket felrnagasztositja, megihleti, szárnyra kelti, vonzza.
Utón vagyunk egy szebb hazába, nem egy tá
voli hazába, hanem abba, amelyet napról-napra
jobban megismerünk, amint lelki szemünk elől
elszáll a köd: elváltozunk, s úgy érezzük,
mintha elköltöztünk volna; otthon vagyunk, s
mintha Jézus jött volna el hozzánk, pedig mi
ismertük fel azt, akii mindig közel volt. »Ime
én ti veletek vagyok1!«
— Fontos értesítés! A Keresztyén Ifjú
ságok Egyesületek Nemzeti Szövetségének
Evangélikus Ága által julius 3—6 -ra hirdetett
vezetőképző tanfolyam, minthogy a Nemzeti
Szövetség református és felekezet közi ágai
is óhajtanak ilyen tanfolyamot rendezni, elma
rad. Mind a három ág, az evangélikus, reformá
tus és felekezet-közi, nov. hó végén együtte
sen fog vezetőképző tanfolyamot rendezni, ame
lyen 2 amerikai KIÉ titkár is több Ízben elő
adást fog tartani.
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Pál apostol egyénisége missziói
munkájának tükrében.
.

Irta: Dr. Kiss Jenő.

(Folytatás.)
E tekintetben annyira megy, hogy az apos
tolok Nesztorát, az Ur tanítványát Pétert az
Ántióchiában való kettős magaviseletéért, képmutatáskodásáért, látván, hogy nem egyenesen
járnak el az ev. igazságiához képest, nyíltan
megdorgálja, ezt mondván: ha te zsidó létedre
pogányul élsz, s nem zsidó módra, miként kényszerited a pogányokat, hogy zsidó módra él
jenek?« (Ga. 2 . 14.)
Az ev. ügyéért való bátor színvallása, ha
kell a csodával határos. íme az ellenséges antióchiai zsidók utána lopózkodnak Listrába s
felzuditják ellene a sokaságot s megkövezék,
azt gondolván, hogy meghalt, kivonszolák a vá
rosból. S ime a kőcsapások folytán véres sebek
kel teli Pál ingadozó léptekkel bár, de újból
vissza megy a városba (Cs. 1420) s bátorsága
nagyobb hatású lön minden beszédénél.
»Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem
szorittatunk, kétségeskedünk, de nem esünk két
ségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk«, írja a Korinthusbelieknek. (248—9.)
A fanatizmusukról már akkor ismert zsidó
kat zsinagógáikban, gyülekező helyeiken, az
oroszlánt barlangjában keresi fel, s vetekedik
velük szombatonként az Írásokból (Cs. 172), egy
maga vévén fel egész gyülekezetekkel szemben
a harcot, »meggyőzvén s kimutatván, hogy a
Krisztusnak szükség volt szenvedni és a halál
ból feltámadni«. Phillippiben nyilvánosan megvesszőzi őket (Silas van vele) a pogány hatóság
s azután börtönbe csukja. S az apostol ajkairól
itt is, éjszakának idején az Ur dicsérete hangzik,
aki nem is feledkezik meg róla. Hirtelen támadt
földindulás feltépi a börtönajtót, amit az álom
ból felriadt őr látván, azon hitben, hogy a fog
lyok megszöktek, kardjába akar dőlni, csak a
fenszóval kiáltó Pál szavára áll el ettől, amikor
megtudja tőle, hogy nem szöktek meg gyáván.
Ezen, az ő esze járása szerint érthetetlen dolog
láttára leborul Pál előtt, azon históriai neveze
tességű kérdést intézvén s még nevezetesebb
feleletet kapván: »Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek.« »Higy az Ur Jézusban s üdvözülsz, mind
te, mind házadnépe!« (Cs. 1613—40) Reggelre
kelve Pált szabadon akarják bocsátani, de Pál
nem olyan fából volt faragva, hogy csak csen
desen eltávolítsák; »nyilvánosan, Ítélet nélkül
megvesszőzíek, holott római emberek vagyunk,
s most alattomban akarnak elküldeni? Nem úgy,
hanem jöjjenek ők maguk, s vezessenek ki min
ket«; s nem engedett, amig nyilvános bocsánatkérés után ez meg nem történik!. (U. o.) A Philippibelieknek írja, hogy örül, ha kiontaíik italáldozatként (312) s Timotheusnak, hogy immár
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megáldoztatik s az ö elköltözésének ideje beál
lott. (II. 46) Bár fáj neki, hogy első védekezése
alkalmával senki sein volt mellette, sót mindannvian elhagyták, de hozzáteszi, hogy ne számittassék be “ez nekik; hiszen az Ur mellette
állott s megerősítette őt, hogy teljesen bevé
gezze az igehirdetést, s hallják meg azt az öszszes pogányok, s megszabadult az oroszlán szá
jából. (II. 416)
S amint nem engedte eltántorítani magát
fenyegetések és szenvedések ellenére, úgy más
felöl a dicsőség ót meg nem illető mértékét
is visszautasítja. Amikor Listrában a pogány
lakosság Istenként akarja tisztelni öt is, Barna
bást is -- ez utóbbit Jupiternek, Pált Mercuriusnak tartván, mivelhogy ő volt a szóvivő, s mármár a felkoszoruzott bikákat megáldoz ák volna
a tiszteletükre, amikor Barnabással együtt kön
tösét megszaggatva a sokaság közé futamodának, nagy nehezen lecsendesitvén a sokaságot,
hogy nekik ne áldozzanak. (Cs. 14
18.)
Milyen megható bizonysága bátorságának
szabad működésének utolsó idejében az. efezusi
gyülekezet véneitől való bucsuzása. Jeruzsá
lembe kell mennie, a lélek kényszerítésére, hamindjárt tudja, hogy ott fogság s nyomorúság
vár vá. De semmivel sem gondol. Még az ő
élete sem drága néki, csakhogy elvégezhesse a
futását örömmel és azt a szolgálatot, amelyet
vett az Ur Jézustól, hogy bizonyságot tegyen Is
ten kegyelmének evangéliomáról. (Cs. 20,*,.) Bi
zony ami szemünkbe is könny szökik, mint az
efezusi vénekébe, akik keseregtek kiváltképen
azon a mondásán, hogy többé nem fogják
látni az ő orcáját (20, 37.) És amikor a caesariai
Fülöp házában újból, még Agabus judäai pró
féta szimbolikus cselekedete és beszéde által is
rá akarták beszélni, hogy ne menjen Jeruzsá
lembe, igy felel: mit mi veitek sírván és az én
szivemet keserítvén; mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeru
zsálemben az Ur Jézusnak nevéért. (21. 13.) íme
az újszövetségi vasoszlop s ércbástya, aki Je
remiáshoz hasonlóan királyok és fejedelmek előtt
is bátran bizonyságot tett hitéről. Aminthogy
tényleg alig van Jeruzsálemben, harmadnapra
már az ellene felzendülő zsidók bántalmazása
folytán a római helyőrségnek kellett őt védel
mébe venni, s a nép erőszak tétele miatt úgy
vitték le a templom lépcsőjén. (21, 35.)
Bátorságáról szólva, kell még az alábbiak
ról megemlékeznünk: testileg beteges. Ennek
okát is Isten rendelésében látja: hogy el ne bi
zakodjam, adatott nékem tövis a testembe!, a Sá
tán angyala, hogy gyötörjön engem.(II. Ko. 12;.)
És e beteges gyenge testi állapotban áll ki nél
külözéseket, szenvedéseket, améyektről már fennebb islzóltunk, melyek a legerősebb atlétát is
megtörnék. És teste gyengesége ellenére sincs
gyülekezeteinek terhére. Még a kedvelt Philippibelieknek is, amikor fogjságába élelmiszert külde
nek utána, irja: »felette igen örültem . . . (de) nem
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hogy az én szükölködésemre nézve szólnék, mert
megtanultam, hogy amelyekben vagyok, megelé
gedett legyek. Tudok megaláztatni, tudok bővölködni. Mindenekkel és mindenben ismerős
vagyok, a jólakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a sziikölködéssel is. Mindenre
van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
(Phil. 410—13.)
És mert a maga helyén tudott kemény lenni,
sikerült a nagyobb bajnak elejét venni. Amikor
Pétert Antiochiában megdorgá'ja,
Péternek
nincs szava ellene. Belátja hibáját és enged.
Ugyanezt teszi János-Márkus is. Aki az első
missziói ut alkalmával Pamphilíában elválik tő
lük és ezért Pál a második útra nem akarja
elvinni Barnabás erőltetésére sem, akinek JánosMárkus unokaöccse volt; nem tartván méltónak,
hogy aki elszakadt tőlük Pamphiliától fogva és
nem ment velük munkára, újból maguk mellé ve
gyék (15 38); s bar ezen eljárásának legközelebbi
eredménye szakadás volt a két munkatárs Pál és
Barnabás közt, Pál eljárását igazolták a későb
biek: János-Márkus bizonyára megszégyenülve
az apostol szavaira, később egész szívvel áll az
cvangéliom mellé, az apostolnak is hű munka
társaként, emellett a 2. ev.-ban olyan drágigyöngyöt hagyott ránk, amelyért Pál kémény
leckéjét kapni bizony érdemes volt.
Hogy a veszélyek közt milyen csodás ön
uralmaié s páratlan lélekjelenlétet tanúsított, azt
bizonyítja a Rómában való tengeri utazás; ami
kor immár a hajózási időszakon túli időben
erőszakolták azt, nogy legalább az útnak Kré
táig eső részét tegy ék meg, s azután viharos
északkeleti szél elragadja őket s a hajó a hul
lámoknak tehetetlen játékává lesz, a hajó 276
utasa közül, beleértve a hajósokat és kato
nákat is, egyedül Pál az, aki nem veszti el a
fejét, hanem rendelkezéseket oszt ki, hajóteheit vettet ki, az utasokat az utolsó táplálék ma
gukhoz vételére felszólítja s bátorítja őket, szó
val ö, a fogoly Pál lesz lclkierejének nagyságá
nál fogva a hajó tulajdonképeni irányítója
(Csel. K. *-.) És amikor csakugyan megmene
külnek és tavasszal Rómába érnek, a római atya
fiak eléjük jönnek egészen a Trés Tabemaeig,
az apostolt az aggodalom és félelem érzése he
lyett, hogy ime elérkezett a városba, ahol Íté
letet fognak tartani felette, a hála szavával for
dul Istenhez, hogy ime eljuthatott a világ fő
városába s itt bizonyságot tehet az evangéliomról, aminthogy tényleg láncai közt is — az őt
őriző római katonával össze bilincselve — bi
zonyára ezt nyerte meg mindenekelőtt az ev.
számára, tesz bizonyságot a Krisztus igazsá
gáról.
Aminthogy Jeruzsálemben is, az általunk
ismert utolsó védőbeszédében is az ev. ügyé
nek igyekszik nagy bátorsággal használni, azt
felelvén Agrippa király szavaira, majdnem rá
veszel engem, hogy keresztyén legyek: kíván
nám Istentől, hogy necsak majdnem, hanem
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nagyon is, ne csak te, hanem mindazok, akik
ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, ami
ként ién vagyok e bilincsektől megválva (azaz a
bilincseket kivéve. (Cs. 26. 29.)
De bátorsága meggondolatlan vakmerő
séggé nem lesz. Tudja, hogy életére szüksége
van az Urnák, s amig tőle nem hall erre vonat
kozó utasítást, vigyáz rá. Damaszkusban kosáron
eresztett alá magát a kőfalon Aretes király
emberei elől. (1133) Ikoniumban megkrják kö
vezni. Ha helyt áll, a nagy munka, amely rábizatott, csirájában veszik el. Távozik: tehát. Bár
néki az élet Krisztus és a meghalás nyereség,
s a Philippibelieknek azt írja, hogy nem tud e
kettő klözt választani: kívánván elköltözni és a
Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb, de test
ben maradása szükségesebb lérettük (1 2 3 .)

H Í R E K .
— A hátralékok és előfizetési dijak mi
előbbi beküldését kéri a kiadóhivatal.
— Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye lelkészegyesülete junius 6 -án tartotta
értekezletét Szombathelyen. Munkáikat olvastak
Schock Gyula püspöki másodlellkész éls Sche
rer József vallástanár.
—* A győri egyházmegye népiskolai bizott
sága junius hó 12-én Győrött tartott ülése ki
mondta a népiskolai Értesítő könyveik kötelező
behozatalát, s azoknak kiadását az Egyházme
gyei Belmissziói Egyesületek Szövetségiéire bízta.
Felkérte a Szövetséget arra is, hogy a nép
iskolai tanulók számára imádíságos könyvet
szerkesszen és adjon ki, amelybe felveendők
volnának énekversek is és pedig lehetőleg oly
képpen kiválogatva, hogy a népiskolák számára
elrendelt ének dallamok azoknak alapján tanít
hatók legyenek. Kovács Zsigmondi egyházme
gyei tanfelügyelőt felkérte, hogy az egyházke
rületi Belmissziói Munkaprogramm népiskolai
anyagáról tartson értekezést az egyházkerületi
lelkészegyesületben.
— Halálozás* Szenteh István a tahi egyh.
felügyelője jun. 14-én a budakeszi szanatórium
ban hosszú szenvedés után meghalt. Temetése
junius 16-án volt Tabon..
— Megkezdődik a prot. egyházi kölcsö
nök folyósítása. Örömmel értesülünk, hogy a
két hónap óta folyó országos jellegű mozgalom,
melyet az evangéliumi egyházak hi el igényeinek
kielégítésére szervezett Protestáns Központi Hi
teliroda inditott meg és vezetett megfeszített
munkával, teljes sikerrel járt. A protestáns egy
házi hatóságok és maguk az egyházak vezető
ségei is teljes megértéssel támogatták ezt a ne
héz munkát s ennek tulajdonítható, hogy az egy
séges föllépés olyan komolyságot és súlyt köl
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csönzött az akciónak, hogy annak jelentőségét
a kölcsön adó amerikai pénzcsoport épp úgy
méltányolta a maga kivételesen olcsó feltételei
vel, mint a magyar királyi kormány, amely egye
lőre 3.500.000 dollár, körülbelül 20,000.000 P
egyházi kölcsön behozatalához adta meg az en
gedélyt és egyúttal azokat az illeték kedvezmé
nyeket is megadta, amelyek még inkább hozzá
járulnak az egyházi kölcsönök olcsóbbá tételé
hez. A kölcsönnek az E. H. Rollins & Sons newyork-bostoni amerikai protestáns bankár cégnél
történt lekötése és a kormányengedély elnye
rése után szükségessé vált a kölcsön kibocsátá
sára alkalmas szervezet létesítése is. Ez is meg
történt. Megalakult a Protestáns Országos Hi
telszövetkezet, mint az Országos Központi Hi
telszövetkezet tagja. A szövetkezet az OKH. elő
zékenységéből külön országos hatáskört nyert
és egyik alapja lesz a protestánsok további gaz
dasági szervezésének és megalapozottságának.
A Protestáns Országos Hitelszövetkezet elnöke
dr. Baltazár püspök. Igazgatóság tagjai: Geduly Henrik és dr. Antal Géza püspökök, dr.
Kováts J. István theologóiai professzor, nyug.
államtitkár, dr. Szabó Sándor orsz. képviselő',
nyug. főispán, dr. Benedek Zsolt, az Egyetemes
kon vént tanácsosa, dr. Milder Károly nyug.
jogakadémiai dékán, Rigó József ref. lelkész és
Czebe László lapszerkesztő. Az amerikai pénzcsoportot dr. báró Madarassy-Beck Gyula, az
OKH-t, dr. Graff Ignác, az OKH. jogtanácsosa
képviseli az igazgatóságban. A felügyelőbizott
ság elnökévé Janka Károly egyh. kér. főjegyző,
tagjaivá pedig Barabás Samu, dr. Berky Gyula,
vitéz Görgey József, F. Szabó Géza orsz. kép
viselők és dr. Rásó Lajos, az ev. egyetemes
egyház ügyésze választattak meg. A közgyűlés
határozatából a kölcsönügyekl további lebonyo
lítását a Protestáns Központi Hitelirodára bíz
ták, mely eddigi helyiségeiben (IV. Ferenciektere 3. I.( folytatja ezt a nagy munkát. A kölcsö
nökhöz szükséges bankgaranciát egyik legjelen
tősebb altruista intézetünk, a Hadik János el
nökletével működő »Kisbirtokosok Országos
Földhitelintézete« vállalta, mely jellegénél és az
ügy iránt mutatott előzékenységénél fogva
ugyancsak a legkedvezőbb kilátásokat nyújtja a
kölcsönök lebonyolítására vonatkozóan. Ezzel el
is érkezett az az időpont, amikor a Hitelszövet
kezet megkezdheti a kölcsönök folyósításának
sürgős és nagy munkáját. A rendelkezésre álló
amerikai tőkéből az összes egyházi kölcsön igé
nyek kielégíthetőik. A kölcsön föltételei a m!ai: kö
rülmények között a lehető legkedvezőbbek. Bár
mikor költségmentesen visszafizethető 35 éves
amortizációs kölcsönt kapnak az egyházak 1 0 0
százalékos kifizetéssel, 8 .8 8 %-os évi annuitás
mellett, mely összegben a kamat, törlesztés és
a költségek bennfoglaltatnak. A Protestáns Köz
ponti Hiteliroda ezúton is felkéri az egyházakat,
hogy a már kiküldött körlevelek értelmében a
szükséges okmányaikat haladéktalanul terjeszszék be az aláirt adóslevelekkel együtt, hogy a
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folyósítás késedelemért ne őket terhelje a fe
lelősség. Azokat az egyházakat pedig, amelyek
igénylést nem jelentettek be eddig, nyomatéko
san figyelmezteti, hogy igyekezzenek netáni hi
telszükségletüket haladéktalanul bejelenteni.
- Kérelem. Alulírott szeretettel kérem
mindama lelkész és tanitótestvéreimet, sőt más
híveinket is,‘akik a sectákat, saját tapasztalásból
és közvetlen érintkezésből ismerik, lennének oly
kegyesek tapasztalataikat röviden közölni ve
lem, szem előtt tartva a következő szemponto
kat. Hol van tudomása szerint secta, milyen
s mennyi körülbelül a lélekszáma. Mikor lé
pett fel a mozgalom slanvhulóban vagy erősödő
ben van-e? A sectához való csatlakozást egyesek,
mivel indokolják s mi a tényleges oka annak?
Milyen magatartást tanúsítanak az egyházzal és
annak vezetőivel szemben? Milyen felddezet kö
zött érnek el inkább eredményt? Mennyiben fedi
erkölcsi életük a magukról hirdetett erkölcsi tö
kéletesség ük. t? Milyen magatartást t.nusitinak
a bibliában foglalt isteni kijelentéssel szemben?
(önkényes irásferditéseik). Fordultak-e elő kö
rükben egyes kirívó példák, erkölcsi eltévelyedé
sek arra nézve, hogy az ó közösségük sem per
fect, szentek társasága? Milyen eszközöket hasz
nálnak propagandájuk szolgálatában? Milyenek
voltak valláserkölcsi szempontból azok, akik a
sectához csatlakoztak később? Kik a vezetőik,
ill. prédikátoraik? Milyen hatást gyakorolt a
secta az egyház? híveinek valláserkölcsi életére?
A secta-kérdés egyelőre a kö\eíkezőkben rövi
den megjelölt főszempont alatt érdekel: »Mi a
secta és annak jellemző sajátosságai a biblia
és lutheri tan megvilágításában<. A secta kér
désnek ilyen szempont alatt való tárgyalásához
volna szükségem a rendelkezésemre a ló nyom
tatott anyagon kívül minél több személyes ta
pasztalatból származó hiteles és megbízható
adatra. Tekintettel a kérdésnek épen ev. egy
házunk szempontjából való fontosságára, sze
retettel kérem mindazokat, akiknek ilyen ada
tok rendelkezésükre állanak, hogy kegyesked
jenek azokat (hely és személyek megjelölésével,
ha lehet) velem röviden közölni. Általában min
den a sectára vonatkozó személyes tapasztalás
ból származó legcsekélyebb adatot is há'ás kö
szönettel fogadok. Fogadják mindazok, akik ké
résemet hajlandók lesznek teljesíteni előre is há
lás köszönetemet. Az adatokat kérem az evang.
lelkészi hivatal címére Györkönybe. (Tolna m.)
Györköny, 1928. jun. 11-én. Schmidt János ev.
lelkész.

207.

- A battonyai ev. m issziói egyház előharcosai. A múlt év folyamán megalakult bat
tonyai missziói egyház lelkes hívei egymásután
juttatják adományaikat a templomulapra, vala
mint egyházi célokra. Az egyházaiakitás előharcosai idő rendben: Steiner László inásodfelügydó, aki már harmadéve helyezett el az
egyik nagyobb bankb in 200 dolláros templomalapitványt. Veinrich Béla gondnok arany kvlyhet és patenát ajándékozott 110 peng i érték
ben, Papp Józsefné tíz kg-os kis harangot, Mareczky Béla prezbyter 125 peng") értékű oltár
képet kerettel, azonkívül 12 danb énekesköny
vet 50 pengő értékben, Réthy Mihályné oltárteritőt, Kutas János prezbyter és neje négy
darab ezüst karos gyertyatartót 80 pengő ér
tékben, a tavaszon megalakult Ev. Nóegylet
egy másfél literes aranyozott ur\acsorai kancsót 1-45 pengő értékben. Az Ur áldja meg a
kis egyház elöharcosait s nemes példájuk nö
velje az önfeláldozók lelkes táborát.
A soproni Theologus-O tthon alap
kőletétele. Nagyszáma közönség jelen étében,
ünnepélyes keretek között tette le báró Radxáuszky Alb.ri egyetemes felügy elő egyetemes
egyházunk nagyrahivatott és sok á’dást ígérő
intézményének, a Theologus-Otthonnak alap
kövét Sopronban a Felkelő-ut és Szegély-ut sar
kán, junius 17-én. Az ünnepélyt a hit:udományi
kar hallgatóinak és a tanítóképző intézeti ifjú
ságnak egyesített alkalmi énekkara nyitotta meg
a Hiszekegy eléneklésével. Dr. Thurner
Mi
hály polgármester magvas és hatásos beszéd
ben adta át a Sopron szab. kir. város által ado
mányozott telket. Utána az Otthon felügyelője,
Dr. Deák János egyetemi tanár felkérte az
egyetemes felügyelőt az alapkő letételére. Báró
Radvánszky Albert beszéde és az alapkőletétel
után az énekkar énekelte Kapi Gyulának »Is
ten a mi oltalmunké c. karénekét. D. Dr. Prőhle
Károly dékán, a hittudományi kar nevében,
Blázy Lajos, az Otthon széniora a theologus if
júság nevében mondott beszédet. Ziermann La
jos sopioni lelkész, egyetemes gyámin.ézeti el
nök, kormányfőtanácsos imájával és a Himnusz
eléneklésével ért véget az alapkőletéleli ünne
pély. Az énekkart Peschó Zoltán tanitóképzőintézeti zenetanár vezette.
A Lelkipásztor júniusi száma Farkas
Elemér, Törtely Lijos, M. Gy., Kirchner Rezső
és Dr. Mohácsy Lajos egyházi beszédeit, Schöck
Gyula temetési beszédét, Szlancsik Pál előfohászait közli. Kiss Samu a prédikáció Írásban való
kidolgozásáról értekezik.
— A Tolna-, Baranya-, Som ogyi egyházm egyei T anitóegyesüL t junius 26-án
tartja
évi közgyűlését Bonyhádon. Az előadók közt
szerepelnek Marth Péter, Pfeiler Lajos, Gás
pár Józset és Reidl Sebestyén.
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— Gyám intézet. A németországi Gusztáv
Adóit Egylet pünkösdikor 1450 márkát küldött
gyülekezeteink és intézményeink segélyezésére.
— Dr. Thébusz Zoltán szülői emlékére négy
ezer pengős alapítványt tett.
— Rövid hírek. Az angol alsóház 266 sza
vazattal 2 1 0 ellenében másodszor is elvetette az
uj anglikán agenda bevezetésére vonatkozó
törvényjavaslatot. — A kisdedóvó intézmény
századik évfordulóját ünnepli Magyarországion.
Brunsvik Teréz grófnő 1828. junius hó 1-én
nyitotta meg »angyalkertjét« Budán. — A kiölni
nagy sajtókiállitáson az egyházi sajtóval szere
pelnek az Egyesült Államok, Belgum, Dánia,
Anglia, Észtország, Finnország, Franciaország,
Hollandia,
Olaszország, Jugoszlávia, Letország, Litvánia, Norvégja, Ausztria, Lengyelor
szág, Spanyolország, Délamerika, Skócia, Svéd
ország, Svájc, Csehszlovákia, Wales, Románia,
Bulgária, Görögország, Nem találjuk azonban
a kiállítók között Magyarországot!
— A soproni fegyház fegyintézeti evang.
lelkészi állása megüresedett. Évek óta az
igazságügyminisztérium megbízásából Heszler
Sámuel nyugalomba vonult fegyházi lelkész látta
el a soproni fegyintézet lelkészi teendőit. Az
érdemes lelkész magas életkorára való tekintet
tel az igazságügyminiszter, ki többször nagy
elismeréssel emlékezett meg Heszler Sámuel ér
demeiről, az evangélikus lelkészi állás betölté
sét határozta el. A lelkészi állással X. fizetési
osztállyal járó javadalom és természetbeni lakás
jár. A pályázati hirdetés a Budapesti Közlöny
1928. évi március hó 28-án, a 72. szám
ban jelent meg. — pályázati kérvényhez
mellékelni kell: születési anyaikönyvi kivonatot,
büntetőintézeti szolgálatra való alkalmasságot
igazoló hatósági orvosi bizonyítványt és az el
méleti képesítést igazoló okiratokat. A német
nyelvben megfelelő jártasságra szükség van.
A pályázati kérvényt az igazságügyminiszterhez
kell címezni s Kapi Béla dunántúli ev. püspöklhez kell beterjeszteni.
— A szilsárkányi ev. gyülekezet junius
hó 1 0 -én tartott közgyűlésén elhatározta, hogy
ha a jövőben akadnának oly tagjai, akik ve
gyes házasságkötés esetén más egyház javára
reverzálist adnak, az ilyenekkel minden közössé
get megtagad, őket mint hűt”eneket és árulókat
a gyülekezetből kizárja s felterjesztést intézett
az egyházmegyei közgyűléshez, hozzon a miaga
hatáskörében az egyházmegye minden gyüle
kezetére nézve kötelező határozatot, hogy az
ilyen hűtlen és áruló tagok az egyházból ki
zárassanak s az egyházmegye is írjon fel a fel
sőbb egyházi testületekhez, hogy a reverzálist
adók ügye az egész vonalon és ilyen értelem
ben rendezhessék.
Nyomatott a

Győri Hírlap nyomdai mfiintézet gyorssajtóján Győr,

192á.

— A Mefhosz Párisba s Európa minden
országába utazásokat és tanulmányutakat ren
dez. Felvilágosítást nyújt Budapest IX. Ferenckörut 38. fsz. Hivatalos óra d. u. 3—5-ig.
— A KIÉ albuma. A KIÉ nemzeti bizott
sága hat olyan albumot óhajt összeállítani, amely
a magyarországi KIÉ múltját és jelenét képek
ben tüntetné fel. Abaffy Gyula, az evangé
likus ág országos titkára ezen album részére
bármily nagyságú, a múltat, vagy a jelent áb
rázoló fényképeket kér. Cime: Budapest, VIL,
Gyarmat-u. 106. Lehetőleg 8 — 8 db. fénykép
az egyesületek és cserkészcsapatok életéből még!
juniu9 folyamán beküldendők.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

„Ne felejts el élni!“ Ezen a címen junius
végén egy keresztyén életfilozófiai mű jelenik
meg. Tartalma: 1. Ne felejts el élni! 2. Az élet
racionalizálása. 3. Az élet statisztikája. 4. Az élet
mystériuma. 5. Az ember helye a mindenségben.
6 . A pozitív élet elve, 7. A szeretet értelme és
célja. 8 . A szeretet tormái. 9. Utravaló. Az élet
legmélyebb problémáiról ad tömör tájékoztatást
cca 130 oldalon ez a könyv azok számára, akik
»élni« szeretnének, de nem élnek még sem. Ára
3 pengő. Előre megrendelhető lapunkra való
hivatkozással a szerzőnél. Cime: Pass László
evang. lelkész Kötesd (Tolna m.)
2—3

Pályázati hirdetés tanítói állásra.
A győri ág. hitv. evangélikus egyházközség
a Győr IV. kerületi, szabadhegyi osztatlan elemi
iskola tanítói állására pályázatot hirdet. Tanítói
javadalom a törvény szerint megállapított. Az
állás betöltésénél a nyugdíjas tanerők előnyben
részesülnek, de csak kezdő, tényleges rendes ta
nítói alkalmazásban nem álló tanitókkal szem
ben. Pályázati határidő: a hirdetésnek a Nép
tanítók Lapjában való megjelenéstől számított
három hét. A pályázatokat a győri ág. hitv.
evang. egyházközség iskolaszékéhez kell be
küldeni. (Győr, Petőfi-tér 2. I.)
A rákospalotai ág. h. ev. egyháznál két
rendes tanítói állásra hirdetett pá'yázat határ
ideje 1928. julius 10-ig meghosszabbittatik. Ko
vácsi Kálmán lelkész.
Az aszódi ev. leánynevelő intézetbe az
1928/29. tanévre való jelentkezések megkezdődi
tek. Az intézet árnyas parkkal körülvett szép
régi kastélyban van elhelyezve s négy osztályú
polg. leányiskolából és egy éves háztartási-,
gazdasági- és varrótanfolyamból áll. Tan- és
tartásdij évi 600 pengő. Tájékoztatót készség
gel küld az igazgatóság.

Czuezor Gergely-u. 15. szám. (Vezető Ligeti István.) — Telelőn 239.— 7903

1928. julius 1.
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J o b b jö v ő t!
— D. Dr. P rö h lc Károly egyetemi dékán beszéde az
Ev. Theológusok Otthonának alapkőietételi ünnepé
lyén Sopronban, 19*8. junius 17-én. —

A világháború katasztrófája olyan mélyre
ható válságba sodorta bele a mi nemzedékün
ket, mely egész szellemi életünk végső alap
jait rendítette meg. Az egész emberiség sorsa,
jövendője, történeti életének értelme, célja vált
a mai nemzedék szemében egy óriási kérdő
jellé. Miként a sziklára láncolt Prometheus ve
séjét a sas, úgy dúlja ma népek és milliók lel
két, a magyar lelket is a pesszimizmus fekete
madara, a jövendő felól való kétségbeesés gyötrő
érzése. De az emberi léleknek a legmélyén
mégis van egy sejtelem, van egy érzés, van
egy vágy, melyet semmiféle balsors, semmiféle
pesszimizmus teljesen kiirtani nem tud, — és
ez a kiirthatatian sejtelemszerü érzés egy jobb
jövendőnek vágya és reménye. Innen származ
nak száz és ezerféle változatban azok a tervek,
azok a törekvések, programmok, utópiák, me
lyek mindegyikének végső célja egy jobb jö
vendő felépítése.
De bármily különbözők legyenek is azok
az utak, amelyeken manapság a jobb jövőt ke
resik, én úgy látom, hogy különösen két pont
ban egyre általánosabbá válik a megegyezés.
Az egyik az, hogy á jobb jövendő nem hullhat
ölünkbe csak úgy könnyű szerrel mint a sors
nak vagy a Gondviselésnek ingyen ajándéka,
hanem hogy a jobb jövendőre egy uj nemze
déket kell nevelnünk, minélfogva a jobb jövő
kérdése kitűnő értelemben az embernevelés kér
désévé válik. Nemcsak az egyesekre, hanem a né
pekre is áll Arany Jánosunk gyönyörű szava:
Nincsen olyan puszta ínség,
Hogy magának benne
A halandó egy tenyérnyi
Zöld virányt ne lelne.
Az a tenyérnyi zöld virány, mely ennek a
pusztában vándorló letiport nemzetnek az élet

.29. szám.

Megielenik hetenként egvszer, vasárnap.
Előtizetési á r: Egész évre 6 P. 40 (111., félévre 3 P
20 Ilii., negyedévre 1 P. 60 (HL Egy szám 16 (III
Hirdetési árak megegyezés szerint.

mezején is még valamennyire megmaradt, a
nemzet ifjúsága. Hogy ezt a tenyérnyi zöld virányt a hitetlenség, az erkölcstelenség, a hazafiatlanság, az idcáltaianság sorvasztó szelei be
ne temessék sivatagfövénnyel, — de hogy virul
jon, ahogy virulnia kell, hogy minden egyes
ifjú lélek olyan legyen, mint egy kellemesen
illatozó tiszta, szép és ép virág, gyönyörűsége
Istennek és embereknek, — és hogy a virág
ból gyümölcs érlelődjék, az az édes gyümölcs,
mely már nem is más, hanem maga az eped ve
várt jobb kor, mely csak a mostani ifjúság szép
erényeiből sarjadhat ki, — ez a nevelés magasz
tos, szent feladata, ez a mi feladatunk, a mai
kor érett és öregedő nemzedékének feladati és
ennek a feladatnak a mi részünk szerint való
elvégzéséért mi vagyunk felelősek Isten és a
történelem előtt.
A másik pont, melyre nézve ugyancsak
egyre szélesebb körökben alakul ki egyértelmű
belátás, az, hogy a jobb jövendő elérése és
biztosítása végett első sorban olyan világos fejű
és acélos akaratú vezetőkre van szükség, akik
nek szeme előtt tiszta, határozott vonásokkal
áll egy valóban jobb jövendőnek a képe s akik
egyúttal birtokában vannak olyan lelki energiá
nak, mely őket arra képesíti, hogy mások aka
ratát fölényesen tömöritsék egy közös célkitű
zésre. A hivatott vezetők után való kiáltás egyre
több helyről hangzik fel és keres, bár, sajnos,
nem mindig talál megfelelő kielégülést.
Ki tagadhatná, hogy mindegyik felfogás
ban, abban is, mely a jobb jövő kérdését a
nevelés kérdésének tekinti, — és abban is,
mely a jobb jövő érdekéből első sorban veze
tőket, irányításra, szervezésre, alkotásra, példa
adásra hivatott egyéniségeket sürget, egy-egy
elemi igazság nyilatkozik meg. De ha ez igy
van, aminthogy igy van, akkor épen a mi ko
runkban a legmagasabbrendü feladattá válik a
jövendő vezetőinek egy uj nemzedék nevelőinek
nevelése.
Hittudományi karunk minden munkájával
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ennek a jobb jövendőre irányuló eszményi célgondolatnak a szolgálatában áll, amikor azoknak
a lelki kiművelésén és felfegyverzésén fárado
zik, akik arra lesznek hivatva, hogy népünket
oda vezessék minden egyéni, társadalmi és
nemzeti életujulás végső forrásához, minden
igazi jövendőépités legbiztosabb fundamentomához, a tiszta valláshoz, a tiszta erkölcshöz, a
tiszta evangéliomhoz, a vezetők vezetőjéhez és
a pásztorok pásztorához, az élő Krisztushoz.
Ezen hivatásteljesitésében nyújt hittudományi
karunknak testvéri segítő kezet magyar evan
gélikus anyaszentegyházunk, amikor hittudomá
nyi karunk hallgatói számára otthont épít, —
amely tehát nem csupán diáklakás akar lenni,
hanem olyan lelki otthon, melyben a szent tudo
mánnyal foglalkozó ifják' megérzik az anyaszentegyház, a lelki édesanya szeretetének él
tető, nevelő, áldó melegét.
Ezért a sok áldozattal járó segítő mun
káért mondok hittudományi karunk nevében,
de egyúttal Erzsébet tudományegyetemünknek
és Rector Magnificusának nevében hálás köszö
netét ifjúságunk legnagyobb jóltevőjének!, ma
gyarhoni evangélikus egyházegyetemünknek,
élén báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő ur Öméltóságával, aki nemes egyénisé
gében szinte megszemélyesíti evangéliumi anya
szentegyházunk lelki értékeit, — de köszönetét
mondok egyúttal nagyérdemű polgármesterével
élén Sopron szab. kir. város áldozatkész közön
ségének is azért a nagylelkű adományért, melylyel ennek a magasztos célú intézménynek a
létrejöttéhez a maga részéről hozzájárult.
Isten oltalmazó és áldó kegyelme nyugod
jék a soproni Evangélikus Theologusok Ottho
nán!

Pál apostol egyénisége missziói
munkájának tükrében.
Irta: Dr. Kiss Jenő.

(Folytatás.)
Szóval amig felülről indítást nem kap, ad
dig a rábízott szent feladatnak minél teljesebb
elvégezhetése céljából ragaszkodik az élethez,
vagy jobban mondva a munkához, mert az ő
élete munka volt; hiszen az életnek! közönséges
értelemben vett szép részét nem ismerte; em
lékezzünk csak szenvedéseinek sorára, amely
munkája közben rá várt. De testi örömökké! és
szenvedésekkel ő nem sokat törődött. Szóval
életét ok nélkül nem teszi kockára. Az adott
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helyzetben mindig megtalálja a legmegfelelőbb
eljárást, anélkül, hogy következetlenségbe es
nék, vagy épen a hirdetett igazságot megta
gadná. A jeruzsálemi századosnak, aki a város
parancsnok Claudius Livius rendeletére meg
akarja kórbácsoltatni: már lekötözött állapotban
mondja: vájjon szabad-e nektek római embert,
akit el nem ítéltek, megostoroztatni ? (2224.) A
mig a zsidóktól való vesszőzést ismételten el
tűrte, itt tiltakozók ellene, mert a zsidók je
lenlétében a pogány vezetőség részéről történő
megvesszőzés tulajdonképen az általa szolgált
ügynek rovására lenne. Vagy pl. amikor a hely
tartó a főpapi tanács elé állította. Pál isimervén
a szadduceusok s farizeusok ellentétét a feltá
madás kérdésében, vádoltatásának okát abban
állítja oda, s ezzel sikerül meghasonlást támasz
tani közöttük. (23. 4—8.)
S amikor a zsidók közül több, mint 40-en
átok alatt megesküdték, hogy sem nem esznek,
sem nem isznak addig, amig meg nem ölik Pált,
és e tervükről Pál unokaöccse révén tudomást
szerez, jelentést tétet általa a városi helyőrség
parancsnokának. Nem puszta életét félti, ha
nem annak időelőtti befejezését. Néki még Ró
mába is kell mennie, hogy amiképen bizonysá
got tett az Ur felől Jeruzsálemben, azonképen
kell néki bizonyságot tenni Rómában is.
Ehhez kapcsolódik jellemének két következő
tulajdonsága. Egyfelől alázatossága, másfelől
önérzete.
Bátorsága mellett tud alázatos is lenni. A
minthogy a kér. ember jellemének alapvonása
az alázatosság. »Én vagyok a legkisebb az apos
tolok közt. Legutoljára mintegy idétlennek ne
kem jelent meg Krisztus, aki nem vagyok
méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert há
borgattam Isten anyaszentegyházát«. (I. Kor.
15. s—9 ) Ha többet munkálkodott, mint a töb-i
biek együttvéve, de nem ő, hanem Istennek vele
való kegyelme. (I. Kor. 14. 9—10.)
Szinte fizikai fájdalmat okoz neki, s ismé
telten kifejezi, hogy emberileg, balgatagul szól,
amikor ellenfeleinek kényszerítésére kénytelen
apostoli méltóságát, a 1 2 .-vel való egyenrangú
ságát védelmezni: »Nem vagyok-e apostol...
egy kis balgaságot tűrjetek! el«. Vagy: ismét
mondom, ne tartson senki esztelennek, de ha
mégis, fogadjatok be mint esztelent is, hogy
egy kicsit én is dicsekedhessem (II. Kor. 11.16.)
Szégyenkezve mondom, mivelhogy mi erőtelenek voltunk, de amiben merész valaki, esztele
nül szólok, merész vagyok én is. (II. 11. 21.)
De hozzá teszi: dicsekedvén balgataggá lettem,
de ti kényszerittettetek rá. (II. 12. n ) Egyébként
nem dicsekszik mások művével (II. 1015.) Mert
nem az a kipróbált, akii magát ajánlja, hanem
akit az Ur ajánl. (II. 1018), s figyelmeztetően
mondja: azért, aki azt hiszi, hogy áll, meg
lássa, hogy el ne essék. (I. 1012). És azt mondja:
Jobb néki meghalni, hogy sem valaki hiábava
lóvá tegye az ő dicsekvését. (I. Ko. 9. 15.)
Mert, ha embereknek igyekeznék tetszeni, Krisz
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tus szolgája nem volna.. (Ga. 1. ,p.) S megálla
pítja 2. kor. 12.-ben, hogv dicsekvése nem nász
nál (semmit) neki.
Kiegészíti ezt helyes önérzete: hogy azt ne
mondják: saját anyagi megélhetéséért hirdeti
az evangéliomot, inkább nem fogad el ado
mányt, nehogy úgy lássék, minthogy ha ter
hűkre volna. (11. kor. 11. 7—8.) Azért teszi ezt,
hogy elvágja az alkalmat az alkalom keresők
elől, hogy amivel dicsekszik, olyannak talál
tassák abban. (II. 11. i7.) Amikor alázatosságát s
ezzel kapcsolatban szelíd lelküségét a korinthusbeliek szinte gyengeségszámba veszik, s meg
is szólják érte, ami az apostol fülébe is eljutott,
ina nekik: »Azt mondjátok, hogy csak messzi
ről vagyok kemény, közelről pedig gyenge;
mit akartok, vesszővel menjek-e hozzátok. (I.
4. 2v)
Gúnyolódásukért nem haragszik meg mind
járt, hanem saját szavaikkal felel nékik: »En
Pál, aki szemtóí-szembe ugyan alázatos vagyok
közietek, de távol bátor vagyok irántatok, (I.
2. l0), kérlek, hogy amikor jelen leszek, ne
kelljen bátornak lennem. Mert, mondják, leve
lei súlyosak uigyan és kemények, de a maga
jelen volta erőtelen s beszéde silány. Gondolja
meg azt, aki ilyen, hogy amilyenek vagyunk tá
vol a levelek által, épen olyanok leszünk, ha
megjelenünk cselekedetben is. (II. 10. 10—i )
Mert ha avatatlan is a beszédben, nem az is
meretben. (11. 6.)
Mint jeleztük, önérzete nem engedi, hog^
ingyen kenyeret egyék, hanem munkával s fá
radozással, éjjel-nappal dolgozik, hogy közü
lük senkinek terhére ne legyen. (II. kor. 38.)
Mindez ideig éhezünk és szomjuhozunk és mezitelenkedünk is, bántalmaztatunk is, fárado
zunk is tulajdon kezünkkel munkálkodván (I.
Kor. 4. n —a.) Igen, tulajdonkezével munkálkod
ván szövőszéke mellett, éjszakával toldja meg a
nappalt, hogy élelmét megkeresse. Bár jogosult
nak tartaná, hogy azt, aki az evangéliomot hir
deti, a szükséges testi javakkal ellássák, hiszen
az Ur rendelte, hogy akik az ev.-t hirdetik az
ev.-ból éljenek, (I. Kor. 9. 14.), még sem fogadja
el. »Ha mi néktek lelkieket vetettünk, nagy do
log-e, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk. . . de
mi nem éltünk e szabadsággal, hanem mindent
eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk
a Krisztus ev.-a elé«. (I. Kor. 9. 12.) Vájjon, veti
fel a kérdést, el kezdjük-e magunkat ismét
ajánlani, vagy tán szükségünk van, mint né
melyeknek, ajánló levelekre hozzátok, vagy tő
letek«. (II. Kor. 3.)
És nem volna egyéniségéről való rajzunk
teljes, ha nem néznénk és értékelnénk gyüleke
zeteihez való belső viszonyát. Együtt erez ve
lük. Örömük az ő öröme, bajuk az ő baja. . .
Mindezen kívül van az én naponkénti zakíattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg,
hogy én is beteg ne lennék, ki botrankozik meg,
hogy én is ne égnék! (II. Kor. 1L 28.) »A ti
örömötök é s én koronám«, olvassuk Phi. 4.-
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ben. »Szivemen hordozlak titeket«. (Ph. 1. 7) Di
csekedni akar velük a Krisztus napján, hogy
nem futott hiába. (2. 16) Viszont a galáciabelieket félti, hogy hiába fáradozott körülöttük. (4
Ha mindjárt arról is bizonyságot tesz, hogy ok,
ha lehetséges volt volna, szemüket kivájván neki
adták volna. (415.) Az efezusbclieket kéri, hogy
ne csüggedjenek el az érettük való nyomorú
sága miatt. (3. t3.) és a kolossébelieknek írja,
hogy örül az érettük való szenvedéseinek, s a
maga részéről betölti, ami híja van a Krisztus
szenvedéseinek az ö testében a Krisztus tes
téért, ami az egyház. (I. 24.)
És emlékezteti, a thessalonikabelieket, hogy
szívélyesek valánk ti közöttetek, miként a dajka
dajkálja az ö gyermekeit. (I. 1. 7.) És azt írja
nekik, hogy szinte megelevenedünk, ha ti erő
sek vagytok az (hitben) Urban. (I.3S.) És örven
dezik miattuk Isten előtt. (1. 39) És a szive vé
rével írja a Galáciabelieknek az ottani vissza
vonások, valamint a korinthusbelieknek az ot
tani pártoskodások miatt: Jól futottatok (ed
dig); kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne en
gedelmeskedjetek az igazságnak? (Ga. 5, 7.)
Kicsoda Pál, kicsoda Apollosz? Csak szolgák,
akik által hívőkké lettetek«. I. Kor. 3. 5. És fel
veti a kérdést: »vájjon részekre osztatott-e a
Krisztus? Vájjon Pál fes?ittetett-e meg érette
tek, vagy Pál nevére kereszteltettetek meg?«
(1. Kor. 1. ,3) Gyülekezeteit fájdalommal szülte
és kezdetben tejnek italával táplálta és nem ke
mény eledellel, mert még nem bírták volna meg,
sót — szomorúan teszi hozzá, — még most
sem bírják meg. (I. Kor. 3. 2.)
De mindezen intései s szemrehányásai szeretctböl fakadnak. Hogyan is lehetne ez máskép
a szeretet nagy apostolánál? aki, ha semmi mást
nem irt volna, ha minden működésének egyet
len bizonyság i foszló papiruszra irt vagy töre
dező kötábláról nehezen leolvasható hatalmas
himnusz a szerétéiről volna, már ezzel megfi
zethetetlen kincset hagyott volna ránk. Bizony
»kiváltképen való utat« mutatott nékiink, ami
kor örökségként hagyta ránk: »ha embereknek,
vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet
pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint
a zenge') <jrc, és a pengő cimbalom«. (I. Kor.
,..) Egyéniségét nagy vonásokban magunk elé
állítva, az utolján megütött akkord alapján érez
zük, hogy egyéniségének különböző, itt-ott el
lentétesnek látszó vonásai összefoglalva a leg
nagyobb újszövetségi apostolt állítják elénk.
»Most azért megmarad a hit, remény, sze
retet, a három; ezek között pedig legnagyobb
a szeretet«. A szeretet, amely mindent clfedez,
mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr;
a melynek közöttünk való megerősödése leg
jobban érteti meg velünk Isten végtelen szerctetét, aki az ő egyszülött fiát adta, hogy
minden, valaki hiszen benne el ne vesszen, ha
nem örök életet vegyen. (Jé. 3. 16.)
És a szeretet túláradó érzésétől eltelve szól
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hozzánk: »Örüljetek, isimét mondom örüljetek;
az Ur közel!« (Phil. 4, 4, 6.)
Ö vajha felvetett kérdésére: »Mert kicsoda
ami reménységünk, örömünk és dicsőségünk
koronája? Vájjon nem azok lesztek-e ti is, ami
Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor«.
(I. Thes. 2. 19), ránknézve is nyugodtan mond
hatná, mint a thessalonikabelieknek: »Bizony
ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk!« (I.
Theas. 2. 20.)
(Vége.)

U tánpótlás.
Egyházunk építő és harcoló egyház. Fel
adata Krisztus országának terjesztése, hogy az
Isten Egyszülöttjének nevére minden térd meg
hajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt le
vőké és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Ur
az Atya istennek dicsőségére.
Az egyház minden egyes tagjának az Isten
országa soha nem fáradó munkásának a Krisz
tus zászlajára felesküdött katonának kell tehát
lennie s különösen fontos és felelősségteljes fel
adatok várnak a munka vezetői, irányítói, ellen
őrei és a harcos tábor, vezérei, magasabb, vagy
alacsonyabb rangú parancsnokaira, tisztjeire.
Azokra, kiket Istennek kegyelmi s a gyülekezeti
tagok akarata valamilyen egyházi tisztségre he
lyezett.
Nem az én feladatom az, hogy ez alkalom
mal az egyházi tisztviselők: lelkészek és fel
ügyelők, tanítók! és tanácsosok kötelességeinek
összességéről előadást tartsak e Mélyen tisztelt
Hallgatóság előtt, ellenben hivatalommal járó
kötelességem az, hogy komolyan felébreszszem
minden egyes jelenlevő lelkiismeretét kötelesség
telj esitésük egyik igen fontos, sőt az egyház
jövendője szempontjából legfontosabb irányát
illetőleg.
Ez a feladat, ez a kötelesség, melynek meg
oldását, teljesítését az egyház minden rendű és
rangú tisztviselőjétől joggal elvárhatja: az
utánpótlás kötelessége.
Egyházunk teljes mértékben értékeli, mél
tatja, hálásan elismeri és megköszöni mindazo
kat a szolgálatokat, melyekkel az ő lelki
és
anyagi értékeinek sáfárai az ő érdekeit nap
nap mellett lelkesedéssel munkálják, szolgálják,
azonban az egyház, mint Istentől örökké való
ságra teremtett, szakadatlanul fejlődni vágyó
élő szerv, nem élheti ki önmagát a jelenben,
a mában, nem elég a múlt értékei, dicsősége,
szépségei emlékében kéjelegve fürdőzve reny
hén élni a mát, semmit sem gondolva a jöven
dőre s kielégülést találva az óráról-órára való
tengődésben.
Az egyháznak nem lehet célja csupán az,
hogy megmaradhasson m a, meg ne semmisül
jön s össze ne ömöljék a múltnak épülete e je
len nemzedékben! Az'egyház nem lehet egy be
fejezett épület. Szakadatlan munkának kell ab
ban s azon folynia, szakadatlanul épülnie, növe
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kednie kell annak felfelé az Isten felé s terjed
nie szerte az emberi lelkek között. A múltból
a mába átmentett értékeket nem csupán ugyan
abban az állapotban megtartania, de sőt meggyarapitania s így a jövendő számára tovább
adnia, kiépítenie kell.
Az egyház tisztviselőjének kiváltképen, de
valójában minden egyes munkás tagjának és
harcos katonájának nem lehet feladata csupán
a máért dolgoznia és küzdenie, hanem a jö
vőre is kell gondolnia. Amikor a múlt épületé
nek alapjaira reá rakja a mának téglasorait,
akkor azt úgy, olyan biztosan kell cselekednie,
hogy arra tovább emeltethessék a jövendőnek
fala, mig egykoron Isten maga reáhelyezheti az
épület tetőzetét.
Azonban még ez,sem elegendő. A ma mun
kásának nem csupán úgy kell a múltban vette
tett fundamentumra reáépitenie, hogy arra a
jövendő továbbépíthessen., a ma harcosának nem
csak úgy kell vitézkednie, hogy megtartsa a
Krisztus számára a már eddig meghódított or
szágot! A ma munkásának gondoskodnia kell
olyanokról, kik kezükbe fogják majd azokat az
építő eszközöket, amelyeket egyszer csak kihul
latnak kezeikből s a ma harcosának nemcsak
védő őrnek, de hóditónak is kell lennie, ki sza
kadatlanul uj és uj csapatokat toboroz és dob
bele a Krisztus királyságáért folytatott harcba.
Munkásnak és harcosnak utódokról, utánpótlás
ról kell tehát gondoskodnia.
Mily sok virágzó gyülekezeti élet kezdett
el sínylődni, vagy zuhant veszedelmesen alá a
megsemmisülés felé olyankor, mikor a mának
munkásai erejük fogytán letették az eszközt s
a ma vitézlő katonái kidőltek a sorból. S mind
csak azért, mert a mának sikerei, eredményei,
biztonsága és békességei boldogsága közepette
elfelejtkeztek ezek a buzgó munkások és lelkes
katonák az u t á n p ó t l á s r ó l ! Nem kutattak fel
és nem neveltek egyházuk1 számára maguk után
beállítható férfiakat.
A múltnak ezt a hibáját a ma elhivatott
sáfárainak nem szabad elkövetniök. Isten meg
teremtette és megmutatta az alkalmakat, hol
az előkészítésnek hatalmas és felelősségteljes
munkája elvégezhető s ahonnan az utánpótlás
mindenkor hiánytalanul eszközölhető.
Egyik ilyen áldott intézménye Istenünknek
a KIÉ. Intézmény, melyigyülekezeti (munkásokat
nevel s harcos tábort bocsát a gyülekezetek
rendelkezésére az egyház, tehát Krisztus országa
tovább terjesztésének a céljaira. Munkásokat,
kik lelkileg hozzáedződve, a munkákészslég, lelki
alázatosság, szolgálni akarásnak eszközeivel ke
zükben, a kitartás, egy akaraton levés és val
lási öntudat köntösében bármely percben készek
lankadatlan szorgalommal, megértő szeretettel,
csüggedés nélküli lélekkel magasabbra építeni
az egyház várának falazatát. Harcos tábort,
melynek katonái a Szentlélek füzétől ihletve
egész életük szent odaáldozásával készek nem
csupán az egyház várfalának megvédésére, ha-
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nem az Ur győzedelmébe vetett rendíthetetlen
bizodalommal a Krisztus zászlaja alatt- a lelkek
elleni hóditó hadjáratra is.
Képzett munkásokra s edzett harcosokra
van szüksége az egyháznak s ezt bocsátja ren
delkezésére a mindenkori utánpótlás céljaira a
KIÉ.
Lássuk már most, honnan szerzi be a KIÉ.
a maga munkás■anyagát és újonc csapatát sihogyan képezi ki azokat?!
Az első kérdésre a felelet: önkéntes tobor
zás utján. A KIÉ senkit sem erőltet, vagy kény
szerít arra, hogy tagjai közé lépjen, mert az
egész munka alapja az önkéntes, áldozatos szol
gálatkészség. Ezt pedig rábeszéléssel, presszionálással, Ígérgetéssel, \agy megvesztegetéssel el
érni nem lehet. A KIÉ nem törekszik másokat
kápráztató számadatok után, sem tagjainak szá
mát, sem anyagi be\ételét illetőleg. Ellenben azt
akarja, hogy, aki tagjai közé számíttatott, az
erre méltó és hű munkássá legyen, s ami anyagi
bevétele van, az az Isten Lelke által áldozatho
zatalra indított szivek adománya legyen.
Ez
hozza magával a gyakorlati egyesületi életben
pl. azt is, hogy a tiggálételnek nem a tagdíj
letétele az előfeltétele, hanem az alázatos lélek
szolgálni akarása.
A most elmondottakkal azután
nemcsak
arra a kérdésre adtunk feleletet, hogy hogyan
szerzi be kiképzendő anyagát a KIÉ, hanem
már érintettük azt a kérdést is, hogy kiknek a
köréből. Alapszabályszerüleg e kérdésre az
lenne a felelet, hogy a KIÉ. azoknak a fiatal
embereknek az egyesülete, kik elfogadják Jé
zus Krisztust megváltójukul, hitükben és életük
ben arra törekszenek, hogy az ö országa a
többi fiatalember társaik lelkében is elterjedjék.
A mindennapi élet nyelvére lefordítva pedig azt
jelenti ez, hogy összegyűjtjük azokat a 18 éven
felüli, iskolába nem járó, főként gazdálkodó,
kereskedő, iparos ifjakat, kik érzik az ö lel
kűkben, hogy Isten valami céllal állította bele
őket ebbe az életbe, hogy itt feladatokat bízott
reájuk, hogy ők lelki életre teremtettek s hogy
ők nem egyedülálló lények, az emberi világban,
hanem az egyetemes papság elve szerint Isten^
nek elküldött apostolai, kik kötelesek törődni
az ő fiatalembertársaik lelki üdvösségének a kér
désével is s akiktől nehéz munkát s lelkes vitéz
kedést vár el az anyaszentegyház.
Feleletre várna már most még az a kérdés,
hogy az igy önkéntes jelentkezőkből toborzotta
kat hogyan képezi ki a KIÉ. munkás és harcos
csapatokká ?
Válaszunk: a t e l j e s s é g m e g a d á s á 
val . Azzal, hogy módszerei, programmja, eszkö
zei és célja nem egyoldalúak. Az egész emberi
életet felöleli, mert tagjait nem kivonni akarja
e világból, hanem megedzve és felszerelve beléhelyezi, mint munkaterületre és harcmezőbe
a világba. Tudja azt, hogy egész férfiakra van
szüksége, azért egyaránt gondot fordít tagjai
testi, értelmi, társadalmi és lelki nevelésére, még
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pedig úgy, hogy amaz els óhánnat egy neve
zőre hozza a'negyedikkel, vagyis a lelki nevelés
nem csupán külön programmágat képez, hanem
áthatja, táplálja, élteti, megnemesiti, és állandó
értékévé teszi a másik három programmágat is.
Nem célom ez alkalommal a KIÉ. történe
tét, munkamódszereit részleteiben is ismertetni,
erre az előadásom tartamául kiszabott idő sem
nyújt elegendő alkalmat s egyébként is bizo
nyára volt már alkalmuk a Mélyen tisztelt
Hallgatóság tagjainak erről egyik-másik egyházi,
vagy ifjúsági lapunkban megjelent Írásaimból
tudomást szerezni, csupán két dologra akartam
reámutatni.
1. arra, hogy utánpótlásra szükség van.
2. arra, hogy van honnan az utánpótlást
eszközölni.
A kérdés lényege azonban az, hogy az
anyag megfelelő kiképzésénél közre kell munkáíkodniok azoknak is, kik kötelesek utánpótlás
ról gondoskodni. A gyülekezetek mai vezetősé
gének szerves összefüggésben kell lennie a
KIE-vel, honnan legbiztosabban beszerezheti a/
utánpótláshoz szükséges anyagot. Támogatnia
kell erkölcsileg, és anyagilag a KIÉ munkáját.
Azzal, hogy figyelmét, sőt ellenőrzését állan
dóan kiterjeszti föléje, növeli annak ügybuzgóságát é s mert sokat vár tőle, fokozza teljesítő
képességét. A KIE-nek nemcsak lelkében kell
afelől bizonyosnak lennie, de az egyház vezetői
részéről is meg kell tapasztalnia, hogy reá, az
ó munkájára, szükség van, mert ő pótolhatat
lan missziót végez s a jövendő alapját lerakó
feladatot tölt be.
Hadd kérjem azért én • is ez alkalommal
azt a Mélyen tisztelt Hallgatóságtól, hogy ve
gye fel érdeklődése körébe a K1E munkáját,
főként a még gyermekkorát élő evangélikus ág
nak az ügyét. Ha arra alkalma nyílik, igyekezzék
azzal közelebbről megismerkedni, munkáját tá
mogatni, abban személy szerint is résztvenni,
tagjait a maga tapasztalataival az egvházépitő
és egyházvédó munkára reánevelni s főként ezt
az egész ügyet imádságaiban hordozni. Legyen
ez a munka az egyház minden vezetője szemé
ben olyan értékes, mint amilyen értékkel bir az
az egyház Ura, Krisztusunk előtt, ki áldásaival
szinte nap-nap mellett tesz arról bizonyságot,
hogy a mi ügyünk nem csupán a mienk, de az
ö ügye is ,s a mi munkánk az ö akarata szerinti
munka.
Adja Isten, hogy nemsokára azt is elmond
hassuk, hogy ifjúságunk ügye egyházunk min
den tagjának szivében és imádságaiban hordott
ügyévé lett!
Győr, 1928. junius hó 7-én.
Abaffy Gyula.

— Értesítés. Mai számunkhoz csekklapo
kat mellékeltünk. Kérjük a hátralékosokat
és előfizetőket, használják fel azokat.
A kiadóhivatal.
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A filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)
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adás révéin az Istenben való életnek, a vallá
sosságínak és kegyességnek eszközévé válik.
Olyan nagy átalakulás megy végbe a hit által,
hogy azt az elme megérteni nem tudja.

4, 6 .
Szelidlelkisegünket nem szabad leplezni az
emberek elől. Tudja meg mindenki, hogy milyen
H Í R E K .
lélek adatott a keresztyén embernek. A világi
okosság és okoskodás hajlandó azt tanácsolni,
hogy a közömbösség, élelmesség1 és önzés ha
— Vitézzé avatás. A kormányzó ur Dr.
muja alá rejtsük a krisztusi szeretet parazsát, Kirchknopf Gusztávot, az Orsz. Luther Szövet
mert másként túlságosan kihasznál bennünket ség igazgatóját, Balogh Ernő nagyeresdi lelkészt
a világ s visszaélnek szelídségünkkel az em és Magassy Sándor soproni líceumi vallásiamért
berek. Az efájta tanács azonban csak akkor ta vitézekké avatta, egyidejűleg: megengedte, hogy
lálhatna nyitott fülekre a hívőiknél, ha a vi Dr. Kirchknopf Gusztáv a vitéz Kendeh-Kirchlági gondok erőt vennének rajtuk, s gondjaikat knopf nevet viselje. A vitézzé avatáson a protes
a világ receptje szerint akarnák! eloszlatni. Az táns egyházak részéről D. Raffay Sándor püspök
aggodalmaskodás ellen Jézus a Hegyi beszédben tartott beszédet.
mond örökszép szavakat. S ott megmondja azt
— Dr. Ballagi Aladár, a junius hó 21-én
is, hogy mivel ilehet a szivünk ajtaján kopogtató
gondot elűzni: Keressétek Isten országlát és Is Budapesten elhunyt egyetemi tanár az ujaibbkori
ten igazságát. A világ tőrétől szabadulunk, ha magyar történetírók egyik legkiválóbbja, aki a
Istenhez folyamodunk. Ugyanezt az életigazsá történelmi idealizmus iskoláját képviselte, s egész
got hirdeti az apostol is, amikor megjkülönböz- sor tanítványt nevelt. Már 18 éves korában megiteti az aggodalmat a kérelemtől, s arra int, irta a magyar testőrség történetét, utóbb a ma
hogy kérelmeinket és kivánságainkát ne hagy gyar nyomdászat történetét. Colbertről szóló
juk aggodalommá fajulni.. Ahogyan szelidlelkü- munkájában a hugonották kiirtását uj szempon
ségünket ismertté kell tennünk minden ember tok szerint tárgyalta. Legutolsó nagyobb műve
előtt, úgy kell kívánságainkat is feltárnunk XII. Károly svéd király átvonulása Magyaror
Isten előtt. Ezzel kitörjük a méregfogát szágon, amelyet a svéd akadémia svédre forditminden szükségünknek, s reáhagyatkozva a tatott és kiadott. Történelmi előadásaiban a re
minden jó adomány forrására, elűzzük a kisér formáció lelki indítékainak helyet juttatott és a
tőt, aki aggodalmaik alakjában szeretne szi spanyol inkvizíció történetét is uj megvilágításba
vünkbe férkőzni. Az embernek, ennek a gyarló állította. Tevékeny részt vett a református egy
lénynek, mindig vannak szükségletei, amelyeket ház közéletében, volt a budapesti egyetem rek
Jézus is elismert a Miatyánk utolsó niélgy ké tora, dékánja. Nagy utazásokat tett, általában
réséiben. De az aggodalom ezeket a szükségle minden dolognak lehetőleg a helyszinen járt
teket nem elégíti ki, sőt érezhetőbbé és ége utána. Széleskörű tudása (és szédítő ismeretkincse
tőbbé teszi. Azért a gyarló ember, ha életútját volt. Egyideig tanára volt a pesti református
nem az aggodalmak korbácsütései alatt akarja theológiának is. Vagy 30 ezer kötetre való
végigjárni, tanuljon meg kérni, imádkozni. Az könyvtárt gyűjtött össze; a könyvek jelentékeny
apostol a kérést hozzáköti a hálaadáshoz. Mél része a reformáció korszakára vonatkozik, köz
tán. Csak a hálaadó szív ismerte fel azt, amit tük több ritkaság; hagyatékában több kézirat
Istentől már kapott, s ami több annál, amit kér is van. K. S.
het. Ahogyan Jézus mondja: Avagy nem több-e
— Esküvő. Fabók Ferenc mezőberényi lel
az élet, mint az eledel? S miután a hivő felis kész junius hó 21-én tartotta esküvőjét Müller
merte, hogy az Isten adta a többet: az életet, Irénnel a szarvasi templomban. A szertartást
s ezért néki hálát és dicséretet ád, felbátorodik Bartos Pál szarvasi lelkész végezte.
arra, hogy kérje a kevesebbet: az eledelt. És
— Dr. Mikler Károly ny. jogaklaídémiai
felismeri azt is, hogy Istentől kell kérnie. Mert
dékán,
(Budapest, V., Rudolfraklpart 7.), a Prot.
ha Isten adta az életet, Isten adja azt is, ami
az életnek, a testnek és léleknek fenntartásához Országos Hitelszövetkezet igazgatósági tagja a
szükséges. Kitűnik ebből az is, hogy az aggo prot. egyházi kölcsön folyósítása körül szívesen
dalmaktól való óvás nem a könnyelműségre és ád bizalmas felvilágosítást gyülekezeteinknek.
gondatlanságra való buzdítás, hanem figyelmez Levélbeli megkeresések fenti címre küldendők.
— A Prot. Árvaegyesület dr. Pesthy Pál
tetés arra nézve, hogy azok a dolgok, amelyek
alkalmasak arra, hogy bennünk a szorongató igazságügyminiszter elnöklete alatt jünius 19-én
aggodalom érzetét keltsék fel s ezáltal életerőn tartotta közgyűlését. A Prot. Árvaházbam 130
ket sorvasszák, életörömünket fonnyasszáik, mi árva részesül gondozásban, akikre évenkint kö
ként válhatnak kapoccsá, amely Istenhez fűz s rülbelül hetven ezer pengőt fordítanak. Az árvaadománnyá, amely hálaadásra indit. Az, ami a ház nagy jóltevője, Soboslay Gyula amerikai
röghöz köt, ami emlékeztet bennünket arra, hogy orvos eddig összesen 230 ezer pengőt adott
por vagyunk, az imádkozás, könyörgés, hála az árvaháznak.
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— Böhm Károly em léktáblája. Junius hó
21-én délben avatták fel a budapesti evang.
főgimnázium falai között az újabb magyar fi
lozófia egyik legkiválóbb művelőjének, Böhm
Károly dr.-nak, a kolozsvá;i egyetem néhai pro
fesszorának emlékére állított táblát, amelyet
Lux Elek szobrászművész mintázott. Az emlék
tábla felírása a következő: »Besztercebánya szü
lötte, a pozsonyi líceum tanára, intézetünk igaz
gatója, a kolozsvári egyetem filozóf.a-profeszszora, — a nagy gondolkodó önálló bölcsészeti
rendszerével nemzetét eszményiségre nevelte«.
A Magyar Tudományos Akadémia képviseleté
ben Ravasz László dummelléki püspök és
Kozma Andor, a Magyar Luther Társaság részé
ről dr. Schneller István ny. egyetemi tanár és
Scholtz Oszkár egyházkerületi világi főjegyző
jelentek meg az ünnepen. Ezenkívül ott voltak:
dr. Imre Sándor ny. államtitkár, Mágócsy-Dietz
Sándor, dr. Pauler Ákos és dr. Zimmermann
Ágoston egyetemi tanárok, dr. Szelényi Aladár
kormányfötanácsos. A közönség első soraiban
ültek a Böhm-család tigjai, köztük dr. Böhm
Dezső, az ünnepeltnek a fia, a budapesti evang.
leánykollégium igazgatója. Az ünnepséget ren
dező Deáktéri evange.ikus testv^regyházak kép
viselőtestülete nevében Raffay Sándor bányake
rületi püspök mondott elnöki megnyitót. Az
»egyik legmagasztosabb érzésről, a megalázko
dásról« beszélt, az igazi filozófusról, aki láthatatlan világok törvényeit kutatja föl. A püspök
köszöntötte végül a vendégeket és a Böhm-csa
lád tagjait. Dr. Szigethy Lajos, a budapesti
ev. főgimnázium nv. igazgatója tartott ezután
kegyeletes ünnepi beszédet. Az eszményi ma
gyar tanárt méltatta, a jellegzetesen »magyar
bölcsész«-t, aki német gyermekből nagyszerű
férfipéldánnyá lett. Bartók György, a szegedi
tudományegyetem professzora emlékbeszedet
mondott: »Böhm Károly istenáldotta filozófus
és világ látó ember volt. A szellemet legmélyebb
gyökeréből akarta megérteni s megértetni, ezért
minden megfigyelése élinényszerüen hat. A
szellem minden mindenekben, mink magunk is
szellem vagyunk és szellem maga a világ«. A
nagy tetszéssel fogadott emlékbeszédet Bischer
Gyulának, a debreceni Tisza István tudományegyetem orvoskari dékánjának megemlékezése
követte, Elischer Gyula a volt növendékek
egyesülete nevében fejezte ki hódolatát Böhm
Károly emléke iránt. Dr. Hittrich Ödön, a fa
sori főgimnázium igazgatója, vette át ezután
az emlékművet.
— A szegedi Luther Szövetség Fichtner
Sándor 25 éves zeneszerzői működésének meg
ünneplésére ünnepélyt rendezett, amelynek mű
során Fichtner szerzeményei szerepeltek. Az ün
nepeltnek zeneszerzői működését Pazár Béla
ismertette; záróbeszédet Szabó Gábor mondott.
Orgonán König Péter és Országh Ferenc, hege
dűn dr. Belle Ferenc játszott. A református
énekkart Árökszálásy Janos karnagy vezényelte.
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— Esperességi gyűlés. A mosoni esperesség jun. 20-án tartotta ez évi közgyűlését. Dr.
Stelczer esp. felügyelő nyitotta meg lelkes sza
vakkal a közgyűlést. Ezután Wenk esperes
igen értékes évi jelentése került sorra. Először
általánosságban szólt a teendőkről, aztán rész
letesen arról, ami történt. A határozatok közül
általánosabb érdekű: a zsinat egybehivása és
megtartása sürgetendő, ev. tankönyvek megje
lenése (elemi tankönyvek) immár halaszthatatlan
szükségként jelentkezik; a tanév az esperesség
iskoláiban ezután újra szept. 1-én kezdendő,
annál is inkább, mert falusi iskoláinkban semmi
sem indokolja a későbbi kezdést. Nagy vitára
adott okot a nyugdíjintézet alapszabályainak ha
tározatlan volta.
— Oltáravatás Nagy és lélekemelő ünnep
ség keretében avatta fel Kovács Andor föespercs 1928. jun. 3-án a csabacsiidi ev. egyház ol
tárát és kegyszereit. A reggeli vonattal érkező
föcspercst és a vendégeket számos kocsi várta
az állomáson, hol az egyház egész vezetősége
együtt volt. A fogadtatás az. iskola-imaház ud
varán történt, hol Chován József ev. m. lel
kész és Lustyik Pál tanító és három fehér ru
hás leány fogadta beszéddel a szeretett főespe
rest, ki lendületes szavakkal adott kifejezést ab
beli örömének, hogy az általa megszervezett
ifjú egyház, immár megtette a fejlődés első lé
pését. További munkára, Isten, hazaszeretetre
buzdítva a gyülekezetét, remek beszéde után, az
ima ház-iskolába vonultak, hol a felavatási ak
tus alkalmával ismét gyönyörű szavakkal ecse
telte az ünnepség mindenirányu jelentőségét. A
gyülekezet mély meghatottsággal hallgatta a
nagyszivü föcsperes szavait, ki igizi közvetlen
őszinteséggel köszönte meg mindenkinek a fá
radozását a szent ügy érdekében. Istentisztelet
után uj prezbiterek felesketése volt, mely funk
ció záradékaképen közgyűlést tartottak. A gyű
lésen Kovács Andor föcsperes és dr.
Válkovszky György felügyelő) szólaltak feli, s a gyű
lést az ügyek rendezése után bezárták. Az ün
nepséget a paróchián közebéd követte, hol a
föcsperes ismét szép beszédben fejtegette a gyü
lekezet további feladatait és kötelességeit.
— A soproni theol. fakultás junius havi
szigorlatán az egyetemes egyházat D. Raffay
Sándor püspök képviselte. A négy szigorló kö
zül kitüntetéssel vizsgázott ViszkOk Lajos. Alap
vizsgázott huszonegy hallgató, közülök kitün
tetéssel hat.
— Ifjúsági egyleti munka. Balassagyir
mairól jelentik :Abaffy Gyula, a KIÉ főtitkára
f. hó 17-én meglátogatta a Balassagyarmati Ev.
Ifj. Egyletet s este az egylet helyiségében vetíté
ses előadást tartott az egylet ifjúsága előtt.
A képek Jézus életének főbb mozzanatait tárták
a hallgatóság elé, melyekhez a főtitkár a hivő
lélek közvetlenségé,vei megkapó magyarázató
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kát fűzött s végiül Pál apostolnak az athéni areopág előtt lefolyt vitatkozásához fűzte buzdító
beszédét, melyben az ifjúságot mennél buz
góbb s odaadóbb egyleti munkára serkentette.
Az előadás termékeny talajra talált, s reméljük,
hogy meghozza áldásos gyümölcseit. Ugyanaz
nap Abaffy a balassagyarmati templomban is
hirdette az igét a vasárnapi gyülekezetnek, ami
kor is a szokás hatalmáról beszélt. A gyüle
kezet az istentisztelet offertóri urnát az ifjúsági
munka céljaira ajánlotta fel, 16 pengő 33 fil
lér összegben.
— Szarvas. Saskó Soma, a szarvasi ev.
főgimnázium igazgatója újólag történt egy
hangú megválasztását nem fogadta el. A máso
dik szavazásnál a 'felügyelő bizottság egyhangú
lag Raskó Jánost választotta meg igazgatónak1.
— A glasgowi nemzetközi konferencia,
amelyet az egyházi pénzügyek rendezésére negy
venhat ország protestáns egyházainak képvi
selői tartottak, s amelyen egyházunk részéről
báró Kaas Albert, a református egyház részé
ről dr. Antal Géza püspök vett részt, véget
ért. Mindkét magyar delegátus a konferencia
második napján előadási tartott. Báró Kaas Al
bert előadásában foglalkozott egy nemzetközi
egyetemes nyugdíjintézet tervével, amelyet a
konferencia az illetékes bizottság éléi utalt.
—■ Siketnémák felvétele. A siketnémák
váci kir. orsz. intézetében az 1928—29. iskolai
évben ismét több ingyenes hely üresedik meg,
melyre oly 5—10 éves korban levő siketnéma
gyermekek pályázhatnak, akiknek a siftetségen
és az annak következményéül tekinthető néma
ságon kívül más bajuk nincsen. Bővebb felvi
lágosítást készséggel és díjtalanul nyújt az in
tézet igazgatósága. A felvételi kérvények f. é.
julius 15-éig adhatók be.
— Rövid hírek. Báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő résztvett Horthy István
református főgondnok beiktatásán. — D. Raffay Sándor püspök a nagyszénási gyülekezetnek
harangot adományozott. A harangavatás jun.
24-én volt. — Dr. Raffay Sándor tiz éves
püspöki jubileumát az idei közgyűlésen fogja
ünnepelni a bányai egyházkerület. — Szentmártoni Radó Lajos junius 27-én iktattaitott be a
vasi közép egyházmegye felügyelői tisztébe. —
Dr. Ajkay Béla egyházkerületi főjegyző, a sop
roni alsó egyházmegye felügyelője negyven
éves egyházi szolgálatának jubileumát Nemeskéren, a közgyűlés keretében ünnepelte az egy
házmegye. — Nyugdíjaztattak Blázy Lajos kis
kőrösi és Polgár János meszleni lelkészek. —
Blatniczky Pál cinkotai főesperes abbáziai kúrája
alatt evangélikus istentiszteleteket tart az adriai
fürdőhelyen. — Báró Podmaniczky Pál egyháNyomatott * Győri Hírlap nyomdai mfiintézet gyorssajtóján Győr, C
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zunk képviseletében résztvesz a Belmisszió és
Diakonia Nemzetközi Szövetségiének zürichi
ülésezésén. — Torontóban megalakult a kana
dai magyar evangélikus egyház; lelkésze Pap
János. Az uj alakulat a National Lutheran
Church of America tagja. — Ócsai Balogh Pé
ter egyetemes felügyelő síremléke készen áll.
A síremlék felavatása egybe lesz kötve gróf
Teleki Józsefné, királyfalvai Roth Johanna em
léktáblájának leleplezési ünnepélyével a sziráki
templomban. — A nyíregyházi ev. Kossuth L.
reálgimnáziumban az idén volt a negyvenedik
érettségi vizsga 61 nyilvános és magántanulóval.
— Dr. Melich János egyetemi tanárt, a Lengyel
Orsz. Tud. Akadémia tagjának választotta. —
Az eperjesi kollégiumi diákszövetség dr. Papp
József elnöklete alatt tartott közgyűlésén tisz
teleti taggá választotta Ludmann Ottót, a kol
légium 95 éves nyug. igazgatóját.
— Filiabeli egyháztagok szavazati joga.
Lapunk jan. 3-iki számának Jegyzet-rovata fog
lalkozott egyik gyülekezet közgyűlésének a fi
liabeli egyháztagok szavazati jogát megállapító
határozatával. És pedig a gyülekezet saját lap
jának közleménye nyomán. Illetékes helyről fel
kérettünk annak közlésére, hogy a gyülekezet
lapjában megjelent közlemény, nincs szabatosan
megfogalmazva, nem is fedi teljesen a történ
teket, s valóban okot adhat félreértésre, amenynyiben a határozat az volt, hogy a leányegyházak
sürgősen kerestessenek meg az E. A. 28. §-ában
jelzett egyesség megkötése céljából; s az egy
háztanács erre a célra a legnagyobb leányegyháznak az utolsó lelkészválasztásnál tett kérel
mét vette alapul sí ezt teljes mértékben hono
rálta.
— A Luther-Társaság kiadásában megje
lent Bőbm Károly Ember és Világa cimü nagy
művének ötödik kötete, az erkölcsi értéktan. Ára
8
pengő. Meg fog jelenni a »Luther-Könyvtár
és Muzeum füzetei« cimü sorozatban Tolnai Vil
mostól Magyar költők hitvilága; Dr. Raffay
Sándortól Mit akarnak a magyar protestánsok;
Payr Sándortól Cordatus Konrád budai pap,
Luther jóbarátja. Megjelennek még D. Kovács
Sándor rendezésiében Huszár Pál magyar re
formátor imádságai.
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nyek is. Amikor például a hajóból katedra lesz. S
amikor a halászok az örökélet beszédét hall
gatják. Amikor a lélek kizetfeken a rendes, meg
„Jói lehet az egész éjszaka la
radtunk még sem fogtunk semmit.'* szokott kerék\ágasból, és elindul addig isme
Luk. 5, 5.
retlen és mégis nem idegen utakon. Amikor a
Nem először fordult elő, hogy Péter és vitorlák lomhán lógnak az árbocról, és mégis
társai egész éjszaka hiába fáradtak; nem is ők száll, száll a hajó, messze vizeken, távoli tájak
voltak az egyedüliek, akikkel a Genezáret ta felé, mégis, minthacsak hazafelé. Azon a har
ván ez megesett. Velejárt a halászi fogJalkozás- matos galilcai reggelen nem az volt az. újdon
sal. Nem kell tehát azt gondolnunk, hogy Pé ság a halászok között, hogy egész éjszaka hiába
ter — bár nem is volt a legjobb hangulatban —* fáradtak. Uj volt az az elet, amely felébredt a
valami különösképen el volt keseredve, s azért lelkűkben Jézus szavai nyomán. A reggeli nap
engedett olyan készséggel az Ur elhívásának. fényben csillogó vizen jött feléjük egy uj életnek
Mert az apostolság sem kecsegtet biztosabb hivó, parancsoló szava, küldve ókét a régi mun
eredményekkel. Az apostoli munka is olyan, kába uj délekkel. Az uj leiekből kicsendül az alá
hogy akadnak akik az apostolokat nem fogad zatosságnak és engedelmességnek szava. Az. a
ják be, amikor azután tovább kell menniök, Jézus, aki a Jeruzsálemi templomban nagyobb
még a port is levervén lábaikról. Azt se gondol volt a templomnál, itt a tó mellett nagyobb a
juk, hogy az eredménytelen munkára fordított tengernél, nagyobb az éjszakánál, mert embe
idő és fáradság elfecsérelt idő és fáradság. A reket nyer meg arra a munkára, amelynek célja
tavon töltött éjszaka meghozza tanulságait, mert nem a kenyér, amely elvész, hanem a kenyér,
az eredménytelenségnek is megvan az oka, a amely örökre éltet.
A keresztyénségben csak egyfajta konzer
mire apránkint rájönni jó. Az igazi halászember
nem cserélné el a mesterségét a halkercskedőé- vativizmusnak van jogosultsága: a Krisztusba
vel, aki belenyúl a tartályba és egész bizonyo vetett hit, a Krisztus parancsának való engedel
san kihúz egy halat; ez az utóbbi nem halászat, messég és a Krisztus előtti alázatosság konzerhanem halkereskedés, amelynek jellemképző vitivizmusának. Egyébként azonban a keresz
ereje megint más téren van, nem a halfogásban. tyénnek készen J(cell lennie arra; hogy véleményét
megváltoztassa, munkáján fordítson, alkalmakat
Tény az, hogy az éjszakával együtt elmúlt
másként mérlegeljen, kudarcokból győzelmeket
az az időszak, amelyet a genezáreti halászok
csikarjon ki. Krisztus követése jelenti az élet
legkedvezőbbnek tartottak. Évszázados tapasz
nek naponkénti megújulását. Ami elmúlt, az el
talat tanulsága szűrődött le abban a felfogásban,
múlt, uj nap, uj munka, uj lehetőség, a létnek
hogy az éj a legalkalmasabb a halászatra. S bi
és létformáknak kimeríthetetlen gazdagsága,
zonyára a legcélszerűbb megmaradni a régiek
pezsgő vállalkozási kedv, régieknek uj meglá
tanítása mellett. Ez az a józan konzervativizmus,
tása, az újnak megragadása, az egész élet a
amely rendes körülmények között általában véve
jó alkalmaknak sorozata. Erre az uj életre hívta
a legjobban beválik, s az előforduló kivételekre
el az Ur Simon Pétert, aki tehát nem fáradt
nem lehet építeni. Nappal van, a halászok há
lóikat mossák, mert ez a munka rendje. Egyik hiába, ö nem fogott semmit, de őt megragadta
a Jézus és ez lett Simonnak legnagyobb nyere
nek sem jut eszébe, tovább próbálkozni, mert
sége.
hiszen a jövő éjjel amúgy is megint a vizen
lesznek. Ámde vannak rendkívüli körülmé
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Uj Jézus-életrajz.
Ludwig Emil könyve: »Der Menschensohn;
Geschichte eines Propheten« (Ernst Rowohlt
Verlag. Berlin, 1928.), egyszerre nyolc nyelven,
köztük magyarul is megjelent. Jeles írói készséggel, szemléltetően, érdekesen van megírva.
Kiállítása (a német kiadásról szólok, a magyart
nem ismerem) nagyon szép, Rembrandt tizenöt
rajza díszíti. Tisztán történelmi életrajzot kivan
nyújtani, főleg a két első evangéliom alapján.
Szerző maga bevallja, hogy a theológiához nem
árt, s a történetet úgy akarja elbeszélni, mintha
arról nem volna tudomása, hogy Jézus életé
nek mi lett a világtörténelmi következménye.
Szerinte Jézus ezt a következményt nem akarta.
A könyv végigolvasása után rájövünk1, hoigy
miért kellett ezt előrebocsátania a szerzőnek.
Azért, mert az a történelmi Jézus, akit Ludwig
rajzol, a következményeket nem teszi indokolttá.
Ez a Jézusi lazt a világtörténelmi szerepet, amely
neki osztályrészül jutott, nem birja ki. Minden
»tisztára történelmi« Jézus-életrajznak ez a hi
bája. Bizonyos tekintetben szükségszerű és apologetikus jelentőségű, hogy Jézus hatása a tisz
tára oknyomozó történelem számára hozzáfér
hetetlen, indokolatlan és megmagyarázhatatlan.
Ludwig azt mondja, hogy a négy evan
géliom egymásnak ellentmond és az események
sorrendjét összezavarja. Ő tehát lélektani alapon
jár el, és ezzel a módszerrel az ellentéteiket meg
szünteti, a sorrendet helyreállítja és logikussá
teszi. Lélektani eljárása abban áll, hogy Jézust
mint embert vizsgálja, a Krisztusról, mint Meg
váltóról nem beszél, jézus tanításával sem ki
van foglalkozni. Egy emberi szívnek1 a történe
tét beszéli el.
Ennek a lélektani módszeren alapuló élet
rajznak velejét legjobban megtaláljuk a könyv
eme szavaiban: »Homályos utján négyszer vitte
őt előbbre Keresztelő János: akkor, amikor ke
resztelt, kihozta a hallgató Jézust a hegyek kö
zül a nép közé1; amikor fogságba jutott, reá
tolta tisztjét; mikor a nagy kérdést intézte
hozzá, felébresztette az alvó Messiást; halála
döntő elhatározásra indítja«.
Ludwig Jézusa tehát nem áll a maga lá
bán. Életének nagy forduló pontjain Keresztelő
János ád neki indítékokat és irányítást. Mond
hatnánk, hogy János végzetesen avatkozik bele
jézus jellemének kialakulásába. János keresztségének hatása alatt »önérzete óráról-órára nő«.
A kánai mennyek'zőben »olyan merevség lepi
meg, amely gőgnek látszik«. Mikor János a
tömlőéből felveti a hires kérdést: te vagy-e aki
eljövendő vala? ennek a kérdésnek a hatása
alatt egész benső világa átalakul: az eddig szelíd
és alázatos Jézus önérzetes és kemény lesz.
Igen, ö az aki eljövendő vala, ő az, aki János
tanítása szerint erősebb, mint János! Maguk a
tanítványok is megdöbbennek attól az uj hang
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tól, amelyen Jézus ezentúl beszél. És ettől fogva
sorsa meg van pecsételve. Amikor János lefejeztetésiének hire eljut hozzá, újabb fordulat:
elkezdi halálát jövendölni a tanítványoknak. »Jé
zus harcossá lett. Amit olyan sokáig került és
halogatott, ami eddig a szelíd költő, a derűs
tanító, ia; könyörületes orvos előtt idegennek
tűnt fel, nem Isten akarata és semmiképpen sem
az ő- akarata volt: a testvéreivel való viszály
kitört«. »Hirtelen magias válaszfal emelkedik a
Tanító és a tanítványok, a vándorprédikátor és
népe, Jézus és a világ között. Mérhetetlen büsz
keség töri át szivének gyenge héját... uralom
és bíráskodás, felmagasztosultság és magános
nagyság, világküldetés tudata, erős akarat a
lehetséges áldozati halál megdicsőitésére: mind
ez összeomlik benne, hogy férfiasabbá, hidegyebbé, homályosabbá tegye lényét«. S ezentúl
megy a vesztébe, egészen odáig, »azok az aszszonyok, akik szerették, ébren álmodozva látni
vélték a feltámadott Jézust testben«.
Ennek a lélektani módszerrel megirt élet
rajznak a fogyatékosságai nyilvánvalóik. Ennél
a Jézusnál Keresztelő János erősebb. És ha a
Keresztelőben keli keresnünk Jézus életének tit
kához a kulcsot, és nála találjuk azt meg, ak
kor sem jutottunk előbbre, mert hol keressük a
Keresztelő' titkát? Ludwig idézi Rousseau mon
dását, hogy ha Jézus nem élt volna, akkor az
evangéliomok kitalálói volnának akkorák, mint
Jézus. Ludwig íheóriájáról pedig elmondhatjuk,
hogy ha jézus Keresztelő Jánosnak az alkotása
lenne, akkor Keresztelő János nagyobb lenne,
mint Jézus.
Ludwig saját szavai szerint egy vezetőnek
a céljait és indítékait akarta ábrázol»:. Az ál
tala megrajzolt vezető lélektanilag igen érdekes
egyéniség, de a forrásoknak, az evangéliomoknak nagyon egyoldalú, elfogult és céilzatos ’félhasználása utján jött létre, és végeredményben
semmivel sem vitt bennünket közelebb Jézus
benső világának, az iró szavaival élve, Jézus em
beri szivének megértésiéhez. Nevezetesen nem
fejtette meg Jézus páratlan hatásának titkát,
sőt talán még leplezettebbé tette, mint volt;
legalább is azok számára, akik Ludwig könyvét
ebben a tekintetben a legjobb kalauznak volná
nak hajlandók1 tartani.
'Mindamellett vannak a könyvnek jó tulaj
donságai is. Ahogyan a szereplőket megeleve
níti, a kort jellemzi, az eseményeket beállítja és
megvilágítja: az rávall az iróművészre. Nem
hiszem, hogy íesz ember, aki ennék a könyvnek
felét elolvassa és azután végkép abbahagyja.
Inkább attól kell tartani, hogy a könyv művészi
kvalitásai elfeledtetik az olvasóval a lényegbeli
hibát és fogyatkozást, azt, hogy (Cohen) Lud
wig Emil Jézust nem értette meg.
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Je g y z e te k .
A magyar népoktatásiig)' történetében kor
szakot je!ö! az a kézirat, amelyet Magyarország
kormányzója jnuius 2S-án gróf Klebelsberg
Kunó vallas- és közoktatásügyi miniszterhez a
nyolcosztályu mindennapi népoktatás fokozatos
megvalósítása tárgyában intézett. A kéziratban
örömmel állapítja meg a kormányzó, hogy az
1926. évi VII. t.-c. a népiskolák létesítéséről és
fenntartásáról beigazolta a hozzáfűzött remé
nyeket, s általa »báró Eö!\ös Jó/set népiskolai
törvénye szentesítésének hatvanadik! évforduló
ján a magyar törvényhozásnak egyik legneme
sebb alkotása betetőzést nyer«. A kézirat köte
lességévé teszi a miniszternek a még szükséges
háromezer tanterem és tanítói lakás kellő idő
ben való létesítését, hogy igv szabaddá váljék
az ut a nyolcosztályu mindennpai népoktatás
hoz. Hivatkozik a kézirat a német bir.da’o n és
Ausztria példájára, amely államok erő vesztesé
güket a műveltség hatalmával iparkodnak pó
tolni. Végül utasítja a minisztert, hogv készít
sen törvényjavaslatot a nyolcosztályu népisko
lának tiz évi átmeneti idő alatt leendő megvaló
sításáról.
A kormányzói kézirattal kapcsolatban a kul
tuszminiszter leiratot intézett az Orsz. Közokta
tásügyi Tanácshoz, amely szerint a népiskola
kereteit még a VII. és Vili. osztállyal óhajtja
fokozatosan kibővíteni, amelyhez még két éves
továbbképző iskola járul, s igv a tankötele
zettség a külföldi államok példájára a 16 éves
korig tolódik ki. A nyolc osztályú népiskola
életbeléptetésében négy fázist jelöl meg a mi
niszter. 1930. szeptember 1-ig a két uj osztály
felállítása nem kötelező, de életbeléptethetö;
1935. szeptember 1-ig életbeléptethetö, s az
így kibőv ített iskolába járás kötelező (1930. szep
tember 1-ig tehát a felállított iskolába sem kö
telező a járás); 1940. szeptember 1-ig a felállí
tás kötelező, de felmentés adható; 1940. szep
tember 1-tól egyetemesen kötelező.. A két felső
osztály anyaga a községek szerint mezőgazdasági vagy ipari szakirányú lesz.
A miniszteri leirat a népiskolai oktatás fej
lesztését négy okkal támasztja alá: a kor egye
temes demokratikus szelleme, a gazdasági ter
melés minőségének javítása, a politikai jogok
kiterjesztése, és a nemzeti öntudat kifejlesztése.
Figyelemre méltó a kormányzói kéziratban,
hogy amikor a kultuszminisztert törvényjavaslat
készítésére utasítja, s annak elkészítésénél a
nemzet települési, népesedési, közgazdasági és
közművelődési helyzetének gondos mérlegelé
sére hívja fel, nem említi a nemzetnek sem
nyelvi, sem felekezeti helyzetét. A nyolcosztályu
népiskola hatalmas kultúrpolitikai programmját
tehát a nyelvi és felekezeti különbségektől elte
kintve kell megvalósítani. Azt hiszem, hogy a
jelenlegi kormányzat szellemében ez biztosítéka
annak, hogy sem a nyelvi kisebbségieket, sem

219 .

az egyházakat sérelem nem fogja érni. Vagyis
egyházunk a kéziratot és a miniszteri leiratot
osztatlan örömmel veheti tudomásul.
Másfelől kétségtelen a' is hogy a nyolc
osztályu népiskola mcgvalósi.ás i i k hfenntartó
gyülekezeteinket meg a jogosan elvárható ál
lami segélyezés mellett is súlyosan fogja ter
helni. A múltak tapasztalatain okulva eleve gon
dot kell fordítani egyházunknak arra, hogv a
gyülekezetek a terhektől megijedve át ne adják
iskoláinkat az államnak. Ezt kétfélcképen lehet
megnehezíteni. Egyfelől a kuituszkorinány/atnál, s ebben az irányban megnyugtató az, hogy
a Jelenlegi kultuszminiszter egyik bes/édéb n
helytelenítette előd inek a felek z ti iskolákat
államosító kultúrpolitikáját. Má t löl egyházi
törvényeink révén. Sajnos, az Egyházi A:lcotmányban nincs intézkedés arról hogy f nnálló
iskolát milyen feltételek mellett szüntethet meg,
illetve adhat át a/ államnak az iskolafenntartó
egyházi hatóság. Azonban egyes rendelkezések
ből kitűnik, hogy helyes törvénymigyaiázatta!
a gyülekezet, mint iskola fenntartó a felsőbb
egyházi hatóság jóváhagyása nélkül iskoláját se
be nem szüntetheti, se át nem adhatja.
A 191. §. szerint nevelő és oktató intézetet
bármelyik egyházi hatóság állíthat ugyan fel,
de egvik feltétéi az, hogv' az intézet felállítását
a felsőbb egyházi hatóságok jóváhagyják. Az
egyházi alkotmány szellemével tehát legalább
is nem ellenkezik, ha ezt a szakaszt ugv értel
mezzük, hogy már fennálló intézet megszünte
tése, vagy átadása is a felsőbb egyházi hatósá
gok jóváhagyásától függ.
Még fontosabb ebben a tekintetben az Egy
házi Alkotmány 44. §-a, amely az egyházköz
ségi közgyűlés hatáskörét állapítja meg. Ez a
paragrafus kilenc pontban elősorolja a/okat az
'ügyeket, amelyek a / egyházközségi közgyűlés
hatáskörébe tartoznak. Az iskolafelállitás jogát
nem említi, de ezt megadja a már említett 191.
§. Nem adja meg neki azt a jogot sem, hogy’
iskoláját beszüntetheti, és ezt a jogot semmiféle
más paragrafus sem adja meg neki. A 44. §.
i) pontja azt mondja ugyan, hogy az egyházközségi közgyűlés határoz s intézkedik minden
ügyben, mely más egyházi hatóság hatáskörébe
nem tartozik; s ebből talán arra lehetne követ
keztetni, hogy az iskolamcgsziinteíés ügyében
is határozhat és imézkedhetik, mert ezt az alkot
mány más hatóság hatáskörébe nem utalta, ámde
ott van a 44. §. f) pontja, amely szerint az
egyházközségi közgyűlésnek birtokszerzést és
birtokeladást tárgyazó határozatainak érvényes
ségéhez az egyházmegyei közgyűlésnek jóvá
hagyása szükséges. Egv nevelő és oktató in
tézet az egyházközségnek olyan birtokállománya
amely ezen rendelkezés hatálya alá tartozik. E
szerint az egyházmegyei közgyűlés hatáskörét
megállapító 87. §-nak h) pontja, amely szerint
az egyházmegyei közgyűlés »őrködik a felett,
hogy valamely elemi iskolának községivé vagy
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államivá való átváltoztatása, esetében, az egy
ház jogai biztosíttass anak és érdekei megó vas
sá nak« csakis úgy magyarázható, hogy ez az átváltoztafiás egyúttal az egyházmegyei közgyűlés
jóváhagyásától is függővé van téve. Mert nyil
vánvaló, hogy amennyiben ez a jóváhagyás nem
szükséges, az »őrködés« csak plátói jellegű,
vagyis az egyházmegyei közgyűlés nem teljesít
heti a 87. §. h) pontjában foglalt kötelességét.
Szükséges volna, hogy az idei egyetemes
közgyűlés ebben a vonatkozásban precíz tör
vénymagyarázatot adjon. Amennyiben ez nem
történne meg, az egyházmegyéknek kell a ha
táskörüket ebben a kérdésben megállapitaniok
és felterjeszteniök a kerületeken át az egye
temhez.
A másik feladat, amely a nyolcosztályu nép
iskola megvalósításával egyházunkra vár, a ta
nitóképző intézetek fejlesztése és kibővítése.
Előrelátható, hogy tanitóhiány lesz, sőt már
most is van.. Az Egyházi Alkotmány 150. §-ának
o) pontja szerint az egyetemes közgyűlés »gon
doskodik az egyház és iskoláik szolgálatára al
kalmas férfiak kiképzéséről«. Sürgősen kell te
hát gondoskodnia arról, .hogy például a sop
roni tanitóképző intézet ne legyen kénytelen
esztendőről-esztendőre tömegesen visszautasí
tani azokat, akik felvételre jelentkeznek. Egyik
legfontosabb teendője egyházunknak jelenleg a
tanitóképző intézetek kibővítésének ügye.

fi filippibeliekhez irt levél.
4, 7.

(Folytatás.)

Ha az aggódás helyett hálaadó kérés a
dolgunk, nem forog-e fenn annak a veszedelme,
hogy hálát ,mondunk olyasmiért, amit wem Isten
ád a javunkra, hanem a világ kínál fel vesz
tünkre, avagy olyasmit kérünk, ami az üdvös
ség helyett a kárhozatot munkálná bennünk?
Ez a két kérdés mintha képes lenne arra, hogy,
éppen az érzékeny lelkiismeretet uj aggodal
makkal gyötörje, s megakadályozza azt, hogy
a hivő lélek zavartalanul élvezze Isten gyerme
kének örömét. Az apostol ebben az irányban
is megnyugtat, rámutatva arra, ami szivünket
és gondolatunkat a Krisztus Jézusban megőrzi,
s ezáltal hálánk és könyörgésünk mindig Is
tennek tetsző, Isten akaratának megfelelő lesz.
Önmagunkban hiába keresnénk ezt az erőt.
Magunkban bizakodva csak botorkálunk s Krisz
tushoz el nem jutunk, benne nem maradunk,
sőt inkább eltávolodunk. Ez az erő az Istennek
békessége. Ez a békesség tehát nem csupán az
Istenhez való viszony, nem is csupán lelki álla
pot, hanem olyan isteni adomány, amelyben Isr
ten gondviselése nyilatkozik meg, s amely ál
tal Isten kormányozza, neveli lelki életünket.
Jézus az ő békességét, mint adományt, a Szentlélekkel együtt ígéri meg híveinek, s azt mondja',
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hogy őazt nem úgy adja, miként a világ adja
a saját békességét. Az Isten békességének ép
pen az a sajátossága, hogy egészen más termé
szetű lévén, mint az, amivel a világ csábit,
már azáltal, hogy belénk adatik, válaszfalat emel
a hivő 'és mindazon dolgok közé, amik a világ
ból eredve, a hivő lelkét megrontani akarják.
Az Isten békessége őrt áll a lélek ajtajánál, s
nem ereszt be semmit, ami az Istennel ellenkezik.
Az Isten békessége betölti a szivet, úgyhogy,
nem marad1 benne üres hely, ahová beférkőz
hetne a gonosz. Isten békességjének ez a tulaj
donsága és ereje értelmi képességünkkel fel
nem fogható. Soha nem bírjuk megérteni gyö
kerében azt, ami a gonosztól visszatart és meg
óv, ami a jóban megtart és megszentel. Ennek
az őriző békességnek, az isteni gondviselésnek
közvetítői és személyes munkásai Istennék an
gyalai, vagyis küldöttei, akik örömöt, békessé
get hirdetnek és munkálnak. Az apostol itt azért
nem említi az angyalokat, mert az angyalok
isten szolgái tévén, nem őhozzájuk kell folya
modnunk, nem nékik kell hálát adnunk, hanem
egyedül istennek, aki azokat küldi, de akik ma
guk sem egészen tökéletesek, mert nem isme
rik Istennek minden titkát, s ezért önállóan
nem cselekedhetnék, hanem főerényük az en
gedelmes szolgálat. Istennek békessége mun
kálja bennünk azt, hogy az igaz javukért adunk1
hálát és az igaz javakat kérjük.

4, 8. 9.
Istennek ez az őriző békessége nem jelenti
azonban azt, hogy a hivő ember hitélete kime
rülne az Istenre való hagyatkozásban, s abban,
hogy nem szegül ellene annak, amit Isten benne
munkálni akar. A magunk erejéből nem üdvö
zölhetünk; az üdvösség teljesen Istennek in
gyen kegyelmi ajándéka, amelyben részesülünk
anélkül, hogy rá érdemünk lenne, avagy mél
tók volnánk.. De természetes, hogy életünk nem
lehet cáfolata az isteni kegyelemnek. Képtelen
ség Isten kegyelmére támaszkodni, s ugyanak
kor Istennek akaratát lábbal tiporni. Amenynyire módunkban és hatalmunkban van, életün
ket Isten akarata szerint rendezzük be. Az apos
tol, mint lelki atya, igen hasznos tanácsot ád és
igen bölcs nevelői utasítást ád, amikor első
sorban is gondolatainkat szabályozza s azt kí
vánja, hogy gondolatainkban azokkal foglal
kozzunk, s állandóan foglalkozznuk azokkal, amik
igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedL
vesek, jóhirüek, amik erénynek számitanaik és
dicséretet érdemelnek, akkor készítjük elő a
talajt a termésre, a fát a gyümölcshozásra. El
lenben, akinek gondolatai másfelé kalandoznak,
aki a külszínt megőrizve gondolataiban a bűn
nek utján ijár, az előkészíti a cselekedetbeli bűnt.
Az apostol tanácsa mély tapasztalatokon és á
lélek életének helyes ismeretén alapul. A ke
resztyén elmélkedésnek nagy értékére mutat rá,
amikor azt kívánja tőlünk, hogy ne sajnáljuk
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az időt, amit elmélkedésben töltünk,, s ne gon
doljuk, hogv azt az időt a cselekvő élettől ra
boltuk el. Éz az elmélkedés az Isten igéjének
tanulása a szcntirásból s az Ige életalakito ere
jének szemlélete nagy keresztyének életpéldá
jában. A keresztyén embert tehát az elmélkedés
is az anyaszentegyház közösségére utalja, mert
az egyház adja es magyarázza neki a Bibliát,
s az egyházban éítek, működtek hitünknek hő
sei, akiknek példáján épülhetünk. A keresztyén
ember örömének egyik bőséges forrása a/,
hogy Isten az anyaszent egyházban annyi esz
közt nyújt nc4d a lelki épülésre, s az egyházban
az ige es a szentségek által bizonyossá teszi
jelenlétéről, a nagy keresztyének, az egyháztör
ténelem kiváló alakjai által pedig az egyház
kezelésére bízott kegyelmi eszközök erejéről. Az
előfordul, hogy az egyházban felnövekedett lel
kek elpártolnak az egyháztól, d? nem fordul elő
az, hogy az egyház nélkül a lelkek eljutnak a
békesség Istenéhez.

Egyház és állam.
Irta: Dr. Bertha Benő.

Az állam fogalmában, mint alapkő van le
fektetve, hogy az állam akarata a hatalmi te
rületén feltétlen és kizárólagos érvénnyel bir.
Magától értetődő ennek folytán az, hogy az
államnak minden oly tényezővel számot kell vet
nie, mely ezzel az akaratérvényesitéssel össze
függhet, arra kihatással bírhat. Ezek között a
tényezők között a leghatalmasabbak, a leg
első helyen álltak és állanak, a hitfelekezetek,
az egyházak, a híveik lelkülctére, gondolatvilá
gára, erkölcsi felfogásukra, szertartási és tár
sadalmi megnyilatkozásaikkal az cgyháztagokTa
minden irányban kiterjedő, hitalmas befolyá
sukkal. Az a tény, hogy minden egyháztag egy
szersmind állampolgár is, saját érdekében is
mindig kötelességévé telte az államoknak, hogy
bizonyos határozott álláspontot fglaljanak el a
területükön álló egyházakkal, vallásfelekezetek
kel szemben.
A történeti fejlődés szerint, azt látjuk, hogy
a legrégibb időkben az állam és az egyházak
fogalmilag nem voltak elkülönítve egymástól.
A vallásos szertartások egyszersmind az ak. kori, primitiiv, államéletnek a hivatalos meg
nyilvánulásai is voltak. A vallás funkcionáriusai,
a papi testületek tagjai, ebben a minőségük
ben vezető helyet foglaltak el az állami élet
ben is. Ezt a képet látjuk az összes régi po
gány vallásoknál, ezt látjuk a pogány magya
rok történetében is.
Ezt az állapotot találta annak idején az ős
keresztény egyház is, mikor évszázados üldö
zés és elnyomás után végre elismertetést talált.
A korszellemnek, általános felfogásnak, fejle
ménye volt azután, hogy az ősi keresztény egy
háznak és az államnak a viszonya szintén ilyen
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formán alakult ki kezdetben, összefüggött ez
még a keresztyén vallásnak azzal az alapgondo
latával is, mely az egész keresztyén társadalmat
egy osztatlan egységnek tekinti.
Az. egyház és az államok szervezete ezekben
az időkben az állami élet minden szálán, min
den kérdésében, össze volt kapcsolódva egy
mással. A helyzet sok évszázadon át igy állott.
Valójában a keresztyén egyházaknak és az ál
lamoknak ez a szoros kapcsolata csak akkor
kezdett a merevségéből engedni, mikor, a re
formátorok működésének eredményeként, a
protestáns felekezetek is komoly, számbaveendó,
tényezőkké kezdettek lenni.
Az idők során azután kialakult egy újabb
helyzet, amelynek a lényege az, hogy az egy
házak fokrő)l-fokra nagyobb önállóságot, az
állam életétől, annak hatalmi működésétől és
állásától mindjobban elkülönülő helyzetet fog
laltak el.
Az állam és egyház hatalmi körének elkü
lönítése képezi a jelenkor egyházpolitikájának
alapelveit. Eszerint: az állam és egyház úgy
a szervezetére, mint hatalmi körére nézve kütönválasztatik és a kettő közötti viszony szabá
lyozásánál az állami sou vere nitás érvényesül. Az
egyházak ennélfogva az állami föhatalomnak
feltétlenül alárendelt vallásos társulatok, alkot
mányuk megállapítása és közigazgatási! ő az ál
lam részéről is respektált autonóm
hatáskö
rükbe tartozik, egyben azonban az állam jog
rendje, az állampolgárok polgári és politikai
jogállása a hittől és annak külső megnyilatko
zásától teljesen függetlenittetik.
Már most, a kérdés lényegét tekintve, en
nél két förendszert kell megkülönböztetnünk.
Az egyiket, miután az főleg az emerikai ál
lamokban van érvényben, »amerikai rendszer
nek nevezhetjük. A lényege ennek az, hogy
az áilam és az egyházak egymással semmiféle
különleges kapcsolatban nem állanak. Az alap
elv: »szabad egyház a szabad államban!« Az
egyházak itt csupán magánjogi társulatok, ame
lyek csupán, mint más magánjogi jellegű egye
sületek, állanak az állam ellenőrzése alatt, főleg
abból a szempontból, hogy működésüknek az
állam céljait és érdekeit sérteni nem szabad.
A másik förendszer ami f<”>leg a nyugeteurópai államokban, közöttük hazánkban is, ér
vényben van, a »jogállam rendszere«, paritásos
(jogegyenlőségen alapuló) rendszernek nevez
hető.
Eszerint az állam és az egyház kölcsönha
tásban álló, bizonyos tekintetekben azonos ér
dekeket szolgáló, mindamellett azonban külön
böző feladatokra hivatott egyesülések, miért is
a tárgyi hatáskörük szétválasztandó. A hatalom
az állam kezében van. Viszont az állam nem
zárkózhatik el azoknak a szolgálatoknak az el
ismerésétől, melyet a területén működő vallás
felekezetek az etkölcsiség fejlesztése és fenn
tartása, a civilizáció elöbbrevitele az állami élet
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biztonsága, sokszor az állami lét megvédése kormányzati szabadsága kiterjed ezek szerint:
körül teljesítettek1.
az egyházi törvényhozásra, egyházi közigazga
Ezért az állam ezeket a vallásfelekezeteket tásra, és egyházi Ítélkezésre. Az egész vonalon
különleges jogállással bíró, közjogi jellegű, tár ott áll azonban mellette az államhatalom, egy
sulatoknak tekinti, amelynek munkáját, ügyei részt a sok irányú támogatásával, másrészt pe
ket közügyekként kezeli, hatósági jogkörrel ru dig a megfelelő keretekben gyakorolt felügye
házza fel őket, az állami életben is bizonyos leti és ellenőrzési jogával.
fokú különleges helyet biztosit részükre.
I.
*
Ez a rendszer az, amely magyarhoni ev.
Törvényhozó hatalmát egyháziunk a zsina
egyházunk és a magyar állam viszonyában je
tokon gyakorolja. A zsinat a törvényhozó, egy
lenleg érvényesül.
Természetes, hogy ez a helyzet hosszú ben egyházunkban a legfőbb intézkedő testület
is. Ennek a kezébe van letéve az egyház al
idők lassú fejlődése során alakult csak ki.
Volt idő, mikor a hit, tehát a gondolat sem kotmányának, az egész magyarhoni ev. egyházat
volt szabad. Üldözést, súlyos büntetést vont kötelező, arra parancsoló erővel bíró, egyházi
maga után. Sok időnek kellett elmúlni, mig az törvényeinek megállapitása.
Éppen mert ezek az egyházi törvények! és
államhatalom nálunk a vallásgyakorlatnak az
üldözésével felhagyott, inig a hit, mint a lelki- zsinati határozmányok az állam életében is sok
ismereti szabadság egyik a'klateleme, többé ha esetben óriási jelentőséggel bírhatnak, az ál
talmi üldözés, elnyomás alatt nem állolt, mig az lamhatalom a legfőbb felügyeleti jogának gya
államhatalom be nem látta, hogy nincsen oly korlásával kívánja maga részéről az egyházi
nyers erő, mely a szívnek a legbelsőbb érzel törvényhozás működésével szemben a felügye
meihez, amik között a vallási meggyőződés az letet és ellenőrzést gyakorolni.
Ennek a folyománya az, hogy: zsinat csu
első helyen áll, hozzáférkőzhetnék.
Hosszú ideig tartott azonban még, amig pán uralkodói engedéllyel tartható, csupán az
a polgári és politikai jogok gyakorlása még előre bejelentett tárgysorozat felett. A zsinatra
az uralkodó kiküldöttet u. n. »homo regiust«
mindig a hitvallástól is függővé volt téve.
Magyarhoni legújabb törvényhozásunk a állíthat. A zsinat határozmányai az uralkodó
jóváhagyása alá bocsátandók, enélkül azok tör
feltétlen hitszabadság alapján áll.
vényerővel nem bírnak.
Az 1848. XX. t.-c. 2. és 3. §§-ai szerint:
Ez az államfői, királyi, jóváhagyás 1894.
E hazában minden törvényesen bevett val
lásfelekezetre nézve, különbség nélkül, töké október 1 0 -i kelettel emelte általános kötelező
letes egyenlőség és viszonosság: állapittatik meg. hatályúvá a legutolsó, 1891—94-ben tartott zsi
Az egyházaknak igénye van ahhoz, hogy natunkon alkotott, jelenleg is érvényben levő,
egyházi és iskolai szükségleteik közálladalmi egyházi alkotmányunkat.
Viszont azzal szemben, hogy ezt a jóvá
költségeik által fedeztessenek.
hagyási jogot fenntartja magának, másrészt az
Az 1895. XLIII. t.-c. kimondja:
Mindenki szabadon vallhat és követhet bár után az államhatalom mint legfőbb rendelkező
mely hitet vagy vallást, a polgári és politikai hatalmi hely őrködik is a felett, hogy ezeknek
jogok gyakorlására való képesség a hitvallástól a jóváhagyott egyházi törvényeknek érvény is
teljesen független. Viszont vallási hite vagy egy szereztessék és végrehajtásában erejével, ha
házi szabályai senkit sem menthetnek fel a tör talmával, támogatja az egyházat.
vényen alapuló bármely kötelességének) teljesí
II.
tése alól. Hitét, az ország törvényeinek kor
Ezeken
az
egyházi
törvényeken alapuló
látái között külsőiképcn is mindenki kifejezheti
önkormányzati szabadság és önállóság kiterjed
és gyakorolhatja.
Ezek a törvényszakaszok azok, amelyek je azután az egyházi élet teljes igazgatására, az
lenleg egyházunknak és a magyar állam közötti egyházi közigazgatás minden ágára.
viszonynak az alapját képezik. Ezek a mi jo
Önkormányzatát egyházunk az egyházi al
gainknak az alapkövei. Külön kell ezt hangsú kotmányban meghatározott módon, az egyház
lyoznom, azzal, hogy ezeket nekünk mindig tud egyetem, egyházkerület, egyházmegyék1 és egy
nunk kell, ezekről nekünk elfeledkezni nem sza házközségek utján, azok autonom szervezetei
bad soha!
által, gyakorolja. Ennek a keretében összes
Ev. Egyh. Alkotmányunk 2. §-a szerint:
ügyeiről önállóan intézkedik. Vagyont szerezhet,
»A magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyház vagyonát az egyházi alkotmány és annak értel
hitelveiben, országos törvényekben, és száza mében meghozott egyházi szabály rendéletek
dos gyakorlatban gyökerező önkormányzati jo szérint önállóan kezeli.
gánál fogva a vallást és egyházat érdeklő ügyek
Egyházközségeket alkothat, azlblkat meg
ben önállóan ts szabadon intézkedik, érvényben szüntetheti, lelkészeket, tanítókat, tanárokat,
maradván Őfelségének az ország törvényeiben egyházi tisztviselőket választhat, egyházi álláso
meghatározott legfőbb felügyeleti joga«. .
kat szervezhet és meglevőket megszüntethet.
Ev. egyházunknak ekként biztosított ön Mindezt pedig teheti úgy, hogy ezen intézke-
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(léseinek joghatályosságát az államhatalom el
ismeri, azokat tiszteletben tartja.
Joga van egyházunknak ahhoz is, hogy
szükségletei fedezésére az egyháztagokra adó
kat vethessen ki. Ezt az adókivetési jogot az
állam oly mértékben figyelembe veszi, hogy az
adóztatási rendeletek betartása mellett kirótt
egyházi járulékokat egyenlő erővel ruházzon fel
az állami adóztatással, és ennek folytán módot
nyújt egyházunknak arra, hogy ezek az egy
házi járulékok közadók módjára legyenek be
hajthatok.
Joga van egyházunknak alkotmánya érte
lemben ahhoz is, hogy tanintézeteket állíthat és
tarthat fenn. Ezzel a joggal, mely egyébként
sok százados gyakorlaton alapul, van azután a
lehetőség megadva részünkre, hogy megfelelő
egyházias, erkölcsös neveléssel, buzgó egyház
tagokat, egyben hűséges állampolgárokat is ne-‘
vélhessünk.
Az államhatalom azután ezzel az egyházi
önkormányzati joggal szemben ismét két irány
ban foglalt állást.
Az egyik: bizonyos ellenőrzési és felügye
leti jog. Énnek keretébe tartozik az, hogy az
egyetemes közgyűléseink jegyzőkönyvei esetről-esetre mindig felterjesztendök a kormány
hoz. Hogy az egyetemes felügyelő, püspökök,
(gyházkerületi felügyelők megválasztása a kor
mánynak bejelentendő.
Az ellenőrzési jog keretébe kell vennünk
az államhatalomnak az iskolaüggyel szemben
elfoglalt álláspontját is. Iskolákat, minden fo
kon, szabadon állíthatunk fel. Ebbe az államhatalom nem kíván beleszólni. Ezzel szemben
azonban megkívánja az állam, az egyöntetűség
érdekében, hogy az iskolák a tanulmányi és ta
nítási rend, a szorgalmi idő tekintetében az ál
lam által előirt tanulmányi rendhez alkalmaz
kodjanak.
Ezzel szemben azonban a vallási, és egy
házi jellegű tárgyak megválasztása, azok taní
tási módja, tekintetében ismét teljes szabadság
van az egyháznak fennhagyva.
Ezzel a felügyeleti és ellenőrzési jogával
szemben, viszont az államhatalom azutan min
den irányú támogatásával segítségére is áll egy
házunknak.
Ott áll elsőben a hatalmi erejével. Segít
séget nyújt az egyházi hatóságoknak az egy
házi alkotmány keretein belül, törvényszerűen
hozott határozatainak végrehajtásában. Istentisz
teleteink, egyházi szertartásaink zavartalansá
gát törvényekkel biztosítja, védi, hatóságai se
gítségét biztosítja. Egyházi összejövetelek, köz
gyűlések zavartalan megtarthatása felett hiva
talos közegei által őrködik. Államhatalmi segít
séget nyújt az egyházfentartási járulékok, egy
házi adók behajtásánál.
' Azután minden térre kiterjedő anyagi tá
mogatással áll az egyház segítségére.
Ez az anyagi támogatás az ő sokoldalú
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megnyilvánulásával,
komoly
meggondolást,
megfigyelést kíván.
Tény az, hogy magyarhoni ev. egyházunk
alakulásának, későbbi fejlődésének, egész élet
útjának a körülményei mindig olyanok voltak,
hogy ev. egyházunk hazánkban anyagi javakban
nem bővetkedett soha. A hiv ek jó leikére, ál
dozatkészségére, köztük nagyon sokszor épen
annak a példázatbeli szegény asszonynak a fil
léreire is, volt utalva.
Ezzel szemben az idők haladása, a korszel
lem, a haladó kultúra, mindig több és több,,
újabb, követelményekkel lépett fel az egyházzal
szemben, újabb feladatokat rótt rá, amelyek
azután újabb és újabb, mindig emelkedő,
anyagi megterhelést is jelentettek. Ha arra gon
dolunk, hogy a sokkal nagyobb anyagi erők
kel rendelkező, más egvhá'k mellett, a mi sze
génységünkből, ugyanolyan kultur-munkát kel
lett viselnünk, tegyük azonban hozzá, hogy min
dig szívesen viseltük, mint azoknak: könnyen
meg lehet érteni, hogy egyházunk csak súlyos
anyagi megerőltetések mellett volt képes ter
heit viselni.
Az államhatalom részéről annak a felbe
csülhetetlen mnkánaku, amit ev. egyházunk te
vékenysége az ország és az állampolgárok ja
vára jelent, az elismerését jelenti az, hogy a
magyar állam egyházunknak a munkájához
szükséges anyagi erővel segítségére áll.
Első helyen áll itt a lelkészi fizetések kér
dése. Itt két irányú segítségét ismerjük az ál
lamnak. A/ egyik: a kongnia kérdése, értve
ez alatt azt, hogy az állam a lelkészi fizetések
nél bizonyos létminimumot állapit meg és arra
az annál kisebb fizetéseket kiegészíti. A má
sik: bizonyos szolgálati idő után korpótiék uta
lása.
Ugyanilyen megoldást látunk népiskolai ta
nítói karunknál is. Az állam tanítóink fizetését
kiegészíti egy bizonyos létminimumra, és ezen
kívül a szolgálati idő szerint, korpótlékot ad.
Ugyancsak magas segéllyel járul az állam
a középiskolák fenntartásához, a tanári testület
fizetéséhez is.
(Folytatjuk.)

— A győri egyházm egye Németh Károly
esperes és Csemez István gazd. főtanácsos, egy
házmegyei felügyelő elnöklete alatt junius hó
29-én tartotta közgyűlését Győrött. A közgyű
lést megelező gyámintézeti istentiszteleten Hor
váth Béla, újból megválasztott ehm. gyámint.
elnök tartott beszédet. A közgyűlés a soproni
tanítóképző intézet kibővítése, valamint a lel
készek számára az 1895. évi egyetemes közgyű
lés által az egyházi esketések tárgyában adott
ideiglenes utasítás átdolgozása érdekében felterjesztést intézett az egyházkerülethez. Egy
házmegyei törvényszéki bíróvá választatott dr.
Bertha Benő kir. járásbiró.
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H Í R E K .
— A győri prot. nők szövetségének köz
gyűlése. A Protestáns Asszonyok Nemzeti Szö
vetségiének győri szervezete junius hó 24-íén
tartotta meg Földváry Valéria elnöklésével ezidei rendes közgyűlését, előkelő, nagyszámú kö
zönség; jelenlétében, a győri református kulturház nagytermében. A közgyűlést imával nyi
tották meg, mely után az elnöknő nagyszabású
beszámoló beszédet mondott a győri protes
táns nők szövetségének nemcsak az elmúlt esz
tendei, hanem a működésének kezdete óta el
telt több, mint 8 esztendőn át folytatott jó
léti és közművelődési tevékenységéről is. A
szövetség pénztári jelentését Ruppenthál Lajosné adta elő. A közgyűlésen még két elő
adás hangzott el. Föld váry Valéria a Keresz
tyén Leányegyesületek budapesti világ-konferen
ciájáról számolt be; Turóczy Zoltán ev. lelkész
pedig A női kedély címen tartott előadást.
— A soproni ág. h. ev. tanítóképző inté
zet I. évfolyamába az 1928—29. iskolai évre
felvételért pályázhatnak elsősorban olyan ág. h.
ev. vallásu, kifogástalan erkölcsi magaviseletü
tanulók, akik életük 14. évét betöltötték, de a
18. életévet még nem lépték túl s akiknek a
középfokú iskola IV. osztályáról szóló bizonyitványukban legfeljebb három elégséges fordul
elő. Az I. osztályra engedélyezett tanulói lét
szám a hely szűke miatt legfeljebb 25. A sza
bályszerűen felszerelt kérvények főtiszt, és mélt.
Kapi Béla püspök úrhoz cimzendők! és a sop
roni ági. h. ev. tanítóképző intézet igazgatósá
gához küldendők legkésőbben folyó évi julius
10-ig. A folyamodók a felvételekről folyó évi
augusztus elején értesittetnek. Közelebbi felvilágositással az intézet igazgatósága szolgál.
— A vasi közép ev. egyházmegye jun.
hó 27-én tartotta Szombathelyen évi rendes köz
gyűlését: Zongpr Béla esperes és dr. Schnel
ler Aurél másodfelügyelő, majd1 a beiktatott uj
ehm.-i felügyelő szentmártoni Radó Lajos ikerelnöklete alatt. Rónai B. Gyula e. jegyző imája
és szentige olvasása után vette kezdetét a köz
gyűlés, amely jórészt az ünneplés jegyében
folyt le. Ünnepelte a közgyűlés az uj felügyelőt,
szentmártoni Radó Lajos, felsőházi tag, földbirtokost, aki mint a íépcelak-csánigji gyülek.
felügyelője s mint az egyhker. pénzügyi bi
zottságának elnöke közel 2 évtized óta áll már
lelkes buzgalmával az egyház szolgálatában és
székfoglaló beszédével is lelkeket megragadó
bizonyságát adta őseitől örökölt erős hitének s
egyházszeretetének. De meleg szeretettel ünne
pelte a közgyűlés az uj felügyelőt gyönyörű be
széddel beiktató Zongor Béla esperest is, aki
bölcseségével, egyházszerető szivével s fárad
ságot nem ismerő, odaadó munkásságával 10
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éve vezeti már biztos kezekkel az egyházme
gye hajóját a boldogulás és felvirágzás kikö
tője felé. Az uj felügyelőt számosán üdvözölték
őszinte szeretettel: Kapi Béla püspök az egy
házkerület, Nagy; György a lelkészi, dr. Krenner
György a felügyelői, Karner Frigyes a tanítói
kar, Arató István a Gyurátz F. leánynevelő
intézet és Tarján István a répcelak-csánigi egye
sült gyülek. nevében; az üdvözlésekre Rádió
Lajos, aziuj vezér szívből fakadó, meleg szavak
kal válaszolt. Az egyházmegye és uj felügyelő
frígyköíésén nyugodjék meg a jóságos Isten
bőséges áldása! A közgyűlés — az esperesi je
lentés kapcsán — meleg szeretettel és mélysé
ges hálával emlékezett meg Rothermere1 lord
nak, nemzetünk érdekében kifejtett áldásos te
vékenységéről.. Kapi Béla püspöknek pedig az
amerikai evang. gyülekezetek meglátogatása
közben kifejtett áldásos munkásságáért, vala
mint Íélekgazdágiitó imákönyvének kiadásáért
mondott hálás köszönetét. Az ehmi közgyűlést
megelőző napon a különböző bizottságok tar
tották üléseiket. Este 6 órakor pedig gyámin
tézeti istentisztelet volt szivet-lelket gyönyör
ködtető műsorral. Az oltári szolgálatot szép
besziéddel Varga József sárvári lelkész végezte.
Az ünnepély fénypontját dr. Kovács Sándor
egyetemi tanár magvas előadása képezte: »A
kér. egyház igazi lényegéiről. Az estélyen ziene
és énekszámokkal és szavalattal közreműködtek
még: ifj. Unger Ödön egyetemi hallgató,
László Béla, városi tisztviselő, Takó István,
püsp. s. lelkész és a Protest. Kör vegyeskíara
Kiss Gábor karnagy vezetésével.
— A „Diákok Háza“ egyetemi és főiskolai
hallgatók internáíusa (Budapesten, Magyar Diá
kok »Pro Christo« Szövetségének tulajdonában)
a jövő tanévben 12 hellyel kibővítve összesen
108 lakó befogadására berendezetten fog megv
nyílni. Működésének1 elmúlt hét éve alatt ez
az intézmény a családjuktól távol, a főváros
forgatagában tanuló diákok százainak nyújtott
már egyszerű, tiszta, barátságos és olcsó ott
hont. Az 1928—29. évre való felvétel módo
zatai iránt érdeklődők forduljanak »Dr. Victor
János igazgató, Bp. VII. Hársfa-u. 59/b címre,
és pedig legkésőbb lehetőleg julius hó 20-ig,
mert aug. elején az igazgatóság már megejti a
megüresedett helyek betöltését.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázat.
A szarvasi ev. tanítóképzőben egy menynyiségtan-fizika tanári és egy magyar-német
vagy magyar-történet szakos tanári állás vár
betöltésre. Pályázhatnak ev. vallásu tanítókép
zőkre vagy középiskolákra képesített tanárok.
A kérvények az intézet felügyelőbizottsági el
nökségéhez intézve julius 25-ig küldendőik az
igazgatósághoz.
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ellenkeznek egymással, maga Jézus Krisztus egy
házunk tanítása szerint tisztjére nézve pap, pró
„Hagyd ott az oltár előtt a te
féta és király egy személyben; s az egyház, mint
ajándékodat és menj el, elébb bé a Krisztusnak földi teste szükségképpen magán
kén meg a te atyádfiával és azután viseli a főnek papi, prófétai és királyi méltósá
eljővén, vidd fel a te ajándékodat.«
gát, mert enélküi nem volna Krisztusnak igazi
Máté 5. 24.
teste, hanem a testnek csak egy része, vagyis
A kegyességnek két olyan jellemvonása szekta. Ha akadnak, akik azt mondják, hogy a
van, amelyek nem szükségképpen jutnak ellen Hegyi Beszéd követelményeinek szigorú han
tétbe egymással és nem zárják ki egymást, de goztatása mindenkor a szekták útját egyengeti
a történelemben mégis mint két olyan elv lép - s vannak, akik ezt mondják —, ezek szem
nek fel, amelyek a Krisztus egyházán belül sza elöl tévesztik azt, hogy a szektáskodás vesze
kadásokat idéztek elő. Az egyik fajtájú kegyes delme nem a Hegyi Beszédnek, vagy általában
ség az oltár felé, a másik a felebarát felé orien a keresztyén erkölcsnek szigorúbb, vagy lazább
tálódik. Az egyik a szertartásokban, a másik az értelmezéséből és hangoztatása révén áll elő,
egyéni jellemben találja meg a vallásosság lé hanem abból, hogy mit tanítunk és mit hiszünk
nyegét. Egv másik szempontból kiindulva, a/t a Krisztus egyházáról. Az egyházról szóló egész
mondhatjuk, hogy az egyik a vallásban a papi, a séges tan az óvszer a szekták ellen.
másik pedig a prófétai vonást domborítja ki,
Az egyházban van helye a szertartásoknak,
aszerint, hogy az egyházban vagy bizonyos papi
az egyházban felismerhetőnek kell lenni a Jézus
funkciók elvégzésére, vagy az egyéni életnek az
papi tisztének. S amennyiben ez a papi tiszt az
Isten akaratával való egyezésére fekteti a főáldozásban csúcsosodik ki, áldozás nélkül nem
súlyt.
lehet keresztyén egyház. Lehetetlenség, hogy
Nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy az egyház azt tanítsa, hogy Jézus Krisztus főpap,
a katolicizmus a keresztyénségnek inkább a s hogy az egyház Krisztusnak teste, és az egy
papi, a protestantizmus j>?dig a prófétai típusát házba ne legyen semmi, ami ennek papi tisztét
képviseli, amennyiben a római katholicizmus az mutatja. A mi egyházunk meg is tartotta az ál
Újszövetség korszakában is a papok által bemu dozatot, mint a keresztyénségnek jellegzetes vo
tatott áldozatban találja meg az egyházi és val nását, nevezetesen az eicharisztiát^ a hálaadó ál
lásos életnek középpontját, a protestantizmus dozatot. Az engesztelő áldozatot egyszersminpedig a Jézus Krisztus által egyszer bemutatott denkorra bemutatta Jézus, örök érvénnyel, egy
és örökre érvényes áldozatot tanítja és az újjá háza pedig bemutatja a hálaáldozatot a szentsé
született személyes hitéletben ismeri fel a kercsz- gekben, az imádságokban, az evangéliom hirde
tyénség erejét. Amiből egyúttal következik az tésében, a jócselekedetekben. Tévednek tehát
is, hogy a protestantizmusnak mindig nehezebb azok, akik azt hiszik, hogy a mi egyházunkban
a helyzete a világban, mint a katholicizmusnak, nincs áldozat, hogy a mi egyházunkban nincsen
mert a személyes hitélet hangsúlyozásával ál papság. Sőt, mi az egyetemes papság alapján ál
landóan ellentétbe jut azokkal a földi hatalmas lunk, ami nem pusztára jogi elv, miként azt so
ságokkal, amelyek a keresztyén erkölcs követel kan gondolják, hanem igazi, áldozatokat bemu
ményeivel hadilábon állanak.
tató papságot jelent. Szerintünk minden hívőnek
Jézus tanítása szerint ez a két típus nem tiszte és méltósága, joga és kötelessége a papi
zárja ki egymást. A papi és prófétai jelleg nem áldozat bemutatása.

226.

Ev a n g é l ik u s o k l a p j a

Kétségtelen, hogy a romai katholicizmussal
’folytatott viták, lés az az irányzat, amely a protes
tantizmust a római katholicizmussal való ellenté
tek minden áron való kidomboritásában keresi
és hajszolja, olyan sápkórossá tették az egyete
mes papság elvét imitt-amott, hogy az egyete
mes papság már-már csak annyit jelent, hogy
nincs külön papi rend, külön klérus, de az elvnek
elhomályosulása nem az elv tarthatatlanságát,
vagy helytelenségét, hanem annak a pozíciónak
a tarthatatlanságát jelenti, amely a keresztyénseg igazságát csak úgy tudja ábrázolni, hogy a
római katholicizmusból absztrahálja és dedukálja. Nem szabad annyira félnünk a római katholicizmusba való visszasülyedéstől, hogy
emiatt ne bátorkodjunk hangoztatni mindazt
amit mint hitigazságot felismertünk és egyházi
életünkre kötelezőnek tartunk.

Protestáns Nőszövetség.
A Protestáns Asszonyok Országos Szövet
ségének győri fiókja 1919. telén alakult. Csak
titokban jöhettünk össze néhányszor, anélkül,
hogy tenni lehetett volna valamit, majd ezeket
az összejöveteleket is lehetetlenné tette a kom
munizmus kitörése. Csak 1920-ban kezdtünk is
mét mozogni, tagokat gyűjtöttünk, nehány kultúrelőadást tartottunk s lassan, lassan megindult
a munka.
Alapszabályainkra támaszkodva, első célunk
az volt, hogy közös munka által szorosabbá,
eggyé tegyük a protestáns felekezeteket— hogy
közelebb hozzák őket e közös gondok elhárítása,
nyomor enyhítése. Nagyobb tervek kiviteléhez
soha sem volt elég pénzünk, ott segítettünk, enyhitettünkj ^hol épp lehetett, ahol és ahogy adó
dott a pillanatnyi alkalom.
Amikor Budapesten, a vidék nyomorára mit
sem gondolva, a sok amerikai pamutot oszto
gatták, a Prot. Nőszövetségnek külföldi össze
köttetései révén sikerült egy nagyobb mennyi
ségű pamutot — többszáz kilogrammot — Győr
i város részére megszereznünk.
Midőn Reventlowné, dán hölgy Budapes
tén oly sok jót tett, egész menhelyeket rende
zett be dán pénzen — akkor sikerült érdeklődé
sét a győri beteg gyermekekre felhívnunk, míg
nem megígérte, hogy berendezi a közkórház
egyik kis pavilonját 24 kis beteg részére — ha
2 hét alatt ezt megtudjuk csinálni. A Prot. Nő
szövetség közvetített közte s a város között és
összes tagjaink között voltak azok, kik — a
Matisz tagjaival együtt 3 nap alatt szabták ki
és varrták meg ingyen az összes, erre a célra
szánt fehérneműt.
Egy évvel később a genfi gyermekmentő
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ligával tudtunk összeköttetésbe lépni s ezeknek
a tárgyalásoknak az volt az eredménye, hogy a
genfi liga 2600 svájci frankot adott Győrnek,
azzal a kikötéssel, hogy ezen összegből egy cse
csemő-napközi otthont létesít. A várossal váló
tárgyalások, a számadások bemutatása megint
szövetségünkön keresztül mentek, mi magunk is
hozzájárultunk néhány ágytakaróval a felszere
léshez s őrködtünk azon, hogy a 28 gyermeket
befogadó napközi otthon megnyitásán — melyre
a pápai nuncius is eljött (a pápa 600 svejci frank
adománnyal járult volt hozzá a Géniből" érke
zett összeghez) ott legyenek ev. és ref. egyházi
és világi vezetőink s a Prot. Nőszövetség is kép
viselve legyen.
Az eddig felsorolt 3 külföldi adományhoz
mindég az a feltétel volt kötve, hogy azokat fele
kezeti különbség nélkül kell felhasználni. 1925ben aztán egy genfi bankár Mr. Henri David, ki
nagy vagyonát annak idején Budapesten ala
pozta meg, 15 millió magyar koronát adott egy
Győrben megindítandó protestáns szociális ak
cióra. Több terv elvetése után elhatároztuk, hogy
2 gyógylámpát veszünk ezen az összegen. A
pénz ugyan nem volt elég, igy elsősorban ki kel
lett járnunk a pénzügyi- és kereskedelemügyi
minisztériumokban e kizárólag külföldön gyár
tott lámpák vámmentes behozatalának engedé
lyét. A hiányzó 3 milliót részben szövetségünk
pénztárának kiürítésével, részben néhány tagunk
és dr. Darányi Kálmán akkori főispánunk ado
mányaiból hoztuk össze. De arra, hogy a két
gyógylámpát saját regieben kezeljük, hogy he
lyiséget szerezzünk erre a célra, villamosáramot,
orvost, kezelő-ápolónőt fizessünk — nem volt
pénzünk. Ezért a kvarclámpát és Solluxlámpát
átadtuk a városi gyermekgondozó dispensairenek — tulajdonjogunk fenntartása mellett —
használatra.
Mindjárt az első évben 200-nál több bete
get gyógyítottak, 1927—28-ban 8 hónap alatt
220-on felül. Részben csecsemőket, részben na
gyobb gyermekeket 15 éves korig; és több leendő
és szoptató anyát kezeltek csodás eredménnyel.
A Protestáns Nőszövetség azon jogot is fenn
tartotta magának, hogy az általa odaajánlott be
tegeket elsősorban — soron kívül kezeljék. A
kezelés szegényeknél díjtalan, kissé tehetőseb
beknél 50 fillér s az igy összejött csekély őszszeget a lámpák fenntartására, kiégett égők pót
lására fordítják.
Az 1925-ben tartott genfi nemzetközi gyer
mekmentő congresszusra Győr város képvise
letében a polgármester a Protestáns Nőszövet
ség elnökét küldte ki.
,
i
Szövetségünk egy kézimunkaakciót indított
meg annak idején, amikor az összeomlás után
oly sok nő kereset után nézett. Egy amerikai —
magát megnevezni nem akaró — jóttevőnk
adott ennek megindításához egy csekély össze
get. Egy nagyobb összeget kölcsönkép vettünk
fel s akciónk gyorsan felvirágzott. Pálmai ev.
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lelkész úr adott nekünk helyiséget az ev. Szere
tet házban. Közel 3 év alatt majdnem 100 millió
munkadijat fizettünk ki munkás nőinknek. A
kézimunka akcióval kapcsolatosan fehérnemű-,
ruhavarró és csipkevero tanfolyamokat is ren
deztünk, rövid ideig egyik szomszéd községben
két szövőszéken szövőtanfolvamokat is rendez
tünk.
Az idők azonban változtak. Behozták ismét
a sok gyári árút s ezekkel nem tudott a kézi
munka konkurrálni, másrészt a nők is idővel el
helyezkedtek jobban kifizetődő helyeken s igy
nem volt többé kézimunka akciónknak az. az ér
telme, niint előbb.így, közel 3 évi munkálkodás
után, 1927-ben feloszlattuk kézimunka akción
kat, melyet addig a győri Mansz-aí együtt vezet
tünk volt. — A Mansz-al azért mert alapszabá
lyaink értelmében más felekezetekkel is békésen
együtt akartunk dolgozni. A vagyonfelosztáskor
20- 20 millió és egy-egy varrógép maradt ne
künk s a Mansz-nak. Több éven át a szegény
gyermekek karácsonyi kiosztására úgy a Mansz
részére, mint az ev. és rcf. iskolásgyemiekek
részére nagyobb ajándékot adtunk kész ruhák,
meleg kötött holmik és fehérnemű alakjában, a
kézimunka akció keretén belül.
Évenként 3 4 kultúrelöadást, egy-egy szerctctvendégségct rendeztünk, ügyeltünk arra,
hogy ezek színvonala vallásos, tudományos le
gyen. Két Ízben is a Prot. Nószövetség rendezte
meg a Prot. Irodalmitársaság előadását s ezen
két előadás tiszta jövedelmét 3y2 és 7 milliót
egészen a Prot. Irodalmi társaságnak ajánlottuk
fel. Egyik kultúrclóadásunkat egeszen a kiilmiszszió ismertetésének szenteltük s a tiszta jöve
delmét Molnár Mária rcf. diakonissza nővérnek
az Admiral szigetekre való kiutazására adtuk.
A többi egyletekkel fenntariottuk a barátsá
gos viszonyt. Előadásaikon, összejöveteleiken
képviseltettük magunkat, részt vettünk és segéd
kezet nyújtottunk különböző gyűjtő napokon
(Mansz, szegény gyermekek napja, tüzoltónap
stb.). Hazafias akciókat támogattunk, hozzájárul
tunk a leventezászló költségeihez, az alföldi nagy
árvíz után az árvízkárosultaknak U/2 milliót, a
budapesti diákmenzának 2 milliót, az ev. Szerctetháznak, annak újból való megnyitása alkal
mából 1 milliót, a rcf. templom tatarozására i/2
milliót, egy szegény ev. nőnek, kinek a lábát
amputálták, nagyobb összeggel hozzájárultunk
ahhoz, hogy múlábat vehessen s igy újra mun
kaképes lehessen. Évente hozzájárultunk az ev.
és rcL szegény iskolás gyermekek karácsonyi
megajándékozásához.
Legutóbb pedig gondosan előkészítve és
tagjaink fáradhatatlan és lelkes segítségével egy
sorsjátékot rendeztünk az öttevényi ev. imaház
építésének javára ezen akció tiszta jövedelme
meghaladja a 4000 pengőt, ami valamivel több,
mint az imaház felépítésére szükséges összeg
egyharmada.
A Prot. Nőszövetség győri fiókja 1926-ban
két tagját küldte a Magyarországi keresztyén
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leányegyesületek évi közgyűlésére Veszprémbe
s ennek az útnak a hatása alatt vitte keresztül
a győri ev. ifjúsági egylet leánykörének veze
tője, hogy ez a leánykor is belépett a kér.
leányegyesületbe.
A jövőre nézve nincsenek liatározott ter
veink - hisz olyanok megvalósításához első
sorban pénz kellene — álmaink, vágyaink tel
jesüléséhez nagyon-nagyon sok pénz. Dolgozó
nők otthona — ezzel kapcsolatban háztartási
iskola: szegény, esetleg árva lányok háztartási
alkalmazottakká való nevelése, módosabb lányok
háztartási és főzőtanfolyamai, cselédot hon —
és elhelyező — mind egymással kapcsolatban!
Nem fogjuk időnket ezen álmok valóraválásának várásaval tétlenül tölteni, de mint eddig
is az adott esetekhez alkalmazkodva ott dolgo
zunk, segítünk, ahol lehet protestáns szellem
ben, szeretettel, Ist.-nbe vetett hittel s bizodalommal.
Földváry Valérie.

J e g y z e t.
Az evangélikus papnék lapjában Marcsek
Jáiiosnc tanulságos cikkben számol be a Keresz
tyén Leányegyesületek Világszövetségének Bu
dapesten tartott gyűlésén szerzett tapaszt id illi
ről. Sajnálattal állapítja meg, hogy bár a Világszövetségnek igen jelentékeny es igen értékes
része evangélikus, magyarországi evangélikus
leányegyesület mégis igen kevés van benn a
Szövetségben. Megtudta azt is, hogy Magyaror
szágon kívül csak Hollandiában vannak feleke
zeti nehézségek a Szövetségben, s Hollandiában
ugyanaz a kálvinista irány gyakorol a merev el
zárkózását, mint nálunk. Ä magyar Nemzeti Szö
vetségben, amely nálunk is, mint mindenütt fclekezetközi, a református egyesül tek túlnyomó
többsége miatt a vezetőség jelenleg t Ij sen re
formátus, pedig az egyik titkár fizetését majd
nem teljesen a lutheránus dán leányszövetség
fedezi, En is azt gondolom, hogy a kissé bántó«
helyzetnek okát nem csupán a református atya
fiak »merev elzárkózásában«, hanem önmagunk
ban is kötelességünk keresni. Annak ellenére,
hogy egyetemes egyházunk szervezett egy kül
ügyi bizottságot és külügyi célokra beállított egy
bizonyos összeget a költségvetésbe, s amely
bizottságnak működéséről az egyházi közvéle
mény dacára a diplomáciai titoktartás mind szi
gorúbbnak mutatkozó követelményének, joggd
várhatna néha-néha tájékoztatást, a keresztyenség és a lutheranizmus nemzetközi megnyilvánu
lásairól és tevékenységéről én mint lapszerkesztő
például teljesen azokra a külföldi lapokra va
gyok utalva, amelyeket saját költségemen jára
tok és amelyekben az illető országok külügyi bi
zottságai sokkal beszédesebbek, mint nálunk. Az
egyház tagjaitól nem várhatunk érdeklődést és
adakozási kedvet, ha senki sem tartja kötelessé
gének azt, ’hogy néha nekieressze a'tollát s ir-
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jón egy-egy cikket arról, amit a külföldön látott,
tapasztalt, tanult. Amig a nemzetközi életben
szerzett tudásukat azok, akik arra szert tettek,
féltékenyen őrzik, lakat alatt tartják és csak néha
nyilatkoznak meg dodonai szavakban, addig
ezen a téren haladást nem igen fogunk tapasz
talni.
Itt van például a kopenhágai lutheránus vi
lágkon vent az 1929. évben. A hírek között hozok
róla egy rövid cikket az amerikai Lutheran című
hetilap nyomán. Hazai forrásból nem tudok róla
semmit, s eddigi tapasztalataim szerint, aki ma
gyar forásrból kénytelen meríteni, az majd az
1930. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvben
talál róla valamit, ha az a jegyzőkönyv a ke
zébe kerül. Hát kérem, ha mi magunk elhanya
goljuk az ügyet, akkor ne várjuk, hogy a refor
mátusok majd segítenek bennünket szerephez.
Ha mi élhetetlenek vagyunk, ne várjuk, hogy
mások lélekzethez juttatnak bennünket. Ha mi
elzárjuk keblünk és koponyánk belsejébe a tu
dásunkat, akkor ne érezzük magunkat megsértve
a kálvinisták merev elzárkózása miatt. Ezt a me
rev elzárkózást nem csupán a reformátusok ré
széről tapasztalhatja meg az, akinek még van
kedve érdeklődni. Én már tettem egyszer egy
gyűlésen javaslatot, hogy aki az egyház anyagi
támogatásával külföldön tanulmányútat tesz, köteleztessék arra, hogy tanulmányáról az egy
házi sajtóban, akármelyik egyházi lapunkban be
számoljon. Azt hiszem ez elemi kívánság, de az,
akinek tanulmányútja kapcsán javaslatomat meg
tettem, még ma is hallgat.
Marcsek Jánosné Írja cikkében ezeket a so
rokat is: »Nekünk, akik ideális célokért még a
legrövidebb út megtevését is százszor meggon
doljuk, szinte megfoghatatlan, hogy micsoda
óriási, veszedelmes, hosszas és költséges uta
zást tettek meg egyes delegátusok, hogy a leá
nyok evangelizálásának eszményi ügyét a vilá
gon és saját környezetünkben előbbre vinni se
gítsék! Uj-Zeelandból pl. egy idős házaspár öt
hétig utazott, mig ideért! Ehhez a nagyon jó
megfigyeléshez még valamit hozzá kell tennem:
ha azután mégis ráadtuk a fejünket az utazásra,
akkor jut eszünkbe, hogy az ideális cél mellett
gyakorlati célokat is megvalósíthatunk, pl. bevá
sárlásokat stb. és az eszményi cél érdekében
három-négy óra hosszat sem vagyunk képesek
ülni, sürgetjük a tárgyalást, hajszoljuk az ügye
ket, s még az értekezlet bezárása előtt elroha
nunk, mert más sürgős dolgaink is vannak. Ezt
megteszik minden lelkiismeretbeli aggály nélkül
olyanok is, akik napi- és útidijat kapnak, tehát
az idejük és munkájuk meg van fizetve.
A Budapesten tartott különböző nemzetközi
gyűléseknek talán meglesz az az áldásos hatása
is, hogy megtanuljuk, hogyan lehet dolgozni, s
mit kíván meg tőlünk a jelenlegi világhelyzet.
Marcsek Jánosné azt Írja: »Tapasztalataimat
igyekszem mindnyájunk számára gyümölcsöztetni.« Ez valamennyiünknek kötelessége.
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(I filippibeliekhez irt levél.
(Folytatás.)

4, 10—14.
Isten az örömnek forrásait tárja fel embe
rek által is számunkra. Istennek munkálja a lel
kekben a szeretetnek cselekedeteit. Epafróditus
a filippibeliek szeretetadományát vitte Rómába,
s ezzel igen nagy örömöt szerzett az apostol
nak. Ez az adomány sokat jelentett néki, nem
azért, mintha rá lett volna szorulva, avagy mint
ha fájt volna neki az az anyagi nélkülözés, ame
lyet az adomány megszűntetett. Nem az ado
mánynak örül, hanem a" szeretetnek, amely adja,
a nemes léleknek, amelyből fakad. A nélkülözés
és bővölködés állapota iránt közömbös, de nem
mindegy neki az, hogy a filippibeliek hogyan
éreznek iránta, és milyen hatással van rájuk fog
ságának nyomorúsága. És éppen ezért várta ezt
az adományt, éppen azért örül, hogy az adomány
valahára megérkezett. Mint mikor valaki fát ül
tet, és várva-várj a, hogy a fa gyümölcsöt te
remjen, és láthassa, milyen lesz az a gyümölcs:
úgy várta az apostol is a filippibeliek szeretet
adományát, amely megmutatta neki azt a nemes
lelket, amely ilyen gyümölcsöt hoz, t. i. hogy
részvéttel és adakozó kedvvel, segítő 'kézzel for
dulnak az apostol nyomorúsága felé. Várta ezt
az adományt, de jól tudta, hogy az nem azért
késik, mintha hiányzott volna a filippibeliekben
a készség, hanem azért, mert nem volt rá alka
lom: milyen szépen kifejezi az apostol á betel
jesült várakozásnak örömét, anélkül, hogy a^ilippibelieket bánthatná az a gondolat, hogy az
apostolt megvárakoztatták! Nem rontja le az
ajándéknak becsét az sem, hogy az apostol be
van avatva a bővölködésbe és szükölködésbe
egyaránt és mindenre van ereje a Krisztusban:
mindez nem teszi fölöslegessé a szeretetadományt, amely látható kifejezése a gyülekezet
együttérzésének. Éppen mivel az apostolnak
Krisztusban van az ereje, azért ismeri fel hálás
szívvel a gyülekezet szeretetében is Krisztus
erejét, amellyel őt támogatja. A szeretetbeli kö
zösség, amely együtt hordozza a terheit, kiveszi
részét az egyesek gondjából, bajából:, épúgy hoz
zátartozik a gyülekezet lényegéhez, mint a hit
beli közösség, s a Krisztusról a szeretetünkkel
épúgy bizonyságot kell tennünk, mint hitünkkel.
Amikor az apostol hangsúlyozza azt, hogy azok
ban, amelyekben van, megelégedett, ami első
sorban azt jelenti, hogy lelkében függetleníteni
tudja magát a környezettől és a viszonyoktól,
nem szabad a stoikus filozófusok rideg önelé
gültségére, sem az aszkéták lemondására vagy
apáthiájára gondolnunk. A filozófus önmagában
véli feltalálni az erőt mindenek elviselésére, anél
kül, hogy autarchiája életörömöt nyújtana neki,
az apostol pedig Krisztusból meriti az erőt. Az
aszkéta az életnek javairól lemond, mert nem
lát bennök értéket, az"apostol pedig örül a ne-
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ines és jó cselekedetnek, mert hálás szívvel is
meri el annak értekét. A filozófus és az aszkéta
beéri a kevéssel, annak ellenére, hogy kevés, az
apostol pedig azért éri be vele, miért a kevésben
is meglátja Isten jóságát és kegyelmének gaz
dagságát. A filozófus lemondást gyakorol, szá
mításból, azért, hogy veszteség ne érhesse olyan
javakban, amelyeknek megtartása nem tóle függ,
az apostol lelkiilete nem ilyen alajpjában véve fé
lelemben gyökerező számításon alapszik, hanem
azon a hiten, hogy örömével szégyent vall, hogy
örömét félremagyarázzák. Ez az igazi, a helyes
és keresztyén autarchia, amikor függetlenítem
tudjuk magunkat dolgoktól, javaktól, emberektől,
nem úgy, hogy elfordulunk tőlük, lenézzük őket,
vagy félünk tőlük, hanem úgy, hogy mindenben,
ami osztályrészünkül jut őrömmel tapasztaljuk
meg a jó és gazdag Istent.
•

Egyház és állam.
Irta: Dr. Hertha Head.

(Befejezés.)
Kiegészíti mindezt az, hogy úgy elemi, mint
középiskolai tantestületeink tagjai az állami
nyugdíjintézet tagjaiul vannak felvéve.
Ugyancsak évról-évre, nagy anyagi segít
séget, államsegélyt, juttat az állam a különféle
önkormányzati fokozatokon szükséges, önkor
mányzati, fentartási, kiadások fedezéséhez is.
Ennél a kérdésnél általában, egyházunk és
az államhatalom között a \ iszony jelenleg úgy
áll, hogy az állam anyagi, és pedig: minél fo
kozottabb anyagi támogatása, a háborús vagyenveszteségek folytán különben is súlyosan
érintett egyházunk szempontjából ez idő sze
rint egyenesen létkérdést képez.
Jól \an-e azután az, hogy az anyagi önálló
ságuk ennyire meggyengült, nem rejt-e ez az
az állapot magában \eszélyekct? — erre választ
adni: kívül áll mai előadásom keretén. Adná
Isten, hogy erre a kérdésre mindig megnyug
tató választ lehessen kapnunk!
III.
Egyházunk önkormányzati önállósága ki
terjed az egyházi Ítélkezésre is. Egyházi alkot
mányunk szerint nekünk közhatósági jelleggel
bíró törvényszékeink vannak, melyek teljes ha
talmi jogkörrel hivatvák az E. A.-ban meg
határozott ügyekben Ítélkezni.
Az állam viszont ott áll az egyházi Ítélke
zés mellett, mint támogató erő, mely hatalmá
v a l, erejével óvja az ítélkezés szabadságát, ott,
ahol az egyház határozatát saját erejéből foganato-itani nem tudná, hatóságai ut án segélyt
nyújt azoknak végrehajtására. A bírósági el
járás során is az á'laini hatóságok, kötelesek
jogs gélyben részesíteni az egyházi törvényszé
keket, amelyek közül külön is félemlitendőnek
vélem azt, hogy a megjelenni, vagy esküt tenni
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vonakodó tanukat törvényszékeink megkeresé
sére a polgári bíróságok hallgatják meg.
Az 1895. XLIII. t.-c. a hazánkban élő val
lásfelekezetekre az államjogi és magánjogi hely
zetük tekintetében a bevett, törvényesen elis
mert és törvényesen el nem ismert vallásfeleke
zetek kategóriáját állítja fel.
A bevett vallásfelekezetekhez tartozó egy
házak i észére különleges állam jogi helyzet van
biztosit\a. Az utóbbi két csoport fokról f;kra kö
zeledik az egyszerű, magánjogi jellegű, egyesü
letek jogi helyzetéhez.
A bevett vallásfelekezetek közé, melyeket
leginkább azzal jellemezhetünk, hogy ezek a
leg erősebb történelmi múlttal bíró, hazánk éle
tében komoly szerepet betöltött és betöltő, egy
házak, tartozik ág. hitv. ev. egyházunk is.
Ezzel a különleges államjogi helyzettel függ
(ősze, hogy egyházunk lelkészei, közhivatalnoki
jelleggel bírnak, őket egyházi hivatalos tényke
déseiknél a k ö/tsztvise’őket m egilető, tokozott,
különleges védelem illeti. Ennek a különleges
államjogi helyzetnek a folyománya az is, hogv
egyhazunknak, csak úgy, mint a többi be\ett
vallásfelekezeteknek, kepviseltetése biztosítva
volt a magyar főrendiházban, most p e d g a ma
gyar felsóházban.
Hazánk az egyházakhoz \aló viszonyában
egy nagy kihatású elvi törvényben is lefektetett
állásponton áll és pedig, hogy az állampolgá
rokra - k c\és kivételtől eltekintve, — kötele
zőnek ismeri el valamely vallásfelekezet köte
lékébe tartozást, 18 é ves korig pedig felttétlelenül \alamely bevett, vagy törvényesen elismert
felekezet kötelékébe kell minden állampolgárnak
tartoznia. Az. egyház kötelékéből kilépés csakis
ezen kor betöltése után lehetséges.
Ez a törvényben irt rendelkezés is annak
a felbecsülhetetlen nagy hatásnak és értéknek
az elismerése az állam részéről, amit egyházaink
munkája, az állampolgárok kulturális haladása,
fejlődése, azok erkölcsi nevelése körül jelent,
amivel az ország érdekeit is a legmesszebbre
menően szolgálják.
Éppen, mert az á'lam az egyházi kötelekbe
tartozást elvileg kötelezőnek tekinti, következik
tbből az is, hogy a különböző fokú tanintéze
teknél a vallási oktatást, az egyházi gondozást
a növendékek részére megfelelően
biztosítja.
Ugyancsak az is, hogy a hadseregnél, állami
közintézetekben (pl. katonai nevelőintézetekben,
lclencházakban stb.) úgyszintén a polgári és ka
tonai kórházakban a vallásfelekezetek tagjai sa
ját egyházunk lelkészei által részesitendők a val
lásos tanításban és minden lelkészi szolgálatban.
Ebből következik a tábori lelkészetek fel
állítása is, hol ez idő szerint elértük azt is, hogy
kiállíttatott hazánkban a protestáns tábori
püspökség is.
Az állam és egyház viszonya szempontjá
ból különös jelentőséget kell tulajdonítanunk
annak az intézkedésnek, hogy — a legújabb
időkben — az állami egyetemen felállittatott
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az ág. hitv. ev. theologiai fakultás is, amivel az ál
lam részéről bizonyság tétett arról, .bogly a
lclkészjelöltek korszerű képzését és nevelését
nagyon komoly állami érdeknek is tekinti és an
nak részére éppen ezért a legfőbb állami tan
intézeteknek, az egyetemeknek, keretében látja
a legmegfelelőbb, legméltóbb helyet biztosított
nak.
Mint előadásom kezdetén is hangsúlyoz
tam, az volt a célom, hogy az állam és egyház
közötti viszonyt, — nagy vonásokban — vá
zoljam. Abból a gondolatból indultam ki, hogy
nem végzek haszontalan munkát, ha, anélkül,
hogy, egyes kérdéseket kiragadva, azokkal na
gyon is behatóan foglalkoznám, inkább az em
lékezet felelevenítését igyekszem szolgálni egy
általános áttekintéssel.
Ugyanis a múlt idők eseményei, azok fej
leményei, képezik mindenütt a jövő alapját, és
ezek mutatják meg mindig ai jövőben köve
tendő irányt is.
Az állam és az egyház viszonyában is ez
a helyzet.
A múltak ismerete pedig arra tanít bennün
ket, és mint követendő utat azt mutatja ne
künk, hogy: az állam hatalmi jogkörét, az egy
háznak tiszteletben kell tartania. Mig azonban
ezt tesszük: másik részről óvni, őrizni kell egy
házunknak sok küzdelemmel, sokszor bizony
sok szenvedéssel is megszerzett jogait, minden
kivel szemben. Az állam és az egyház közötti
jó viszony fontos, mert annak mindegyik fél
csak hasznát láthatja.
Függetlenségünket, önállóságunkat, minden,
téren erősíteni, minél szilárdabb alapokra kell
fektetni. Nagyon fontos ez az anyagi, vagyoni
kérdéseknél is, hol az egyházon kívül, külső
forrásoktól való függés esetleg súlyos hátrá
nyokat hozhat.
Önállóság, külső befolyásoktól való függet
lenség, ezekre kell egyházunknál mindig töre
kedni, ig:y alapozhatjuk meg igazán a jövőt és
igy tudunk ugiy az egyház, mint az állam, a
haza érdekében, Istennek tetsző munkát vé
gezni !

Egységes egyházi éneklés és egyöntetű
liturgia.
E cimj [alatt e lapok hasábjain jan. 22-én
megindult eszmecsere kisebb-nagyobb megszakitásokkal még 6 számban folytatódván az ápr.
22-én megjelent 17. számban Haberern Gusz
táv Adolf tanár úr immár befejezésről beszél.
Semmi befejezés. Hisz még semmit sem ér
tünk el. Az egyházi élet intézői, legfontosabb
tényezői, főfaktorai még csak tudomást sem vet
tek a mi erőlködéseinkről, mintha az eszme va
lami olyan 10-ed rangú dolog lévén, azzal még
foglalkozni sem volna érdemes.
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Pedig ez sajnálatos tévedés, mert a miről
itt szó van: »Egységes egyházi éneklés és egy
öntetű liturgia« ugyancsak elevenébe vág az
egyházi életnek.
Ha a mi őseinknek sikerült volna e fontos
kérdést annak idején szerencsés kézzel megol
dani, egészen más volna a mi egyházunk hely
zete, viszonyai, súlya a vallásos élet mezején.
Nem kellene ma siránkozni, sebeit mutogatni,
ellenkezően sikerekre mutathatna, s a győzelem
babérai ölébe hullottak volna.
A fő dolog a cultusnál az Ige, az Isten igé
jének hirdetése, Jézus Krisztus hamisítatlan
evangéliuma. Magasztos, fenséges dolog, mely a
szivet, lelket megragadja. De hogy egészen célt
érjen s győzelmi reménnyel kecsegtessen,'feltét
len s vissza nem utasítható követelmény, hogy
legyen a cultus egyéb cselek vénye, az igét beve
zető, kisérő és befejező egyházi ének is magasz
tos, fenséges, lelket megragadó.
i
Ha minden egyház a saját hajlama, gusz
tusa szerint énekel, mint ez nálunk tényleg meg
van, cultusunk mindig csak fél hatást ér el. Egy
házunk igehiftletése, eszményi magasságiban áll
a r. kath. egyház igehirdetése felett — mely erre:
alig helyez súlyt, de ragaszkodik a fényes szer
tartásokhoz s az egységes szép, fenséges Gre
gorián énekekhez, melyeknek dallama felett szi
gorúan őrködik s rajtuk a legcsekélyebb válto
zási sem tűri meg, s mindig érvényt tud szerezni
akaratának.
A kath. egyház nagyon jól tudja, hogy ere
jét jó részben az egységes éneklési módnak kö
szönheti, ennek analógiájára az evangélikus egy
házi dallam külső formai egysége lenne elsősor
ban hivatva arra, hogy a gyenge evang. egyházat
naggyá, hatalmassá tegye.
Ennek felismerése mozgat minket és hogy
egyházunk iránti igaz szeretet s odaadás sugalta
ösztönnek engedve keressük az útat-módot mely
a biztos diadalhoz elvezet.
Az 1925. évi egyet, közgyűlés átérezte, hogy
az egyházi éneklés terén egyszer már rendet kell
teremtenie s kimondotta, hogy az istentisztele
teknél valamint az iskolákban ezentúl kizáró
lag a Kapi-féle chorál használandó. Sajnos a pe
rifériákon még úgyszólván semmi hatását sem
érezzük éz üdvösnek Ígérkező határozatnak, mert
az egyes egyházak tudomást sem szerezve a .ha
tározatról, most és mindenkor saját megszokott
dallamaikat éneklik.
Ezért szükséges az elemi, polgári s közép
iskolák énektanításának ellenőrzésére énekszak
felügyelőket kiküldeni, kik helyes mederbe te
reljék az énektanítást s megakadályozzanak min
den ferde kinövést. Ezt javasolja Haberern, el
ismervén, hogy a sokféle éneklési móds azeufonia teljes hiánya több énekünknél mennyire ár
talmára van a mi istentiszteleteinknek.
Elefánti debreceni kántor ezért reáolvassa
Haberernre, hogy minden buzgósága s szaktu
dása mellett a tényleges viszonyokat nem is
meri, a kántori munkáról nincs elég tapasztalata;
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mert különben a kántorok munkájáról nem írna
olv elfogultan.
Itt méltatlanság
történt, Haberernel
szemben. Mert aki a dolgokat úgy tünteti fel,
amint tényleg előfordulnak s jelentkeznek, a/t
nem lehet, nem szabad tapasztalatlansággal s
elfogultsággal Vádolni. Hisz hogy a kántorok
nak sok-sok nehézséggel kell megküzdenie, sok
visszásságot kell eloszlatnia, eltüntetnie, azt
senki sem vonta kétségbe. De hát hisz ezek a/
igazi kántorok, kik ilymódon harcolnak, kiizködnek, mig csak célt nem érnek, nem pedig
azok, kik azt vallják: »hogy itt igy szokták ezen
melódiát énekelni s ezen most már változtatni
nem lehet«.
Ha az Elefánti ajánlott módszerét fogad
juk el, hogy várjunk még 1—2 nemzedéken ke
resztül s akkor a kérdés biztos megoldást fog
találni, meg lesz az egységes éneklés és egyön
tetű liturgia; félek, hogy igy sohasem érünk célt,
mert az egyes gyülekezetek mint eddig, úgy
ezentúl is ragaszkodnak megszokod éneklési
módjukhoz s igy egységes éneklést elérni soha
sem fogunk.
Itt csak határozott fellépés segP, mely nem
tekint sem jobbra sem balra, hanem felismervén
célját, törhetetlen eréllyel halad kitűzött célja
felé, s elhárít útjából minden akadályt határozott
szilárd lélekkel.
Hogy a közeg\ há'. a Kaj i-féle Chorált akarja
a templomi s iskolai éneklés alapjává tenni min
denesetre a mellett bizonyít, hogy ezt tekinti
a chorálirodalom terén hazánkban az első s leg
értékesebb műnek. S mégis mi okozza azt, hogy
egyházi éneklésünk terén bajok vannak? A sza
badosság mellett, hogy minden egyház a saját
gusztusa szerint énekel, azt is tekintetbe kell
vennünk, hogy Kapinak is óriási nehézségekkel
kellett megküzdenie chorálköny\e szerkesztése
kor. Én, ki ezidőben nagyon közel állottam Kapihoz, tudom hogy milyen emberfeletti küzdel
mekkel kellett megbirkóznia. Bizonyosan tu
dom, hogy énekeskönyvünk nem 600, hanem
legfeljebb 100—120 énekből állana, tán 35 -40
melódiával, ha minden Kapi akarata szerint tör
ténik. Azonban nem igy történt.
Amit Kapi nem tehetett meg, tegyük meg
mi, kik ezt ma veszély nélkül megtehetjük. 600
énekünk közt nagyon sok a monoton, zenei érték
nélküli, s a zeneesztétika s empontjából szépnek
éppen nem mondható melódia. El vele!
Midőn a legfelsőbb, Icgmagasztosabb lény
előtt jelenünk meg, hogy előtte tiszteletünket,
hódolatunkat bemutassuk, neki a legszebbet, a
legkedvesebbet, a legdrágábbat kell n újtanunk.
Érezzük, hogy ezzel tartozunk neki.
Válasszuk ki új énekeskönyvünkből 20 leg
szebb énekünket. Vegyünk be 10 olasz melódiát.
Ezt azért óhajtjuk, mert ha szabad a nemzete
ket madarakhoz hasonlítani, közöttük minden
esetre az Olasz a fülemilc.
Továbbá adjunk módot az új nemzedéknek,
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hogy zenei s vallásos érzületét, tehetségét nyil
váníthassa. Vegyük fel, hogy ily módon is, nye
rünk 10 szép, magasztos, fenséges melódiát; ez
volna összesen 40, irva negyven, de valóban ked
ves, szivreható, lélekemelő melódia.
S ez untig elég is, az eddigi töménytelen
helyett.
Ez át is lehetne tekinteni. Meg is lehetne ta
nulni minden fórumon, s lehetne követelni, hogy
ezen immár valóban szép, megható, égbeemelő,
zeneileg cltssikus értékű melódiák országszerte
egyformán énekeltessenek is.

H Í R E K .
L elkészértekezlet. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye lelkészegyesülete június
26-án tartotta gyűlését Bonvhádon. Baldauf
Gusztáv pécsi lelkész, elnök megnyitó beszédé
ben rámutatott arra, hogy a hatóságok általá
ban véve aggodalmat keltő módon előnyben ré
szesítik a római katholikus egyházat, különö
sen a különféle egyháztársadalmi intézmények
és egyesületek támogatásával. Nyilvánvaló, hogy
az ilyen eljárás a gazdag római katholikus egy
házat felbátoritja arra, hogy évről évre fokozza
az állampénztárral szemben támas tott igényeit,
s hogy a mellőzött és szegény evangélikus egy
ház lassanként elsorvad. Ezen a helyzeten csak
úgy lehet segíteni, ha mi evangélikusok kicsiny
től fogva nagyig összefogunk, jogainkért sikraszállunk, az evangélikus becsület megsértését
energikusan visszautasítjuk, egyházunkért min
den erőnk latbavetésével dolgozunk és áldozato
kat hozunk. Az elnök beszéde után az egyes lel'készkörök működéséről szól ’>jelentések kerültek
megbeszélésre, majd Vértesi Zoltán számolt be
a sárszentlőrinci ifjúsági konferenciáról és a
szarvasi lelkészkonferenciáról. Végül Zulauf
Henrik olvasta fel munkáját az Urvacsorai unió
ról.
Halálozások, özv. Honétzy Miksáné,
szül. Lázáry Etelka, Honétzy Miksa volt tokaji
lelkész özvegye, ároni család sarjadéka, 7$ éves
korában Tokajban meghalt. Az elhunytban dr.
Honétzy Géza tokaji egyházfelügyelő szeretett
édes anyját gyászolja. A temetés a tokaji evan
gélikus templomból július 3-án történt. A szer
tartást Marcsek János ózdi és Bélák Sándor to
kaji lelkészek végezték. Legyen áldott emléke
zete !
( •
Spissak Károly pogányi tanító június 27-én,
ötvenkilenc éves korában meghalt.
, Dr. Bikády Antal, a békési egyházmegye
felügyelője, ügyvéd, volt országgyűlési képvi
selő hosszas betegeskedés után a szegedi klini
kán elhunyd. Július 9-én temették cl nagy részvét
mellett Orosházán.
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— Egyházmegyei tanitógyülés. A tolnabaranya-somogyi egyházmegye 1 1 0 tagot szám
láló tanitóegyesülete Grieshaber A. H. elnök
lete alatt június 26-án tartotta gyűlését Bonyhádon. Az elnöki megnyitó kegyelettel emlékezett
meg Purt Gusztáv nyug. ági tanító haláláról;
azután Kossuth Lajos érdemeit méltatta; reámu
tatott továbbá az egyetemes tanügyi kongresszus
céljaira és feladataira. Az elnök jelentéséből ki
tűnt az a sajnálatos tény, hogy az egyházmegyé
ben jelenleg 1 0 tanítói állás betöltetlen, s való
színűleg a jövő tanévben is az marad, mert nagy
hiány van különösen németül is tudó evangélikus
tanítókban. Tanulságos előadásokat tartottak
Marth Péter györkönyi, Pfeiler Lajos hidasi
igazgató-tanítók és Gáspár József majosi kántortanitó. A gyűlésen ki voltak állítva a némethi
dasi népiskola tanulóinak szép rajzai és ügyes
kézimunkái, amelyek a tanulók mellett Pfeiler
igazgatót is dicsérik.
— Segédlelkész meghívás Az ózdi egyházközség a megüresedett hitoktató-segédlielkészi
állásra Csákó Gyula soltvadkerti esperességi se
gédlelkészt hívta meg. Az Egyház Ura áldja meg
munkáját!
— Németországi lelkészek látogatása
Angliában. Az egyházaknak a nemeztközi ba
rátság előmozdítására alakított világszövetsége
brit tanácsának meghívására húsz német lelkész
járt Angliában. A világháború óta ez volt az
első alkalom, amikor németországi keresztyének
hivatalosan megjelentek angol földön. A német
lelkészeket meleg barátsággal fogadták minde
nütt, ahol megfordultak.

Gyula. Dürer (1471—1528.) halálának 400
éves évfordulója alkalmából dr. Luppe Hermann
nürnbergi főpolgármester július 1-én Békési Gyu
lán járt, hogy részt vegyen a Gyuláról elszár
mazott, de Nürnbergben élt világhírű festőmű
vész tiszteletére rendezett ünnepségeken. Ez al
kalommal az ev. vallású dr. Luppét üdvözölte a
gyülekezetei felügyelője és egyik egyháztaná
csos és a főpolgármester résztvett az ev. isten
tiszteleten. A Dürer ünnepségeken az 'egyik em
léktábla leleplezési beszédet Tátrai Károly lel
kész tartotta, kidomborítván azt, hogy Dürer Lu
thert szerette, elfogadta a reformációt s igy
evang. egyházunk egyik értéke.
— Lutheránus Világkonvent, Kopenhága,
1929. Jelentettük már, hogy a Lutheránus Vi
lágkonvent a dánok fővárosában jön össze 1929.
júniusában. A dániai evangélikus egyház a lutheranizmusnak úgynevezett skandináviai cso
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portjához tartozik, Norvégiával, Svédországgal
és Finnországgal együtt. Ezekben az államok
ban az evangélikusok száma kereken tizenötmil
lió. Az 1929-ik esztendő kétféleképpen is jubi
leumi év: akkor lesz négyszáz esztendeje annak,
hogy Luther Márton doktor Kiskátéja megjelent,
amely könyvecske ma is a világ egyik legelter
jedtebb és a legtöbb nyelven megjelent vallási
tankönyve. 1529-ben volt a speieri birodalmi
gyűlés is, amelyen az evangélikusok vezérei tilta
koztak a többségi elvnek a lelkiismereti kérdé
sekben való uralma ellen. A reformáció egyhá
zai hívek maradtak a speieri protestánshoz és a
kisebbségek lelkiismeretbeli szabadsága minde
nütt el van ismerve ma is, ott, ahol a reformáció
eszméi diadalra jutottak és áthatották a nép szé
les rétegeit. A szabadság eszméjével sok viszszaélés történt. De lelkiismeretbeli szabadság
mégis nagyon áldásos volt a világra és a protes
tantizmus ebből a szempontból mint az emberi
jogok előharcosa szerzett magának elévülhetet
len érdemeket az emberiség történelmében.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázat

a szécsényi evangélikus egyházköz
s é g n é l nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanifői állásra. Javadalom: 8 kát. hold szántó,
1200 négyszögöl rét haszonélvezete, 3 szobából,
álló lakás. Stóla. Ötszázalékos iskolai adó két
harmada, tandijpótló államsegély kétharmada,
offertorium egy harmada. Értéke 1 0 egység. Ál
lamsegély. Istentisztelet, tanítás nyelve magyar.
Kötelességek: osztatlan iskola vezetése, kántori
teendők végzése. Polgári fiú, leányiskola, vasút
helyben. Kellően felszerelt pályázatok július 25-ig
a lelkészi hivatalnál nyújtandók be.
i—2
Az Evangélikus Üdülőotthon Neumarktban (Steierország) gyönyörű erdei fekvéssel, pi
henő csarnokával, jó bécsi konyhájával nyuga
lomra vagy erősödésre szorulóknak a legkelle
mesebb tartózkodást nyújtja. A háztartást a grazi
Evang. Diakonisszaház nővérei végzik. Mérsé
kelt árak. Érdeklődés a Vezetőségnél.
1—3
Az Evangélikus Leányotthonban (Graz—
Waltendorf Ruckerlberggasse 10.) a jövő isko
laévre néhány hely megüresedett. A kertváros
egyik előkelő villájában levő intézet Grazban
iskolázó leányok számára valódi evangélikus csa
ládias életet biztosit. Havi ellátási dij 165 Schil
ling. Mielőbbi jelentkezések az intézet vezetősé
géhez kéretnek.
1 — 3
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M e g sz e n te lte té s.
„Miután felszabadultatok a bűn
alól, szolgáivá lettetek pedig Istennek,
megvan a gyümölcsötök a megszen
tel tetésre.“
Róm. 6, 22.

Egyik egyházi atya azt tanítja, hogy az em
beri lélek természeténél fogva keresztyén. Me
rész mondás, ha meggondoljuk, hogy' e szerint
a keresztyénség nem jelenti a természetfölöttit.
Az emberi léleknek nincs szüksége arra, hogy
mintegy kibújjék a saját bőréből, hogy keresz
tyén lélekké váljék; ellenkezőleg, amikor keresz
tyénné lesz, akkor találja meg önmagát. Maga
Jézus utal erre, midőn az Istenországát igaz
gyöngyhöz és elrejtett kincshez hasonlítja; mi
dőn azt mondja, hogy az Istenországa bennünk
van. Másfelől tudjuk azt is, hogy a keresztyénségtől elválaszthatatlan a szentség. Az Isten
szent a mi hitünk szerint. S szent mindaz, ami
Istennel pozitív vonatkozásban áll. Az emberi
léleknek, amely természeténél fogva keresztyén,
természeténél fogva van érzéke (hogy óvatosan
fejezzük ki magunkat) a szent iránt. A vallás,
a legprimitívebb alakjától legtökéletesebb meg
nyilvánulásig, azt mutatja, hogy ez az érzék meg
van az emberben, s ennek tulajdonítandó, hogy
különbséget tesz szégyenletes és tisztességes,
tiszta és tisztátalan, bűnös és ártatlan, gonosz
és igaz, aljas és magasztos között.
Az emberi lélek, amint természeténél fogva
keresztyén, úgy természeténél fogva szent. Ezt
semmi sem bizonyítja jobban, mint az a tény,
hogy még amikor csak tapogatózik az Isten felé,
akkor is első dolga az, hogy különbséget tesz
szent és szentségtelen szavak, cselekedetek, na
pok, tárgyak között s óvakodik, bizonyos áhí
tattal és borzalommal óvakodik attól, ’ hogy
mondjon, tegyen, érintsen olyasmit, ami a szent
séget megsértené, és pedig vagy az istenségnek
szentségét, vagy (ami bennünket itt főleg érde
kel) a saját szentségét, vagy kultuszszerü tisz
taságát. Az ember tudja azt, hogy szentségre
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van elhíva, s hogy ezt a szentséget be lehet
mocskolni, sőt hogy ez a szentség az ember
ben be van mocskolva, s hogy azt helyre kell
állítani.
Amit az apostol a megszenteltetésról mond,
arról a dolog lényegét illetőleg minden vallás
tud. Sót tud róla minden kultúra is. Mert az
emberi lélek természetében gyökerezik. Nem a
szavak, cselekedetek, dolgok természetében, ha
nem az emberi lélek természetében. Az apostol
azt tanítja, hogy a tisztának minden tiszta; Jé
zus azt mondja, hogy nem kívülről, hanem belül
ről, a szívből származnak a gonoszságok, ame
lyeket müveit társaságban nem szabad kimon
dani; dolgok, amelyeket nem szabad cselekedni,
sót amelyekre még csak célozni sem szabad,
akkor joggal kérdezzük: mi az, ami ilyen korlá
tokat emel? A léleknek az a természetes képes
sége, amelyet gondolat- és érzéstársitásnak ne
vezünk. Vannak szavak és dolgok, amelyek olyan
gondolatokat és érzéseket ébresztenek fel, ame
lyektől undorodunk, borzadunk, vagy visszaria
dunk.
Az emberi kultúra és civilizáció ezeknek a
gondolat- ás érzéstársitásoknak a helyességén,
épségén, elevenségén nyugszik. Ha ez a társítás
nem működik, vagy helytelenül működik, összeroskad az egész kultúra és az egész civilizáció.
A római pogány civilizációt az ölte meg, hogy
Isten dicsőségét felcserélték emberek és állatok
képmásával, vagyis azokat a gondolatokat és
érzéseket, amelyeket helyesen az Istennel kel
lett volna társítani, emberek és állatok képmá
sával társították, továbbá megölte az, hogy szí
vok kívánságában tisztátalanságra adattak (Róm.
1, 21—25.). Az egyes embert halálra juttatja az,
hogy a bűnnek szolgája lévén, olyan világban él,
amely a szégyenletes dolgokat társítja az élet
gondolatával'(Róm. 6, 19 —21.). Képzőművészet,
költészet, bölcsészet, társadalmi és nemzeti élet
mind azon alapulnak, s valamennyinek jelleme
attól függ, hogy az a gondolat- és érzés társi tás,
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amelyb 1 kiínduln k, rmelyeí felkelten k, amelyre
számítanak s amelyre tanítanak, ép és helyes-e
vagy nem.
1
S itt van a szentségnek és a megszenteltetésnek gyökere. Mihelyt felismerjük a vallás
ban az emberi életnek az esszenciáját, a gondo
lat, az érzés és az akarat világának azt a körét,
amelyből az erők és a világosság minden más
életkörre kisugároznak s amelybe a többi élet
körök sugarai mint központba összefutnak; mi
helyt felismerjük, hogy a vallás konstitutive és
regulative mennyire belenyúlik egész életünkbe:
.azonnal meglátjuk azt is, hogy a szentség és a
megszentelés az egész emberi életre annyira
jellemző gondolat- és érzéstársitásnak az a faja,
amelyet tiszteletnek és áhitatnak nevezünk.
Vagyis a megszenteltetés állapota az, amelyben
a szentség tiszteletet és áhítatot kelt bennünk.
Ezzel szemben a bűnnek szolgá’ata azt az álla
potot jelenti, amikor a szent nem kelti bennünk a
tiszteletnek! é s áhitatnak érzését, vagy pedig
tisztelettel és áhítattal olyan dolgok felé fordu
lunk, enmelyeket a szentség nem illet meg. Az
előbbire jellemző a cinizmus, az utóbbira a bál
ványimádás, babona stb. különböző nemei. A
modern európai civilizációban bőségesen van
példa mindakettőre.
A keresztyénség nagy revelációja annak a
megtapasztalása, hogy az Isten szeretet. Sokan
azt gondolják, hogy ez a tapasztalat bénítja azt
az áhítatot és tiszleletet, amellyel a szent Isten
iránt az ember viseltetni tartozik. Tévedés. A
szerető Istenbe vétett hit csak akkor lehetne ár
talmára az áhitatnak és tiszteletnek, ha téves
fogalmat alkotnánk magunknak a szeretetről.
Mert a tény az, hogy a szeretet nem lehet el
tisztelet és áhitat nélkül. Sem hitvesi, sem ba
ráti szeretet, sem hazaszeretet nincs tisztelet és
áhitat nélkül. Igaz, hogy a modern cinizmus ezen
a téren végzett legnagyobb rombolást, de el
végre a szeretetet nem a cinizmus mértéke sze
rint kell megítélnünk. Ha tehát a szerető Is
tennek képe bennünk is szeretetet ébreszt, ak
kor ehhez az Isten iránti szeretethez hozzá fog
tartozni az áhitat és a tisztelet, egyszóval az
istenfélelem is.
A megszenteltetés állapota tehát jelenti azt
hogy Isten felé szeretettel párosult félelemmel,
tisztelettel, áhítattal fordulunk, s tudván azt,
hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, ezek
az érzelmek és lelki állapodok rányomják bélye
güket egész életünkre és magunkviseletére. Az
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ilyen élet nem lehet el szimbólumok, jelképek
és jelképes cselekvények nélkül. Nem helyesel
hető a keresztyénség körén belül semmi olyan
komor és rideg puritanizmus, amely ezt a szim
bolizmust a vallásos élet területéről száműzni
akarja. Következetlenség a gyermeket arra biz
tatni, hogy az édesanyjának adjon egy csokor
virágot, másfelől megtiltani neki, hogy az ol
tárra helyezzen virágot. Nehéz ugyan megszabni
a helyes határvonalat a radikális puritanizmus és
a szimbolizmusban a lényeget elvesztő pompa
között, ámde kétségtelen, hogy mindkét túlzás
káros. Az ember szeretheti és tisztelheti az
édesanyját, anélkül, hogy kezet csókolna neki,
de azt tartom, hogy a kézcsók nem összeférhe
tetlen a helyes tisztelettel és szeretettel, sőt van
nak esetek, amikor az ilyen szimbolikus csele
kedet lelki szükség. S ha valaki térdre roskad
Krisztus keresztfája előtt, azt Jézus, aki meg
dicsérte azt az asszonyt, aki drága kenettel kente
meg lábát s nem tiltotta el a sokaságot a vi
rághintéstől, bizonyára jobban meg tudja ér
teni, mint azok, akik a feszületeket kidobálták a
templomokból, hogy ne legyen hová térdepelni,
s lerombolták az oltárokat, hogy ne legyen hely
az áldozatot bemutatni. Nehéz megmondani azt
is, hogy ha valaki úgy lép be a templomba, mint
a kaszinó társalgójába, nem éppen olyan jelképes
cselekedetet végez-e, mint az, aki a szentelt vízbe
mártja az ujját. 'Hiszen mindegyik eszméket tár
sit a cselekedetével. S a kettő között kell lenni
egy helyes középútnak, amelyen kifejezésre jut
az a tisztelet, amellyel a templom iránt viselte
tünk. A megszenteltetés gyümölcsei közé én oda
számlálom azokat a jelképes cselek vényeket is,
amelyekkel a szent Isten iránt való érzelmünket
kifejezésre juttatni iparkodunk. Mindenesetre fel
jogosítva érzem magamat a kételyre azok puri
tanizmusának. eszmény iségé vei szemben, akik
imitt-amott parádéba tudnak öltözni, bokájukat
össze tudják csapni, s termeket is tudnak díszí
teni, csak éppen a vallásos élet terén mozognak
hanyag pongyolában és dísztelen helyiségekben.
A római katholicizmus túlzásokba ment az
egyik irányban. De a protestantizmus némely
formája szintén túlzásba ment a másik irányban:
A római katholicizmus túlzása veszedelmes; a
protestáns puritizmus túlzása nem kevésbbé
veszedelmes. Mert nem vezethet jóra, ha valaki
a hivatalfőnöke előtt hajlong, s Istenével szem
ben mutat kemény nyakat, emelt főt, hajlithatatlan gerincet.
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Tanintézeteink 1927-28. évi értesítői.
1. A b u d a p e s t i g i m n á z i u m és a vele
kapcsolatos internátus értesítőjét dr. Hittrich
Ödön igazgató tette közzé. Dr. Jánossy István
október 6-iki ünnepi beszédjével kezdődik az ér
tesítő. A tantestületnek új tagjai Fabula György,
Ihász József ésGhimesi Miko Imre. Nyugalomba
vonulnak szeptember 1-el dr. Hittrich Ödön igaz
gató és dr. Tóth Kálmán tanár. Meghalt Gobi
Imre, nyug. igazgató. Báró Radvánszkv Albert
egyetemes felügyelő meglátogatta az intézetet. A
háía- és emlékünnepet az idén Böhm Károly em
lékének szentelték, akinek emléktábláját június
20-án avatták fel. Az internátusbán a jövő tan
évben kétszer annyi tanuló nyer elhelyezést,
mint az idén. A tanulmányi versenyen az intézet
második helyre jutott; az 1923—28. évi verse
nyeken a kivívott egységek száma szerint első
helyen áll 62 egységgel. Ifjúsági egyesü’etek: az
Arany János-Kör 144 taggal, 21 ülést tartott; a
Dal- és Zeneegyesület két hangversenyt rende
zett, több ünnepélyen szerepelt, az állandó ének
karnak 150, a vonószenekarnak 28 tagja volt; az
Ifj. Segélyegylet bevétele 2906 pengő, kiadása
2148 pengő volt; Ifj. Gyámegylet 30 eve áll fenn,
egy vallásos estélyt rendezett, az egyetemes
gyámintézetnek 195 péngőt, más egyházi intéz
ményeknek összesen 180 pengőt, tanulók segé
lyezésére 375 P-t fordított; a Sportkör fog ainak
száma 244, tőrcsapata megnyerte a kerületi baj
nokságot; a cserkészet állandóan fejlődik, töbt>
kivonulás és táborozás, két ünnepély vo'.t, sátra
kat vertek, a csapatlétszám 116; a Képzőművé
szeti Kör 6 vetitettképes előadást rendezett új
vetítőgépének segítségével, a Körnek 27 alapító
tagja volt, a Kört meglátogatta László Fülöp is.
Az internátusbán 20 növendék és 4 félbenlakó
növendék nyert elhelyezést. A gimnáziumi ta
nulók száma 539, közülük evangélikus 278. A
volt növendékek egyesületének 1 alapitó, 49
rendes, 39 pártoló tagja van.
2. A b u d a p e s t i l e á n y k o l l é g i u m ér
tesítőjét dr. Bóhm Dezső igazgató teszi közzé.
Dr. Szelényi Ödön Ibsenről emlékezik, Je
szenszky Ilona a kedély- és jellemnevelésról ir.
A rendes tantestület nem változott. Két szülői
értekezlet volt. A növendékek száma növekedett,
a két tagozaton összesen 291. A rendes tanításon
kívül voltak elméleti, gyakorlati és nyelvi tanfo
lyamok; nagyobb tanulmányi kirándulást rende
zett az intézet a Dunántúlon, többször elvitték
a tanárok a tanítványokat színházba és hangver
senyekre; az iskolai ünnepélyek az önművelés
szolgálatában állottak. Ifjúsági egyesületek: két
önképzőkör, »Szembe«, Bajtárs-alap és Segítő
egyesület. A tanulók közül 140 volt evangélikus.
Az internátusbán 37 növendék volt.
3. A s o p r o n i l í c e u m értés tőjét Hollós
János igazgató szerkesztette. A tanári testület
ben változás nem történt. Tartott az intézet több
ünnepélyt és egy hangversenyt. A Magyar Evan
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géliumi Keresztyén Diákszövetség május havá
ban tartotta középiskolás fiukonferenc áját kö
zel 500 főnyi protestáns diákság részvételével.
Négy tanuló kapott ösztöndíjat 192 pengő öszszegben; a tápintézeti kedvezmények összege
2760 pengő, az összes ösztöndíjak, segélyek,
jutalmak összege 5175 pengő. A cserkészcsapat
önálló nagytábort rendezett Kóvágóörs mellett
32 cserkész részvételével; a csapat léts áma 63.
A Magyar Társaság tagjainak száma 101, öszszesen 20 összejövetelt tartott. A Gyórsirókörnek 74 tagja volt. Az Ének- és Zenekör 33 taggal
három ülést s egy hangversenyt tartott. A
Sportkör szép eredménnyel űzte a tenniszsportot. A Líceumi Ifjúsági Diákszövetségnek 245
tagja volt s 16 összejövetelt tartott és két nyil
vános vallásos ünnepélyt rendezett. A Líceumi
Diákotthon a közel jövőben felépül. Tanulók
száma 267; ebből evangélikus 234.
4. A z a s z ó d i P e t ö f i r e á l g i m n á z i u m
értesítőjét dr. Oravecz Ödön igazgató szerkesz
tette, aki az értesítőben az intézet első jó te 
vőjéről, Szontagh Sámuelról emlékezik. A ta
nári testületben nem volt változás. Ifjúsági egye
sületek: Petőfi önképzőkör, tagok száma 185,
bevétele 321 pengő; Ifj. Gyám intézet, tagok
száma 123, bevétel 378 pengő; a cserkészcsa
pat 38 tagot számlál; a Sportkör résztvett a ba
lassagyarmati intézetközi versenyen, ahonnan
több első dijat hoztak el. Tanulók száma 391,
közülök evangélikus 100.
5. A g y ő r i e l e m i n é p i s k o l a értesítő
jét Weltler János igazgató közli. A l érle:itő ele
jén Turóczy Zoltán lelkésznek a hősi halottak
ról, s Kuszák István tanítónak március 15-én
tartott beszédét találjuk. Uj tanító Zacher Lajos
A növendékek a gyamintézetnek 10 pengőt ad
tak. A győri elemi iskolák közös tornaünnepé
lyén az első dijat a győrszibadhegyi iskola
nyerte. Tanulók száma 354, közülök evangéli
kus 339.
6. A s o p r o n i n é p i s k o l a é it s t ő j é t
közli Graf Samu igazgató. Kegyelettel emlékezik
meg Thiirring Sámuelról, aki 51 évig volt t i
nitó s március 21-én halt meg. A tantestület
20 tagból áll, új tanító Wallentin Sámuel. A ta
nulók száma 966 mindennapi, 377 ismétlós, öszszesen 1343; közülök evangélikus 1284. Volt
15 tanítói és 2 szülői értekezlet. Az iskola ve
gyes tannyelvű, a tanulók 85<>/o-a német anya
nyelvű. A cserkészcsapat 28 tagból áll; az Ifj.
Vöröskereszt-egyletnek 61 tagja van. A tanuló
ifjúsággal sok jót tett a Nóegylet, amely 56
pár cipőt, 18 fiuöltönyt, 10 leányruhát stb. ado
mányozott; 51 tanuló ingyen ebédet kapott a
népkonyhában; 75 tanuló ingyen könyveket ka
pott. Gyámintézetbe befolyt 66 pengő.
— L elkészavrt's Gedu’y H nrik, a t szai
egyházkerület püspöke július 8 án avatta lel
késszé a nyíregyházi templomban SJkszay Zol
tán Lajos lelkészjelöltet.
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0 filippibeliekhez irt levél.
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Jeg y zet.

;Az amerikai »Lutheran« Írja junius 28-iki
számában: A lutheránusok figyelmét méltán te
4, 15 -1 7 .
relheti magára egy cikk, amely a Contemporary
Egyetlen más gyülekezettől sem fogadott tel Review (London) júniusi számában jelent meg:
az apostol szeretetadományt a saját részére. A már csak azért is, mert az Úrvacsora értékéről
filippibeliekhez való viszonya tehát egészen kü ezt állapítja meg: »Minden tényt latba vetve,
lönleges. Nem mondja még, hogy miért csak kérdéses, hogy bármely elmélet, amely Luther
tőlük fogadja el; nem mondja ineg, hogy a többi konszubsztanciációjával fel nem ér, megfelelő
gyülekezettől miért nem fogadja el. Annyit azon magyarázatát adja-e Pál apostol urvacsorai taní
ban látunk, hogy az apostolnak a gyülekezetek tásának.«
Az angol lap cikkének cime »Evangelical and
hez való viszonya nem volt egyforma, amit való
Sacramental.«
Megjelenésére a brit teológusok
színűleg az apostol bölcs nevelői módszerének
között
jelenleg
folyó viták adták alkalmat, ame
kell tulajdonítanunk. Más gyülekezetek is haj
lyekben
a
főszerepet
az anglikán Agendának az
landók lettek volna adni, például a korintihusOltári
Szentségről
szóló
tanítása játssza. A cikk
beli gyülekezet ismételten felajánlotta adomá
írója
azt
mondja,
hogy
azok,
akik az Úrvacsorát
nyát, de az apostol nem volt hajlandó eTfogádni.
csak
a
Jézus
haláláról
való
megemlékezésnek
A gyümölcsöt nem tartotta elég érettnek arra,
és
a
közösség
szertartásának
tekintik,
nem ma
hogy leszedje a fáról. Már pedig ő nem az aján
dékot várja, hanem a gyümölcsöt, amelyből a gyarázták helyesen Pál apostol leveleit. Pál apos
tol főtémája a hit által való megigazulás; az
gyülekezetnek magának van a legnagyobb apostol
iratait hozzák fel leggyakrabban mint
haszna. A jótéteményeket, amelyekben már ko
tekintélyt
az üdvözítő hitnek az ujtestámentomi
rábban részesítették, nem feledte el; felemlíti
szentigében való tömörítésére. Bennünket luthe
azért, mert a filippibeüek a korábbi adományok ránusokat 'szakramentáriusoknak szoktak ne
után gondolhatták volna azt is, hogy adjanak vezni; olyan körökben, ahol nem használnak
most a többi gyülekezetek az apostol szüksé
azt állítják hogy mi olyanok
gére. De nem igy gondolkodtak. Kiváltságnak szakkifejezéseket,
vagyunk,
mint
a
katholikusok,
s hogyha Kálvin
tekintették azt, hogy adományaikat az apostol
nem
fejezte
volna
be
azt,
amit
Luther megkez
elfogadja, s nem nézték azt, hogy mások mit dett, a romanizmus diadalmaskodott
volna.
csinálnák, mit adnak, mivel segítenék. Ebből
Mi úgy tartjuk, hogy a reformáció korsza
látja az apostol, hogy a filippibeliek adománya kának első tizenöt esztendeje, 1517-től 1531-ig,
valóban a hitnek és szeretetnek gyümölcse, magában foglalja azokat az elveket, amelyeken a
amelynek éppen úgy Örül az, aki adja, mint az, tiszta keresztyenség alapul. Abban az első ti
aki kapja.
zenöt évben nem léptek kompromisszumra mel
lékszempontok szolgálatában; Luther és német4, 1 8 -2 0 ,
országi követői, sőt más országból való kegyes
Amint a filippibeliek az apostolnak tettek, emberek is abban a korszakban csak egyet ke
azt az evangéliomnak tették, mert az apostol tel restek, hogyan ismerhetjük meg az Istent és ho
jesen az evangéliom szolgálatára szentelte ma gyan juthatunk vele közösségre. A cél egysége
gát. Azért nevezi a szeretetadományt jóillatu ál folytán világosan megkülönböztették és meg
dozatnak, amelyet Istennék mutattak be, és határozták az isteni kegyelem eszközét. A kaamely az Istennek tetszik. A gyülekezet papi tholicizmust reformálták és nem rombolták le.
szolgálatot teljesített, s az Isten gondoskodni
fog a gyülekezet szükségleteinek kielégítéséről,
hogy aki adott, az is éppenugy bővölködjék, mint
H Í R E K .
az, aki az ajándékot kapta. Az adomány nem teszi
— Kapi Béla püspök győri lelkész. A
szegényebbé a gyülekezetét, sőt az Isten reájaboritja dicsőségének palástját, amely az Istent győri egyházközség a Pálmai Lajos saját ké
öröktől fogva mindörökké megilleti, s amelyben relmére történt nyugdíjazása folytán megürese
dett lelkészi állást a július 15-én tartott köz
a gyülekezet részesül a Krisztusért.
gyűlésében egyhangúlag Kapi Béla püspökkel
4, 2 1 -2 3 .
töltötte be. A választó közgyűlést Csemez Ist
A szeretetnek köszöntésével zárja be leve ván egyházmegyei felügyelő nyitotta meg, meleg
let az apostol. Ez a szeretet nem ismer korláto szavakkal méltatva Pálmai Lajos érdemeit. A
kat, börtönfalakat; áthatol a távolságokon és püspök megválasztása megismétlése annak az
összefűzi a sziveket, amelyek egyek a Krisztus egyhangú meghívásnak, amellyel a győri egy
kegyelmének megtapasztalásában, az örök üd házközség már tavaly, I’só Vince nyugdíjazása
vösségre való elhrvatásban, a hitben, a szerétét alkalmával fordult hozzá. Úgy tudjuk, hogy Kapi
Béla püspök lelkészi beiktatása október hónap
ben és a reménységben.
ban lesz az egyházkerületi közgyűléssel kapcso
'(Vége.)
latban.
í
(Folytatás.)
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— Pálmai Lajos búcsúztatása. A győri
gyülekezet július 15-én díszközgyűlés keretében
búcsúzott el '25 éven át volt szeretett és nagy
érdemű lelkipásztorától, a győri egyházmegye
tiszteletbeli esperesétől, a dunántúli egyházke
rület egyházi főjegyzőjétől, Pálmai Lajostól. Az
istentiszteleten a nyugalomba vonuló lelkipász
tor fungált, búcsúbeszédének alapjául 2. Kor. 5,
1—10. szentigét vette, megható beszédben fej
tette ki azt a felelősséget, amellyel a lelkipásztor
a hivek, a hívek pedig a lelkipász‘or iránt tar
toznak s reámutatott arra, hogy búcsúja n.'m
végleges, mert Krisztus itélőszéke előtt, ahol
mindnyájunknak meg kell jelennünk, találkozik
egymással a pásztor és a nyáj. A díszközgyűlést
Mikiás Mihály egyházközségi felügyelő nyitotta
meg, beszédében tolmácsolva a gyülekezet há
láját. Kapi Béla püspök üdvözlő íevelének fel
olvasása után Németh Károly az egyházmegye,
Rostetter János győri fögondnok a református
egyházközség, Turóczy Zoltán a lelkésztársak,
Weltler János a tanítót-Stület, Karsay Jolán a
belmissziói egyesület, dr. Vélsz Aladár az ifjú
sági egyesület, Lukács István a diákszövetség,
Machemé I’só Jolán a volt növendékek, Chalupka Kató a bibliaköri hallgatók, dr. Hőfer Vil
m osa Szeretetház, Veller Dániel a gazdák nevé
ben búcsúztak lelkészüktől; dr. Czeglédy Sán
dor ref. lelkész levélben küldte el búcsúszavát.
Dr. Vélsz Aladár pénzügyi bizottsági elnök ja
vaslatára^ egyházközség Pálmai Lajos nevének
megörökítésére 10G0 pengős alapítványt létesít,
amelynek jövedelméből szeretetházi növendékek
részesülnek segélyben. A díszközgyűlés Pálmai
Lajos imájával ért véget.
— A tokaji ev. gyülekezet gyásza. A to
kaji ev. gyülekezetnek és szeretett felügyelőjé
nek mély gyásza van. A mindenható Isten szent
akarata elszólitotta körükből özv. Honétzy Miksáné szül. Lázáry Etelka nagytisztcletü asszonyt,
néhai Lázáry Pál tokaji ev. lelkész leányát és
Honétzy Miksa tokaji ev. lelkész hitvesét, kiben
a gyülekezet mostani felügyelője forrón szere
tett édesanyját gyászolja. Temetése f. hó 3-án
ment végbe. A temetési szertartást Marcsek Já
nos ózdi, Bélák Sándor helybeli lelkész, Krecsák László nyíregyházai kántortanitó és Krecsák János nyíregyházai s. lelkész végezték.
— A dunáninneni egyházkerület Kiss Ist
ván püspök és Lándori dr. Kéler Zoltán egyház
kerületi felügyelő elnöklete alatt augusztus hó
9-én tartja évi rendes közgyűlését Budapesten
(X. kér., Simor-utca 35. szám). A féltizkor kez
dődő közgyűlést félkilenckor gyámintézeti is
tentisztelet előzi meg. Augusztus 6 - 8-ig külön
böző bizottsági és egyesületi ülések lesznek.
Kedvezményes vasúti jegyekért augusztus 1-ig
kell jelentkezni Kirchner Rezső püspöki titkár
nál.

237.

— A csákvári ev. egyházközség felügye
lője, Lándori dr. Kéler Zoltán betegségére való
tekintettel, lemondott felügyelői tisztségéről. Dr.
Kéler Zoltán harminc éven át volt a csákvári
egyház tiszteletbeli presbitere, majd felügye
lője. Jó szivével, lángoló hitével és nemes léi
kévé! igazi vezére volt a csákvári kicsiny gyü
lekezetnek. Művészies oltárképet festetett a
templom részé.e. Alapítványokat létesített, mely
alapítványok kamataiból emléklapot és bibliát
kapnak a konfirmandusok. Dr. Kéler Zoltán nem
csak felügyelője volt a csákvári híveknek, ha
nem istápolója, atyja, gyámola, tanácsadója. Le
mondását mely megdöbbenéssel vették tudomá
sul a hivek. Hő imánk az, hogy a jóságos Isten
adja vissza forrón szeretett volt felügyelőnk
egészségét, hogy még sokáig vezére lehessen
megcsonkított kerületünknek. Az egyházközség
június hó 24-én tartott közgyűlésén egyhangú
lelkesedéssel Selmeczy Miklós gyártulajdonos
urat választotta meg felügyelőjének. Selmeczy
Miklósban ismét egy olyan felügyelőt nyert a
csákvári gyülekezet, aki evangéliomi hitével,
tiszta lelkevel és jó szivével igazi vezére lesz e
küzdő gyülekezetnek. Áldja meg a jóságos Isten
volt felügyelőnket és tegye áldottá új felügye
lőnk működését is Sionunk eme védbástyáján
Isten dicsőségére.
— Nyári tanulmányutak. A MEFHOSz fo
lyó há 2-án indult párisi tanulmányútja, amelyet
a Párisi Magyar Diákegyesület Utazási Osztálya
rendezett és 68 személyből állt szerencsésen
megérkezett Párisba. A következő tanulmányútak két hetenkint indulnak 15 napos és 30 napos
időtartammal. Részvételi dij a 15 naposoknál diá
koknak: 230.- Pengő; köztisztviselőknek 280.—
Pengő; egyéb résztvevőknek: 290.— Pengő. A
30 napos utak részvételi dija 300.—, illetve 362.—
Pengő. Rendez továbbá tanulmányútakat augusz
tus hó első felében Európa minden országába;
szeptemberben pedig Spanyolországba. A tanulmányútakra vonatkozó prospektust bárkinek
megküldi a P. M. D. E. Utazási Osztálya (Buda
pest, IX., Ferenc-körút 38. fszt. 2. Telefon Au
tomata: 874 48.), ahol egyúttal a hivatalos órák
alatt naponta d. u. 3 —5 között szóbeli felvilá
gosítás is nyerhető.
A nyíregyházi reálgimnázium volt nö
vendékei harmincéves találkozójuk alkalmával a
25 éves találkozón tett Moravszky Ferenc ala
pítványi ezer pengővel felemelték; az alapít
vány kamatai egy tanár nyári üdülésének célját
szolgálják.
Csehszlovákia. A csehszlovákiai pro
testánsok az Evangélikus Egyházak Szövetsége
és a Kostnicka Jednota rendezésében protestáns
nagygyűlést t\rtottak Pozsonyban, amelyen két
száznál több kiküldött vett részt. A nagygyűlés
elfogadott egy nyolc pontból álló határozati ja
vaslatot, amely a keresztyén hit egységének ki
építését célozza.
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— A veszprémi evang. egyházmegye idei
közgyűlése Veszprémben folyt le, július 11-én,
Takács Elek esperes és Mihály Sándor egyházmegyei felügyelő elnöklete mellett. Megelőző na
pon a számvevőszék dr. Schlitt Gyula, Nánik
Pál, a lelkészi gyámolda Tatay Lajos, a gyámin
tézeti bizottság Pócza Ferenc, dr. Zauner Ró
bert, a népiskolai bizottság az esperes és az
egyhm. felügyelő, a belmissziói egyesület He
ring János, dr. Zauner Róbert elnöklete mellett
üléseztek. A gyámintézeti bizottság örömmel ál
lapította meg, hogy az idén csaknem 400 pen
gővel többet gyűjtöttek a gyülekezetek a Gyám
intézetre, mint a múlt évben. Legtöbbet áldo
zott Veszprém, hol gyámintézeti célokra 326
pengő jött össze, úgyhogy a gyülekezetben egy
lélekre több, mint 90 fillér esik. A rendelkezésre
álló összegből három legszegényebb gyüleke
zeten kívül (melynek egyikét két nagy elemi csa
pás érte) a gyámintézet 50 pengőt a soproni
Theol. Otthonra, 10 p-t a szarvasi árvaházra for
dított. A népiskolai bizottság kifogásolta az új
elemi iskolai tankönyvek drágaságát, hellyel-közzel hiányos, sőt helytelen adatokat tartalmazó
voltát és kívánatosnak tartja, hogy a tanköny
veket iró és bíráló pedagógusok közé minél
több szakember, tehát tanító bevonassák. A lel
készi gyámolda alapjai és tőkéi a hadikölcsönben elértéktelenedtek, úgyhogy a gyámolda se
gélyeket osztani nem tud. Azért a gyámolda az
egyházi főhatóság útján a népjóléti miniszter
hez akar folyamodni, hogy a charitativ hadikölcsönvalorizáció terhére nagyobb segélyt nyer
jen. — A belmissziói bizottság örömmel ál
lapította meg, hogy az egyházmegyében
élénk vallásos élet folyik. Kívánatosnak tartotta,
hogy ha majd az iskolaköteles korhatár a tizen
hatodik életévre emeltetik fel, a konfirmációi ok
tatás a tizennegyedik életévben kezdődjön. Kü
lönösen nagy tetszést váltott ki a belmissziói bi
zottságban a veszprémi Leányegylet működésé
ről szóló jelentés, mely a Leányegyletnek ven
dégképen jelenlévő elnöke, Gömöry Károlyné
adott elő. Elismerésképen a belmissziói bizott
ság 78 pengő segélyt adott a Leányegyletnek,
kórházi és egyéb samaritánusi munkájának tá
mogatására, ugyancsak e célra dr. Mohácsy lel
kész és Kakas József lelkész gyülekezeteiknek
adományát helyezte kilátásba. A bizottságok ta
nácskozása után vallásosest volt a templomban,
melyen közreműködtek: Hering Jánosné, Pócza
Irén, Széli Piroska, Horváth Sándor, Pócza Fe
renc, Hering János lelkészek és vitéz Magyar
János tanító. Az estnek 35 pengős offertóriumát
felerészben a gyámintézet, felerészben a bel
missziói egyesület kapta. A közgyűlés istentiisztelettel kezdődött, melyen az öltári szolgálatot
dr. Mohácsy Lajos, egyhm. főjegyző végezte.
Mihály Sándor szép megnyitó beszéde után Ta
kács Elek esperes terjesztette elő gondosan öszszeállitott évi jelentését, melynek kapcsán élénk
vita fejlődött ki a pápai egyházközségnek a fó
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liákkal való megállapodása tárgyában, a maj
dani lelkészválasztáskor megejtendő szavazás mi
kéntjére vonatkozóan. Az egyházmegyei közgyű
lés, élén az egyházmegye elnökségével, az egy
házalkotmány törvényes alapjára helyezkedett,
mely szerint a filiabeli híveknek, amennyiben vi
selik a közegyház terheit, joguk van az egyenkint való, személyes szavazásra. A pápai anya
egyházközség képviseletében pedig vitéz Draskóczy ny. altábornagy, egyhkó felügyelő, szintén
az egyházalkotmányra hivatkozott, mondván,
hogy minden jog forrása a gyülekezet, ők pedig
e jogalapján a filiákkal, a szavazásra nézve meg
egyezést kötöttek, a megegyezés alapján a sza
vazólistát összeállitották, azt az előirt ideig köz
szemlére tették, ellene fellebbezés be nem ér
kezett, amiből az következik, hogy a pápai gyü
lekezet eljárása törvényes. Az eszmecsere oda
konkludált, hogy az egyházalkotmány vonatkozó
paragrafusai homályosak, minek folytán félő,
hogy a pápai lelkész választás körül zavarok tá
madhatnak. Mint sérelmet tárgyalta a közgyűlés
a nemesszalóki levente ünnepség lefolyását, ami
kor is az összes leventéket kettős rendekben a
kath. misére vezényelték, az illetékes ev. lel
kész és mások tiltakozása ellenére. Az esetet az
egyházmegye felterjeszti az egyházkerülethez, il
letőleg a közös protestáns bizottsághoz. Az es
peres bejelentette, hogy megbizatasa lejárt, mire
a közgyűlés az esperesi tisztségre'való szavazá
sok beadásának határidejéül f. é. szept. 8-át tűzte
ki, mely szavazatok Mihály Sándor egyházme
gyei felügyelőhöz, Pápára (Jókai-utca) külden
dők. A közgyűlés választás útján betöltötte á
többi megüresedett tisztségeket. Egyházi al
jegyző lett Ihász Mihály kertai Teíkesz, ki a hi
vatali esküt le is tette. Teke László egyhk. fel
ügyelő, egyhm. törvényszéki bíró lett, Boda
László ceirdömölki birtokos egyhm. törvényszéki
jegyző. Számvevőszéki társelnök (Kiss István pá
pai másodfeTügyelő, tag dr. Zauner Róbert. A
népiskolai bizottság buzgó érőadójának: Petter.
Viktornak tisztségéről való lemondása után az
egyházmegye hálás köszönetét mondott, helyébe
előadóul vitéz Magyar János tanítót választotta.
Uj tagja lett a népiskolai bizottságnak Gálos
Gyula igazgató-tanító. A gyámintézeti bizott
ságba uj tagul Hering János lelkész, a lelkészi
gyámoldába jegyzőül Boczkó Gyula lelkész vá
lasztattak. A Győrbe összehívandó egyházkerü
leti közgyűlés képviselőinek kiküldése és a jövő
évi egyhm. közgyűlés helyének kitűzése után
a tanácskozás az esperes imájával véget ért.
— Hittudományi fakultásunk építkezése
Sopronban. Folyó hó 6-án Sopronban fontos ér
tekezlet folyt le a hittudományi karon. Az érte
kezleten résztvett dr. Magyary Zoltán kultusz-\
minisztériumi miniszteri tanácsos az egyetemi
osztály vezetője, Sándy Gyula műegyetemi tanár
a fakultás épületének tervezője, dr. Thurner Mi
hály polgármester és a hittudományi kar vala
mennyi tagja. A fakultás építése ügyében érte
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kezletre összegyűlt bizottság, helyszíni szemle
során legalkalmasabbnak Ítélte a Deák-tér alsó
részét megfelelően elrendezve, il'eív .* egyenes vo
nalban meghosszabbit\a. A fakultás a Deák-teret
elzáróan, azon keresztbe épül a föfronttal a
Deák-tcrre, szemben a limanovai hősök emlék
szobrával. A terveket Sándy Gyula műegyetemi
tanár készíti és hamarosan sor kerül az építési
pályázat kiírására is. A telekkérdésnek a Sopron
városi tanács által való letárgyalása után pedig
minden valószínűség szerint még a kora őszi
hónapokban megkezdik az építkezést. Az épület
nek négy frontja lesz, belül tágas udvarral. 150
theológiui hallgató befogadására van tervezve,
szükséges tantermekkel, könyvtárral, olvasóte
remmel, szemináriumi helyiségekkel, tornaterem
mel. Az építési költségre 700.000 pengőt fordit
az állam, ebből 350 000 pengőt már az idei költ
ségvetésbe beállított a kormány. Ezzel az aktus
sal végre hosszú küzdelmünkre tett zárókövet
maga a kormány és a kultuszkormányzatunk geniális irányitója gróf Klebelsberg Kunó dr. val
lás- és közoktatásügyi miniszter ur.
A győri egyházközség 1927. évkönyve.
A Pálmai Lajos lelkész által összeállított év
könyv hiv képét adja egy lelkiekben és anya
giakban gazdag gyülekezetünk egy esztendei
történetének. I’só Vince nyug. lelkész arcképe,
dr. Dukavits Vilmos immár tisztétől megvált
gyülekezeti felügyelőnek I’só Vincét búcsúztató
beszéde mutatják azt a változást, amely néhány
esztendőn belül az egyházközség tisztikarában
végbement. Szalay Mihály lovászpatonai lel
késznek az egyházmegyei prezbiteri konferen
cián a protestantizmus világhelyzetéről tartott
előadása a gyóii egyházmegyében megindult és
szép kilátásokkal kecsegtető mozgalomnak ta
núja. Az állami hatóságok által sürgetett iskola
építés belekapcsolódik egy nagyobb szabású
építkezési programmba, amely majd elhelyezést
biztosit a gyülekezet nagyszámú b.lm iss/iói in
tézményének, amelyeknek fenntartásához az
anyagi fedezet jórészt megtalálható az évi 800
q búza haszonbért hajtó fudi birtokban. A gyü
lekezet 17 vallásos estélyt tartott; a Fodor Kál
mán karnagy vezetése alatt á'ló vegyeskar nagy
és nívós munkát végzett, a karnagy két nagysza
bású templomi hangversenyt rendezett. A Szeretetház 4 diakonisszát avatott fel s 4 új növendé
ket vett fel egy előzetes próbaévre; a Szere tetházban 6 c'i ikonissza, 4 diakonisszanövendék,
4 elaggott nő, 10 árva és 14 internátusi növen
dék volt. Az évkönyv közli Huber Etelka diakonissza-főnöknőnek a diakonisszahivatásról tar
tott felolvasását. A belmissziói egyesület, az if
júsági egyesület, a diákszövetség és a gyámin-
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tézet jelentései buzgó tevékenységet mutatnak.
'Kár, hogy az adományok nincsenek összesítve.
Az ifjúsági egyesület Győry Vilmos szülőházát
emléktáblával jelölte meg; az évkönyvben olvas
ható Rákosi Jenőnek és Kapi Béla püspöknek
ez alkalommal tartott beszéde. A gyülekezeti
számadás, statisztikai adatok és tudnivalók zár
ják le a jól szerkesztett, tanulságos és értékes
évkönyvet.
A Protestáns N ő s'ö vétség folyó évi
október hónapban rendezi V. Országos Nőimunka Kiállítását. A rendezőbizottság elnökei:
Dr. Petri Pálné és dr. Fáy Aladárné. A kiállítá
sok kettős célja: lehetőséget nyújtani az ott
hon dolgozó keresetre utalt nőknek kézimun
káik közvetlen értékesítésére és a magyar kézi
munka művészetet nemzeti ízlésben megtartani,
sőt ilyen irányban tovább fejleszteni. A rendező
ség mindennemű nőiinunkát, mely a jelzett cé
loknak megfelel, díjtalanul fogad el bemutatásra,
csupán az eladott darabok árának 10°o-át kéri
az eladóktól a rend. zés költségeinek megtéríté
sé re. A kiállítandó tárgyak ide és vissza szállí
tási költségei a kiállítókat terhelik. Bővebb fel\ilágositást a Protestáns N ös/ö*etség irvKlájaad,
(IV., Királyi Pál-utca 9. sz. félemélét) levélben
bármikor, szóbelileg minden szerdán délelőttit)
órától 2-ig.
A tiszavidéki egyházm egye dr. Dóm
ján Elek esperes és dr. Haendel Vilmos egyCtemi
tanár, egyházmegyei felügyelő elnöklése alatt
július 5-én tartotta közgyűlését Nyíregyházán.
Az egyházmegyei felügyelő meleg szavakkal üd
vözölte üeduly Henrik püspököt 40 esztendős
lelkészi szolgálata évfordulóján. A közgyűlés fel
állva tapsolt és éljenzett, a püspök meghatottan köszönte meg az üdvözlést. Dr. Haendel
Vilmos felügyelő elnöki megnyitójában az egy
háznak az államhoz való viszonyát tárgyalta,
amint az a történelem folyamán alakult. Dr.
Dómján Elek esperes az elmúlt közigazgatási
év eseményeiről tett jelentést, amely híven és
behatóan számolt be a gyülekezetek belső életé
ről is. A részleges tisztuiitás során jegyzőknek
választattak: Szohor Pál es Máczay Lajos; pénz
táros Teltsch Kornél; ellenőr Zwick Vilmos;
ügyész dr. Vietoris/. István; dékán dr. Horvay
Róbert és Krieger Mihály; tanügyi biz. elnök
Krieger Mihály; nyugdijintézeti bizottsági el
nök Szelényi Endre.
A békési egyházm egye lelkészei június
28-án tartották értekezletüket Orosházán Ko
vács Andor esperes elnöklete alatt. Kálmán
Rezső úrvacsorát osztott. Szlancsik Pál, Placskó
István szarvasi lelkészről olvasott fel emlékezést.
Jancsó András a keresztyén világnézet gyakor
lati problémáiról tartott felolvasást.
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— A tolna-baranya-somogyi ev. esperesség június 27-én Bonyhádon tartotta ez évi ren
des közgyűlését. A — sajnos — gyakran beteges
kedő, ezúttal is távolmaradt esp. felügyelő, b.
Mechwarth Ernő kormányfőtanácsos helyett dr.
Török Ottó ügyvéd, egyhm. világi főjegyző,
majd dr. Halassy Tibor tb. főszolgabíró, sárszentmiklósi felügyelő töltötte be a világi el
nöki széket. Úgy Schöll Lajos főesperes, mint
Müller Róbert alesperes kimerítő jelentése után
az egyes bizottsági jegyzőkönyvek tárgyaltattak.
Örvendetes tudomásul szolgált,*hogy a minisz
ter az új internátus építését államsegély kilá
tásba helyezésével lehetővé tette, s hogy Nagy
hajmás templomot, Tolnanémedi iskolát, Nagybátony iskolát és tanitólakot, Kéty új paplakot
épít. A gyámintézetet kisebb-nagyóbb adomány
nyal kivétel nélkül valamennyi gyülekezet és is
kolatámogatta. Szomorú jelenség a nagy tanitóhiány. Különösen sok gondot okoz a levita-kántortanitói állások betöltése. Az új tanterv szemelőtt tartásával készült német tan- és olvasó
könyv kiadását nagyon fontosnak és sürgősnek
tartja a közgyűlés. Örömmel vétetett tudomásul,
hogy a KIÉ tavaszi konferenciája Sárszentlőrincen minden tekintetben szépen sikerült. A köz
gyűlést megelőző napon a Protestáns-Körben
vallásos estély tartatott a következő program
mal: 1. Die Ehre Gottes aus der Natur. Wikkert
Lajos harmónium-kiséretével, énekelte az evang.
dalárda. 2. Megnyitó ima. Mondotta: Müller Ró
bert alesperes. 3. Miatyánk. Énekelte: Molnár
Irénke, harmóniumon kisérte: Baier János. 4.
Alkalmi beszéd. Tartotta: Rogon Sándor egyhi.
közs. felügyelő. 5. Chopin: Phantasie. Zongorán
előadta: vitéz Zerinváry János főgimn. tanár.
6 .
Die Bekehrung im evangelischen Sinn:
Zulauf Henrik lelkész. 7. Gerok: Krankenwacht.
Szavalta: Lang János lelkész. 8 . Schlossgebet.
Mondotta: Schöll Lajos főesperes. 9. Sonntags
glocken és Esti fohász. Énekelte az ev. dalárda
Baier János vezetésével. 10. Ein Feste Burg.
Közének.
— V értesi: „Valíástan“ az egyetemes gyű
lés által engedélyezett javított és bővített III-ik
kiadása augusztus közepén már kikerül a sajtó
alól. Ö s s z e s h a t o s z t á l y ev. v a l l á s i
t a n a n y a g a e g y k ö n y v b e n ! Mivel a tan
terv előírta összes anyagot magában foglalja,
használható nemcsak szórványokban, hanem úgy
osztott, mint osztatlan elemi iskolában is. Benne
van: bibliatörténet, káté, egyháztörténet s az elő
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irt énekek, sőt a felsőbb osztályúak részére ki
bővült többek közt: az ujszöv. Íróinak életrajza,
az ó- és újszövetség női alakjai, Luther házas
sága és családi élete, a bel- és külmisszió, az ev.
egyházi ének s nevezetesebb énekszerzőink, a
sajtó és az ev. vallásos iratok terjesztése stb. c.
tanulmányokkal. A könyv kb. 170 oldalra terjed
s újabb szép képeket is magában foglal (pl. Lu
ther házassága, Luther családja körében, Lu
ther rózsa, Munkácsy Krisztus képei stb.). Ära
erős boritéku fűzött példánynak 3.60 P, kemény
tábla kötésben — előre megrendelés esetén —
csupán készkiadást számítva: 4 Pengő. A ren
delésnél tehát jelezni kell, hogy fűzöttet, avagy
kötöttet kivánnak-e? Mutatvány csak készpénz
ellenében! Csekklap száma: 36935. Nagyobbszámú megrendelés esetén 10—25% engedmény.
A megrendelést jó lesz már most eszközölni,
mert csak annyi példányt köttetnek be kemény
kötésbe a hányat előre megrendelnek. Megren
delés Vértesi Zoltán ev. lelkész, Magyarbóly,
Baranyamegye, intézendő.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázat
a szécsényi evangélikus egyházköz
s é g n é l nyugdíjazás folytán megüresedett kán
toriam tól állásra. Javadalom: 8 kát. hold szántó,
1200 négyszögöl rét haszonélvezete, 3 szobából,
álló lakás. Stóla. Ötszázalékos iskolai adó két
harmada, tandijpótló államsegély kétharmada,
offertorium egyharmada. Értéke 1 0 egység. Ál
lamsegély. Istentisztelet, tanítás nyelve magyar.
Kötelességek: osztatlan-iskola vezetése, kántori
teendők végzése. Polgári fiú, leányiskola, vasút
helyben. Kellően felszerelt pályázatok július 25-ig
a lelkészi hivatalnál nyújtandók be.
2 — 2
Az Evangélikus Üdülőotthon Neumarktban (Steierország) gyönyörű erdei fekvéssel, pi
henő csarnokával, jó bécsi konyhájával nyuga
lomra vagy erősödésre szorulóknak a legkelle
mesebb tartózkodást nyújtja. A háztartást a grazi
Evang. Diakonisszaház nővérei végzik. Mérsé
kelt árak. Érdeklődés a Vezetőségnél.
2 — 3
Az Evangélikus Leányotthonban (Graz—
Waltendorf Ruckerlberggasse 10.) a jövő isko
laévre néhány hely megüresedett. A kertváros
egyik előkelő villájában levő intézet Grazban
iskolázó leányok számára valódi evangélikus csa
ládias életet biztosit. Havi ellátási dij 165 Schil
ling. Mielőbbi jelentkezések az intézet vezetősé
géhez kéretnek.
2—3
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A lélek b iz o n y sá g té te le .
„Ez a lélek bizonyságot tesz a mi
lelkűnkkel együtt, hogy Isten gyer
mekei vagyunk.“
Róm. 6, 16.
A bizonyságot tevő Lélek a Krisztus Lelke,
akiről ugyanezen fejezet 9. versében azt olvas
suk, hogy akiben ez a Lélek nincs, az nem
Krisztusé. Ezt a Lelket az apostol egynek te
kinti Krisztussal, mert a 10. versben igy foly
tatja: »Ha pedig a Krisztus tibennetek van..«
A bizonyságot tevő és bennünk lakozó Lélek
tehát az örökkévaló Krisztus, az Ur, aki diadal
maskodott halálon, poklon.
Amikor a lélek bizonyságot tesz arról,
hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor lecsil
lapítja a nyugtalankodó, megvigasztalja az ag
gódó szivet és Istenhez vezeti a tőle elidege
nedett emberi akaratot. És pedig kétféleképpen.
Először azáltal, hogy megmutatja Istent, úgy
amint vau. Végtelen hatalmában, szeretetében
és bölcseségében. Másodszor azáltal, hogy meg
mutatja, mik vagyunk mi: Istennek gyermekei.
Az egyik ép oly fontos, mint a másik. Minél
nagyobb súlyt fektetünk — teljes joggal — a
#hit által való megigazulásra, annál messzebb
menő következményei vannak hitünk tárgyi tar
talmának, vagyis hogy mit hiszünk Isten felöl.
Mert ez fogja megszabni életünknek irányát és
^tartalmát. A hit által való megigazulás által az
üd^bizQnyosságot minden külső tekintélytől füg
getlenítjük és teljesen a benső világunkba he
lyezzük át. Ez azt is jelenti, hogy a szertelenség
től és a tévelygéstől csak egy olyan igazgató,
kormányzó és megvilágositó erő tarthatja vissza,
amely szintén a bensőnkben van. Ennek a hitnek
tehát állandóan azokon a magaslatokon kell ma
radnia, amelyekről látjuk az Istent, mint Atyát.
Ez a Lélek tesz bizonyságot, a mi lelkűnkkel
együtt. Az apostol többes számban beszél. A hivő
lélek nem áll egyedül. Nem gőgös; nem gondolja,
hogy a Krisztus csak őbenne él, csak őfoenne tesz
bizonyságot. Mikor Isten gyermekének érzi és
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tudja magát a Krisztuslelke és a saját lelkének
bizonyságtétele folytán, nem gondolja, hogy
egyetlen gyermek. Ugyanaz a Lélek bizonyságot
tesz neki egv szent kötelességről is, az anyaszentegyháznak, a szenteknek közösségéről. Ainikor az apostol egymásmellé állítja a két bí
zón vságtevót: a Szentleiket és a mi lelkünket,
akkor egyúttal egymás mellé állítja a Szentjeiket
és az anyaszentegyhá/at is, mint bi/onyságtevőket.
Amit eszem, a szivem, az akaratom nem tud
helyesnek és igaznak elfogadni, amitől a lelki
ismeretem visszariad, az sohasem lehet számom
ra meggyőzően bizonyságtevó. Azért teszi hozzá
az apostol a Szentlélek bizonyságtevéséhez az
én lelkem bi/onyságtevését is. Ennek a két bi
zonyságtételnek a harmóniája, egybehangzása
győz meg arról, hogy Isten nekem Atyám, én
pedig gyermeke vagyok. Ha a kétféle bizony
ságtevés között nincs megegyezés, akkor sem
miféle külső tekintély nem tud bizonyossá tenni
üdvösségemről. Amig a lelkii^meretem háhorog
és ágaskodik, s a Lélek bizonyságtételének el
lentmond, addig nyugtalankodik a szív, addig
harcol az akaratom Isten akaratával.
Mégis, nem mellékes az anyaszentegyháznak
a bizonyságtevése sem. Van erő abban is, hogy
elmondhatjuk: a mi lelkűnkkel együtt. A Szentléleknek munkája a lelkűnkben való bizonyságtétel mellett és azzal együtt az, hogy az egész
keresztyénséget hívja, gyűjti, megvilágositja és
megszenteli és az egy igaz hitben megtartja. És
amikor az anyaszentegyház a maga nagy és
szent közösségében együttesen tesz bizonyságot
arról, hogy Istennek gyermekei vagyunk, akkor
a Szentlélek belső bizonyságtételének olyan objektiválása van előttünk, amely szintén a tekin
tély erejével hat. Az anyaszentegyház bizony
ságtevésének tekintélye nem csupán pedagógiai
értékű. Hozzátartozik »a mi lelkünk« bizonyság
tevéséhez. Ahogyan nyugtalanít bennünket az,
ha a mi lelkünk bizonyságtétele nincsen ossz-
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hangban a Lélek bizonyságtevésével, éppenugy
nyugtalanít bennünket az is, ha a mi lelkünk bi
zonyságtevése nincs összhangban az anyaszentegyház bizonyságtevésével. Az embernek nem
jó egyedül lenni, a hitbeli meggyőződés terén
sem. Ez adja egyfelől az ösztönzést a misszionálásra és az emberek térítésére is. Nem egyedül
a felismert igazság propagálásának vágya, ha
nem az is, hogy szeretjük hallani, amikor a mi
lelkűnkkel együtt sok-sok más lélek is vallja
ugyanazt a hitet. Nem pusztára az a törekvés,
hogy mások is megismerjék az igazságot és el
jussanak az üdvösségre, hogy a mások hite ál
tal és hitüknek megvallása által a mi hitünk uj
meg uj erőt kapjon. Hiszen még a szekták is,
amelyek a teljes szubjektivizmus elvi alapján ál
lanak, milyen hévvel alapítanak egyesületeket,
közösségeket!
Az egyház bizonyságtétele tehát nem mel
lőzhető el, amikor azokról a tényezőkről szólunk,
amelyek bennünket az üdvösségről bizonyossá
tesznek. És az egyháznak a tekintélye nem te
kinthető pusztán külső tekintélynek, mert az
egyház is a Szentlélek munkája, abban a Szent
lélek működik. Természetes azonban, hogy az
egyház tekintélye nem csalatkozhatatlan abban
az értelemben, hogy bizonyságtétele előtt feltét
lenül meg kellene hajolnom. Ha a Szentlélek bi
zonyságtételéhez is szükséges az én lelkem bi
zonyságtétele, hogy abból számomra üdvbizo
nyosság (fakadjon, annál inkább áll ez az egyház
bizonyságtételére. Az egyház a léleknek kalauza,
de nem hajcsárja.
A lélek a mi lelkűnkkel együtt arról tesz
bizonyságot, hogy Istennek gyermekei vagyunk.
Ebben a tanításban egyszerűen, de egyetemes
érvénnyel ki van fejezve a keresztyén vallás lé
nyege. Mert a keresztyénségnek lényegle arra
a kérdésre ad feletet, hogy mit akar velünk, mit
vár tőlünk, mire rendelt bennünket az Isten. S
a felelet úgy hangzik, hogy az Isten azt akarja,
hogy mi Neki, a szerető Atyának szerető gyer
mekei legyünk. Ezt az ő akaratát, ezt a mi ren
deltetésünket jelentette ki testben a legtökéle
tesebb kinyilatkoztatásban, a Jézus Krisztusban.
A Krisztus Lelke a Fiuságnak Lelke. Amint meg
győződtünk arról, hogy mi Isten gyermekeivé
vagyunk rendelve, megújul bennünk és körülöt
tünk minden, mert megragadott bennünket egy
kéz, amely minden harcon és veszedelmen ke
resztül elvezet az örökkévalóságba, amelyben
megdicsőülünk.

1928.

A jeruzsálemi kiiimissziói világkonferencia.
(Dr. Ihmels lipcsei misszió-igazgatónak az Allgemeine
Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitunghan megjelent
cikksorozata nyomán.)

Az 1910-ben tartott edinburghi konferencia
által ébresztett reményeket a világháború lerom
bolta. ,De hamarosan megint előtérbe nyomult a
közös munkálkodás szükségességének tudata,
különösen az angol és amerikai keresztyén kö
rökben. Úgyhogy már 1921-ben megalakult egy
70 tagból álló nemzetközi missziói tanács a NewYork melletti Lake Mohónkban tartott konferen
cián. 1928-ban pedig megvalósult a jeruzsálemi
missziói konferencia. Ennek a konferenciának
megkülönböztetett jelleget adott az a körülmény,
hogy a tagoknak majdnem fele az ázsiai és af
rikai fiatal egyházak delegátusaiból telt ki. A
konferencia tagjai négy csoportra oszthatók: a
misszionáló egyházak küldöttei, a benszülött
egyházak küldöttei, a szakértők "és az ifjúsági
egyesületek képviselői. A konferenciának 240
tagja volt; a választott delegátusokon és a meg
hívott szakértőkön kívül más senki sem vehetett
részt a gyűléseken. A konferencia minden gyű
lésén a keresztyén ifjúsági egyletek világiszövet
ségének vezére, Mott János elnökölt, aki 1910ben az edinburghi konferencia tanácskozásait is
vezette.
A konferencia két hétig tartott: március
24-én kezdődött és Husvét vasárnapján, április
8-án rekesztetett be. Színhelye az Olajfák hegyén
épült Kaiserin-Augusta-Viktoria-Stiftungs, amely
nek főépületében ugyan nem lehetett minden
tagot elszállásolni, de ezek számára az Olajfáié
hegyén barakkokat és sátrakat állítottak fel. A
munkabeosztás az volt, hogy délelőttönként kö
rülbelül három óra hosszat tartottak a főgyű
lések, délutánonként körülbelül két órás gyű
léseken tárgyaltak a szakosztályok, este pedig
megint az egész konferencia összeült.’A nagyobb
előadásokat este tartották; a többi összejövete
leken nem voltak hosszabb referátumok, egyegy szónoknak 5—8 perc állott rendelkezésére.
Ennek a beosztásnak meg volt az az előnye,,
hogy többen juthattak szóhoz, s minthogy úgyis:
mindenki ismerte a tárgyat, a rövid hozzászólást
is mindenki megértette. A konferencia tagjai az
zal a meggyőződéssel távoztak, hogy egymásra
vagyunk utalva. Nagyértékü tájékozódást nyúj
tott a konferencia a missziói munkamezők hely
zetéről. India művelt köreiben igen erős a na
cionalista érzés. A kínai delegátusok csodálatos
optimizmussal tekintenek a jövőbe. Nagy hatást
gyakorolt Linton püspöknek a perzsiai helyzet
ről adott jelentése, ahol a legnagyobb nehézsé
gek közepette autonóm evangélikus egyház ke
letkezett.
Az első két nap a konferencia azzal foglal
kozott, hogy mi az az üzenet, amelyet a misszió
a világnak hirdet. Ez a téma annyira kényes volt,
hogy a jeruzsálemi konferenciát megelőzőleg a
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kontinentális delegátusok Kairóban kétnapos
megbeszélést tartottak, amelyen részt vett dr.
M ottés a nemzetközi missziói tanács tiitkárai is.
A nehézségeket megérteik, ha tudjuk, hogy a
keresztyénséget éppen a missziói mezőkön, kü
lönösen a magas kulturális fokon álló népeknél,
miként Kínában, Indiában, Japánban erősen fe
nyegeti a szinkretizmus veszedelme, mert ezek a
népek erős nacionalista öntudatuk folyománya
ként a saját vallásuk Írott okmányait szeretnék
legalább is az Ötestámentommal egyenlő rangra
emelni a keresztyénség szentiratai között, sót
Indiában vannak olyanok, akik az Uitestámentomot az Ötestámentom félretételével egyenesen
az indiai vallás fejlődési vonalába állítanák be.
Ennek a szinkretisztikus irányzatnak kedvez az
a theológia a keresztyénség körében, amely az
összehasonlító vallástúdomány alapján a keresztyénségnek nem abszolút, hanem csak relativ ér
téket tulajdonit, s gyakorlatilag ebből azt a kon
zekvenciát vonja le, hogy nemcsak a keresztyén
ség adhat valamit a többi vallásoknak, hanem
a keresztyénség is kaphat a többi vallásoktól
szellemi értékeket. Megnyugtató, hogy a kon
ferencia tagjainak túlnyomó része az alapvető
kérdésekben egyértelemben volt, a konferencia
a szinkretizmus veszélyét elkerülte, s bizonysá
got tett a bibliai evangéliom páratlanságáról és
egyedülálló jelentőségéről. Különösen a fiatal
egyházak szempontjából van nagy jelentősége
annak, hogy a konferencia rámutatott a keresztyénségnek, mint a Jézus Krisztusban lett tör
téneti istenkijelentésének abszolút voltára, s ez
zel a theológiai tannak gyakorlati fontosságára.
A konferencia világosan kimondta, hogy a
külmisszíónak centrális feladata az evangéliom
hirdetése minden népnek. A népek megújulása
csak az evangéliom életerői által lehetséges.
De éppen olyan bizonyos az is, hogy ahol a benszülöttek életviszonyai az emberi színvonal alá
sülyednek, nem lehet fogékonyságot és megér
tést remélni az evangéliom tanítása iránt. Azért
a konferencia behatóan foglalkozott a modern
civilizáció három nagy problémájával, amelyek
az iparral foglalkozó népesség és a faji kérdés
körében mutatkoznak. Az ipar terén például In
diában már nagy haladás az, hogy 13 éven'aluli
gyermekek nem lehetnek bányamunkások, de a
13 éven felül már egész munkás számba mennek
és hetenként 54 órán át kell lent a bányában a
legnehezebb munkát végezniük. India bányái
ban még nemrégen is 50.000 nő dolgozott. Kíná
ban a, helyzet még rosszabb. Shanghaiban pél
dául 6 éves gyermekek napi 12 órát dolgoznak;
a shanghai kulik havonta csak 15 dollárt keres
nek, a létminimum pedig havi 16 dollár. A gaz
dasági viszonyok átalakulása maga után vonta a
falusi lakosság helyzetének rosszabbodását is.
Anglia egyes gyarmatokban arra csábítja a föld
műveseket, hogy a világpiac számára termelje
nek gyapotot, kávét, kakaót. A következmény az,
hogy a lakosságnak nincs élelme. Egyiptom,
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amely egykor a világ éléskamrája volt, ma gabonabevitelre szorul, mert az angol kapitalizmus
gyapotot termeltet a földmiveseKkel. Afrikában
némely vidéken sok földet adtak a fehér be
vándorlóknak, a szűk területekre szorított nége
rek proletári/álódtak. A munkabérek a tűlnépes
területeken nevetségesen csekélyek. Indiában a
mezőgazdasági napszámos átlagos napszáma 50
fillér, pedig a fegyházakban, ahol az ellátás nem
mondható fényesnek, egy ember eltartása na
ponta 35 fillérbe kerül, pedig a napszámosnak
m égd családját is el kell tartania. A falusi lakos
ság problémája annál fontosabb, mert például
Kináoan a lakosság 85°o-át, Indiában a lakosság
90o/o-át teszik ki.. A fajok ellentéte a jelenkor
közgazdasági viszonyai következtében mindin
kább kiélesednek. Szóba kerültek az indiai és
a filippiszigeti benszülöttek sérelmei. Északamerika déli államaiban a négerek még mindig nem
teljesjogu polgárok, pedig évszázadok óta ott
laknak.. Délafrikában a fehér lakosság egy tör
vényt sürget (az úgynevezett colour-bar-bill),
amely szerint a négerek, mint »képzett munká
soké nem volnának alkalmazhatók. Japán sérel
mezi Északamerikának bevándorlási törvényét,
amely a sárga fajt kirekeszti Északamerikából.
A konferencia liáiom nyilatkozatban foglalt
állást az ipari, a mezőgazdasági és a faji prob
lémák tekintetében. Az ipari problémát illetőleg
elhatározta egy irodának a felállítását, amely a
stockholmi konferencia szociális-ethikai intézeté
vel karöltve fogja a kérdésnek részleteit tanul
mányozni. Hangsúlyozta a konferencia, hogy a
lelkészeknek és a tanítóknak ismerniök kell a
falusi életet és annak érdekeit; a hittérítők nem
hanyagolhatják el azt a nyomort, amely India és
Kina falvaiban uralkodik; az amerikai és angol
missziói társulatok eddig különösen a városi la
kosságra voltak tekintettel, ami hiba volt. A faji
ellentétek kérdésében a konferencia nyomatéko
san felhívja a keresztyéneket, hogy már a gyermeknevelesnél küzdjenek a faji gyűlölet és a
faji elfogultság ellen; iparkodjanak a sajtó és
röpiratok által is felvilágosítani a közvéleményt.
.A jeruzsáleini konferenciának egv további
tárgya a vallásos nevelés volt. A missziói társu
latok mindenféle iskolákat állítottak fel, ame
lyekbe sok millió növendék jár. A konferencia
kimondta, hogy a nevelés a külmissziói tevé
kenységnek integráns része. A nevelés célja nem
csak ismereteknek közlése, hanem az egész em
bernek, minden tehetségének kiképzése. Ebből
a célkitűzésből kiviláglik a vallásos nevelésnek
elsőrendüsége. Ezt a célt nemcsak a hitoktatás
hanem az egész iskolai és családi nevelés kell
hogy szolgálja. Jézus nevelési módszere a leg
jobb, amely szerint a gyermekek képzetvilágá
hoz kell a nevelőnek alkalmazkodnia, lehetetlen
ség tehát az európai tankönyveket egyszerűen
lefordítani és más földrészeken eredményesen
használni. A modern neveléstudomány eredmé
nyeit fel kell használni a missziói iskolákban, s

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

244.

ezért szükséges, hogy a misszionáriusok állandó
kontaktusban legyenek a misszionáló keresztyénséggel. A nemzetközi missziói tanácsra vár eizen
a téren nagy és szép feladat a szükséges iro
dalom közvetítése és a tanerők kiképzésének ta
náccsal és tettel való irányítása révén.
(Folytatjuk.)

Jegyzetek.
A győri egyházmegye idei közgyűlése azzal
a kérelemmel fordul a felsőbb hatóságához,
hogy a lelkészek részére az egyházi esketésekre
vonatkozólag 1895-ben adott ideiglenes utasí
tást az azóta lefolyt harminchárom év tapasz
talatai alapján tegye rekonzideráció tárgyává.
Az 1895. évi ideiglenes utasítás az egyházpoliti
kai törvények életbeléptetésének köszönheti
megjelenését. Azoknak az egyházpolitikai tör
vényeknek akkoriban a protestáns közvélemény
tapsolt, ma már látjuk, hogy a reverzális életbe
léptetésével azok a törvények a római katholicizmusnak fegyvert adtak a kezébe. Igaz, hogy
a mi kezünkbe is, de mi az ideiglenes utasítás
sal ezt a fegyvert eltompitottuk. Az ideiglenes
utasítás lényegében véve azt jelenti, hogy a
házasuló evangélikus fél azt csinálja, amitakar,
a lelkész, aki az egyházi hatalmat képviselhetné,
a házasuló fél szeszélyének deferálni köteles.
Az ideiglenes utasítás szerint egyházunk, amely
nek megnevezéséből az Utasítás 1. §-ában ki
maradt a keresztyén jelző, az egyházi esketés
jogát a polgári házasságkötés mellett is teljes
mértékben igénybe veszi. Ennek kijelentése után
következik a lelkész kötelességeinek megállapí
tása. Nevezetesen a lelkész tartozik a kihirdetést
foganatosítani, de a kihirdetés hiánya miatt az
esketést nem lehet megtagadni. Köteles azonban
a lelkész a házasságkötést, ha az előzőleg ki
hirdetve nem lett, utólag kihirdetni, {He az utó
lagos kihirdetés mellőzendő, ha a házasok ezt
kifejezetten kívánják. Ez foglaltatik a 2. g-ban,
amely úgy kezdődik: Ha a jegyesek a házasság
nak egyházi kihirdetése végett jelentkeznek. Ha
jelentkeznek! A 4. §. szerint az egyházi esketés
nem tagadható meg, ha legalább az egyik fél
evangélikus és igazolja, hogy a polgári házassá
got megkötötte. Megeskethetők az olyan háza
sok is, akiknek egyike evangélikus vallásu, má
sika pedig nem keresztyén. A 2., különösen pe
dig a 4. §. alapján tehát a lelkész köteles meg
esketni a feleket, akár jelentkeztek nála előző
leg, akár nem, mert az egyetlen feltétel az, hogy
az egyik fél evangélikus legyen, és a polgári
házasság megkötését bizonyítsa. Ezek után a
10. §-nak intézkedése, amely szerint az egyházhívektől megkívánja, hogy a) a polgári házas
ságkötés után azonnal igénybe vegyék az egy
házi esketést, b) úgy a hirdetésre, mint az esketésre legalább is a polgári hirdetés folyama alatt
jelentkezzenek, nem egyéb jámbor kívánalomnál.
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A 11. §. szerint az esketés egyházi szertartása
akkori agendális alakjában fentartatik, úgy azon
ban, hogy a házasságkötési szándékra vonatkozó
kérdések és az eskümintában is az egybekelést
jelző mondatok elhagyandók. Az egész ideigle
nes utasításnak a lényege abban foglalható
össze, hogy az egyházi esketés körül az egy
háznak a keze teljesen meg van kötve, a há
zasságkötő felek pedig teljesen szabadjára van
nak eresztve. Kiáltó hiánya és fogyatékossága
ennek az ideiglenes utasításnak az, hogy az em
ber annak elolvasása után halvány fogalmat
sem nyer arról, hogy egyházunk voltaképpen
minek tekinti az egyházi esketést, miután a há
zasságkötési szándékra vonatkozó kérdés,vala
mint az egybekelést jelző mondatok az agendából kihagyatnak. Egyetlen szó sincs az utasí
tásban arról, hogy milyen vétséget követnek
el, illetve követnek-e el egyházi vétséget azok,
akik az egyházi esketést nem veszik igény
be. Pedig az utasitás, amikor az egyházi
esketés jellegéről és az egyházi esketést mel
lőző egyháztagok egyházi helyzetéről hallgat,
a lelkészeknek adott utasitás egyik leglényege
sebb és alapvető részét hallgatja el. Az egyház
az egyházi esketést jognak tekinti, enniek a
jognak gyakorlására a lelkészeket kötelezi, de
nem mondja ki, hogy az egyházi esketés igénybevétele az egyháztagoknak kötelessége. A
győri egyházmegye tehát felvilágosítást kér arra
vonatkozólag, hogy mi az egyházi esketés lé
nyege egyházunk felfogása szerint, s hogy váj
jon az egyháztagoknak az egyházi esketés kö
rül csak jogaik vannak-e, avagy vannak köte
lességeik is. Az egyházi fegyelem gyakorlásá
nak innen, a családalapításból kell kiindulnia.

Iz evangélikus istentisztelet.
Az istentisztelet alatt az ember hódolatát
értjük a mennyei Atya iránt. Az ember szivé
ben megalázva beismeri mind azt a szeretetet,
jóságot, amelyet Istentől teljesen érdemetlenul
élvez testi és sze’lemi javakban s Istennek eme1
végtelen szeretetét a gyermeki hála, a gyermeki
tisztelet érzelmével viszonozza. Az; Istentisztelet
azért lehet egyes emberek Isten iránt megnyilvá
nuló hálája, tisztelete, imádata épen úgy, mint
egész közösségek érzelmének, dicséretének meg
nyilvánulása. (Magán és nyilvános istentisztelet.)
Az embernek az Istennel szemben megnyil
vánuló eme hódolata adva van az ember termé
szetével s az istentiszteletek nyomait és azok
tartását az emberiség történetének első idejében
épen úgy megtaláljuk, mint ma is a legművelet
lenebb népeknél. A lényeg, a formák és a le
folyás mindig az emberek szellemi művelődésé
től függött és függ. A régi népeknél, valamint
ma a műveltség alacsonyabb fokán álló töme
geknél többnyire áldozatok bemutatásával öszszefüggő formalismusban merül ki, amelyhez
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tánc, érzéki kicsapongások járultak s járulnak.
Az egy Istent hivő zsidóság istentiszteletének
lényege is az áldozás volt, amelyhez Dávid idejé
ben a fenkölt érzelmekkel s eszmékkel teljes zsol
tárok éneklése járult. A paganismus terjedésével
azonban az istentiszteletek a zsidóknál is teljesen
pogány formát vettek fel.
A keresztyén istentisztelet ezzel szemben a
legtisztább lelki áldozat: Istennek lélekben és
igazságban való imádása. Mert Isten lélek s
hozzá csak a mi lelkünk által közelíthetünk, vele
csak a mi lelkünk által érintkezhetünk, amely
lélek az Istenség része. Igen, lélekben és igazság
ban! Lelkünk tudja és érezze, amit ajkunk mond
és legyenek szivünk érzelmei, ajkunk beszédei
igazak, ószinték. A nyilvános istentiszteletben
épen emiatt a fundamentalis elv miatt hang
súlyozzuk a Szent írással együtt az anyanyelv
jogát és helytelenítjük a róm. kath. egyház és
egyéb egyházak (görögkeleti) rendjét, nemcsak
azért, mert a misében visszatértek a Jézus előtti
áldozati kultuszra, tehát az élettelen formalismusra, hanem a latin s a hívek által nem értett
idegen nyelvek használata miatt is, amely körül
mény miatt az istentisztelet nem történhet »lé
lekben és igazságban» s lefolyásában lényegé
ben tényleg nem lehet más az, mint opus operatűm, üres, szépen előadott forma.
Az istentisztelet lényege annak céljával fel
adatával a legteljesebb összhangban kell, hogy
legyen s ez az összhang talán sehol sincs meg
oly tökéletesen, mint az evangélium alapián álló
egyházaknál. - Mi a cél, mi a feladat? Nemcsak
a mi tiszteletünk, a mi hálánk és hódolatunk ki
fejezése mennyei Atyánk iránt, hanem az ő ke
gyelmi, lelki ajándékainak közlése is mi velünk,
gyarló gyermekeivel.
Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója fel
építette a földön az anyaszentegynázat, hogy
az folytassa megkezdett müvét, Istenországánalc:
a szeretet és békesség országának építését. S
hogy magasztos rendeltetését végezhesse, meg
ajándékozta a céljai eléréséhez szükséges eszköeökkel: az ima, az Isten Igéje és a szentségekkel.
Ezekkel az égből származó lelki eszközökkel építi
s építheti egyedül a földön az anyaszentegynáz
Jézusnak megkezdett művét: Istennek országát.
Eme égi, lelki kincsekkel táplálja az anyaszentegyház tagjait a földi élet egész folyamán a
bölcsőtől a sírig; ezeket az égi kincseket igyek
szik hozzáférhetővé tenni minden embernek lelke
épülésére és lelke üdvösségére a belmissiói és
a külmissiói mozgalmakban, ezekkel táplálja a
hívek lelkét az istentiszteletek alkalmával. Azért
a helyes módon felépített evangéliumi istentisz
teleti rend ezt a hármat soha sem nélkülözheti:
ima (ének), ige és szentség (úri szent vacsora),
aminthogy a németországi evangéliumi istentisz
teleti rend úgy van fölépítve, hogy úri szent va
csora osztás minden vasárnapi főistentisztelet
után van. Ami teljesen helyes gyakorlat.
Az evangéliumi istentiszteleti rendben a lel
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kész semmiképen nem bir Isten és ember közötti
közbenjáró szereppel. (»Egy a ti közbenjárótok,
a Krisztus!«) A lelkész nem egyéb, mint azanyaszentegyház elhívott megbízottja, aki az anyaszentegvház (gyülekezet) megfázásából gyako
rolja annak jogait s végzi annak feladatát az
ima és a kegyelmi eszközök kiszolgáltatása kö
rül. Olyan egyháztag mint más, iné^is a szent
szolgálatra való elhívással és megbi/assal. Azért
a lelkész elsősorban magának prédikáljon!
A nyilvános istentiszteletek lefolyásától meg
kívánjuk, hogy azok magasztos hivatásuknak
megfelelően föltétlenül ékesen és szép rendben
folyjanak le. Azért tartom örvendetesnek amaz
intézkedést, hogy a hazai ev. egyházban lévő
chaos az istentiszteletek lefolyásánál megszüntettessék s az istentiszteletek rendje egységes
alapelvek szerint megállapittassék. Hogv Iste
nünk szent urát mi magyarhoni evangélikusok
is nemes, felemelő formák között magasztal
hassuk.
Mayer Pál, ev. lelkész.

H ofaeker Lajos.
1828 + 1928.

I.
Mindössze harminc évet élt s annak is túl
nyomó részét tétlen betegen. Mégis az áldások
nak olyan folyója áradt ki belőle, mely bejárta
a földet s melynek ma sincs vége. Halála után
25 évvel 70.000 példányban olvasták prédiká
cióinak két kötetét, Németországon túl is Nor
végiában, Svédországban, Oroszországban és
Északamerikában. E sorok Írójának volt alkalma
beszélni egy köztünk élő magyar lelkésszel, aki
nek, még mint kezdőnek, élt a gyülekezetében
egy asszony, kit Hofaeker kontúrnál! Hogy mi
csoda ragyogás volt annak az asszonynak sze
mében! Évtizedek nem tudták elhomályosítani
a mélységes lelki benyomást, mit a sápadt arcú,
de hatalmas szavú lelki pásztortól vett. És én
csak örültem, amikor ebből a ragyogásból az
én lelkésztársam arcán is lelhettem valamit, mert
úgy látszik a mélységes benyomás át^zármazott
ő reája is.
Jelen emlékezést is egy ilyen várakozás
fűti. A Hofaeker életéből kiaradó folyónak most
is van ereje. Azok számára is, akik lelki ébredést
várnak, azok számára is, akik igehirdetésüket
szeretnék erőteljesebbnek tudni; azok számára
is, akik a maguk lelki életének útvesztőiből ki
bontakozást, vagy a gyülekezeti evangélizáció
problémáival vívódnak. El lehet mondani, hogy
Hofaeker ma aktuálisabb, mint bármikor. Bár
halálának 100. évfordulója ajkaimul szolgálhatna
arra, hogy magyar földön is ismertebbé vál
hatnék s az említett áldás folyó bő öntözést vé
gezhetne egyházunk száraz kertjeiben. I. Mó
zes. 2. 10.
A szülők.
Hofaeker Lajos 1708. április 15-én szüle
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tett, Wildbad fürdőhelyen, Würtenberg áldott csupa szív és mégis férfiasán fegyelmezett és
földjén, amely annyi drága evangéliumi meg fegyelmező lélek. »Szeretete egy szóból és tiz
mozdulásnak színhelye volt már. A t y j a lelkész tettből áll«. Mint anya rendkívül sokat hordo
eredeti, határozott, bár kissé nyers egyéniség. zott. Egyik fia elmebeteg. Másik fiának, a mi
Köztiszteletben futva meg pályáját, végül Stutt Hofackerünknek majdnem tiz évi betegeskedégartba kerül. Azok közé tartozott, aki az ak nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk.
kori pietizmus egyes kinövéseit nem tudta el Magával szemben legkiméletlenebbül alkalmazza
viselni, s azért annak tisztább formáival szem a világosságot, mely megítél. Abban az imában,
ben is ellenszenvvel viseltetett. Életének utolsó melyet férjének temetése napján jegyez fel, ezt
fejezetét mégis egy alapos megváltozás vezeti találjuk: »Óh fedd fel mindjobban nekünk a mi
be. Nem kis része volt ebben a fiúnak, aki hit szivünk gonoszságát, hogy bűnös romlottságunk
és üdvbizonyosság dolgában, akkor már apja mélységét a Te világosságodban mindig éleseb
előtt járt. Az öreg ur a maga tekintélyének tu ben felismerjük s a Te váltságnyujtó kegyel
datában sokáig próbált rugódozni az ösztöke meddel szemben fogékonyak legyünk«. Az imá
ellen. Az elpusztitathatlan erejűnek ismert fér nak legkiemelkedőbb helyén találjuk a következő
fiút azonban egyszercsak súlyos betegség lepte kis versikét:
meg. És aki eddig egy ridíeg theólógiai rend
Szenvedések, halálok,
szer ókuláréján keresztül nézte a bűn és ke
Mig test s lélek elválnak,
gyelem roppant világát, valami csodálatos köz
Szivemben hadd találjon
vetlenséggel látta meg a Jézusból kiáradó élet
Szüntelen szállásra!
mindenek felett való voltát.
Ez a benső közösség, mely felvértez saját
Knapp, Hofacker barátja s életrajzi rója, - - szivünk romlottságával szemben, volt a titka
az ő nyomán készült ez élettanulmány, -- há annak a határozott fellépésnek, melyet hozzá
rom jellemző esetet említ fel az apa megvál tartozói tapasztaltak, mikor rá kellett mutatni
tozásáról.
a bűneikre. Szinte páratlan az anyák történe
A betegágyon meglátogatta őt egy öreg tében az a két példa, melyet Lajos fiával szem
tanító, aki pietista hírében állott s akit ép ezért ben e téren elkövetett.
iskolavizsgálatai alkalmával nagyon lenézőleg :
»Anyám, — mondta egy vasárnap reggel,
kezelt. »Hogy tetszik lenni, kedves Nagytiszte- séből, az utolsó másfél év kivételével mindent
letü Ur?« kérdezte. »Mit, Nagytiszteletü Ur? átél. És ugyan tugy, mint egy oszlop. Tudja, hogy
Semmire yaló ur! így kell mondani. Nem va az ablaknál állva, a mi Hofackerünk — mikor
gyok más, csak nyomorult, mélyre lefokozott ezek az emberek vasárnapról-vasárnapra ván
bűnös, aki csupán Megváltóm kegyelmében le dorbottal a kezükben itt felvonulnak s aztán ha
hetek szabad és boldog«.
marosan megkezdődik ott bent a tolongás, óh
Másik látogatója egy nagyhírű theólógiai akkor megmozdul bennem valami éktelen rút
igazgató volt. »Nos, kedves Igazgató Ur, most gőg s elkezd suttogni egy hang;: »Mégis külö
már minden szisztémám rombadőlt!« »Jó, jó« nös nagy szónok vagy te!« Mit csináljak, hogy
— felelte az — »de azért csak nem bűn, ha va elűzzem ezt az ellenséget, amely oly szívósan
lakinek bizonyos theólógiai szisztémája van?« üldöz?«
»Nem, az nem. A szisztémákat egész életemben
»Nem szégyenled magad -- volt az anya
szerettem. Azt azonban, aki értem vérét on válasza — te nyomorult ember, akit mindennap
totta, igazán nem.
dorgálni kell! Még kevéllyé is akarod tenni a
A harmadik eset az életrajzíróval történt. te vánnyadt s nyavalyákkal tele testedet! Ö»Rajtam láthatja, fiatal barátom, hogy végül is Ádámodat még holmi pozdorjával is feltüzelnéd,
mi állja ki a próbát. Ha gyermekibb és együ- holott örülnöd kellene, hogy nem sülsz egy-egy
gyübb lettem volna egész életemben, többé le beszédbe bele. Eredj és szégyeld magad szíved
hetett volna számomra az Üdvözítő. Ön még fenekéig!«
fiatal. Adja magát át egész gyermeki módon
(Folytatjuk.)
Ö neki! Akkor igen sok áldást fog tapasztalni
s jelenteni mások számára is. Mert a Jézussal
való egészen benső közösség nélkül életünk el
hibázott s elveszett«.
— Az erdélyi unitáriusok püspöke dr.
Egészen azok a hangok, melyek a fiú bi
zonyságtételeit jellemezték. De nemcsak a fiú Boross György lett, akinek megválasztását a
hatott alapára. Az a határozottság, mellyel |az román kormány jóváhagyta.
apa az uj életet megragadta s másoknak is
— Nagy evangelizáló konferencia Győ
elébe állította, erősítették, hogy a lelkekkel rött. A Bethánia-Egyesület augusztus 11—12szemben az ő fellépése is nagyon határozott én Győrött nagyszabású konferenciát tart a kö
legyen.
vetkező nagyon áldásosnak ígérkező tárgysoro
Az apa és fiú lelki életében egyaránt nagy zattal: 11-én (szombaton) d. u. 3—6-ig Nyári
szerepe volt az a n y á n a k . Egyike a legritkább Pál pécsi ref. lelkész megnyitó beszédet tart,
női lelkeknek. Naiv és mégis nagyszerűen Ítél, amit két előadás követ e közös tárgyról: »Mit
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akarunk?« I. »Kezünkbe vesszük a Bibliát.«
(Szabó Miklós ref. lelkész.) 11. »Keressük a Krisz
tust.« (Molitorisz János ev. lelkész.) Este 8-kor e
tárgyról: »Mit akar Krisztus?« tartja az első elő
adást br. Podmaniczky Pál e címmel: «Krisztus
az egész világot akaria.« 100—120 vetített kép
kapcsán szól erről. A Kérdésre a második felele
tet a másnap délelőtti istentiszteletek adják
meg, mikor is Czeglédy Sándor ref. lelkész az
evangélikus,® s Thuróczv Zoltán ev. lelkész a
református templomban beszél erről: «Krisztus
téged akar.« 12-én 3—6-ig az előadások e kér
désre felelnek: »Mit ad Krisztus?« A két előadás
cime: »Békességet«, «Erőt*. Este 8-kor a záróösszejövetelen Nyáry Pál esperes beszél e cí
men: »Ne tétovázz!« Akik a konferencián más
helyekről részt akarnak venni, legkésőbben
augusztus 5-ig küldjék be jelentkezésüket Turóczy Zoltán győri ev. lelkészhez s közöljék, hogy
kémek-e ingyen szállást, részt vesznek-e a ked
vezményes étkezésen.
— Tanintézeteink érdekében. Kapi Béla
püspök körlevelet bocsátott ki egyházkerülete
lelkészeihez, melyben felhívja a lelkészeket, fel
ügyelőket, tanítókat, családokat a soproni, bony
hádi, kőszegi tanintézetek támogatására. Kör
levelében többek közt ezt Írja a püspök: »Egy
házpolitikánk középpontjába kell állítanunk isko
lapolitikánkat. öntudatos tervszerűséggel, hatá
rozott programul megvalósítását szolgáló finan
ciális erókoncentrálássai emelnünk kell iskoláink
szintjét. Egyházunk evangéliumi szellemével s
a protestantizmus örök eszményeivel kell meg
töltenünk az iskolák tantermeit, hogy ne csak az
épület homlokzatán ragyogjon az evangélikus«
jelszó, hanem az intézet belső, elrejtett és mégis
mindenütt észrevehető homlokán is.«
— A protestáns kölcsön. A Protestáns Or
szágos Hitelszövetkezet, amelynek elnöke Balthazár Dezső, alelnökei üeduly Henrik és Antal
Géza püspökök, már augusztusban megkezdi a
kölcsönök folyósítását. A protestáns kölcsön első
részlete három és félmillió dollár lesz, mert a
pénzügyminisztérium a hátralevő másfél millió
dollár aprobálását januárra halasztotta. A newyorki Rollins-cég, amely a kölcsönt a newyorki
piacon kibocsátja, a szükséghez mérten második
ötmillió dolláros kölcsönt is elhelyez a piacon.
Az amerikaiak az ingatlan értékének 50 százalé
kát fogadják el fedezet gyanánt.
— Jezsovits Károly sírem léke. A néhai
Jezsovits Károly selmeci tanár és igazgató sír
emlékének felállítására alakult bizottság f. hó
12-én tartotta meg Okolicsányi Gyula elnöklete
alatt záró ülését Budapesten. A kegyeletes célra
itthon 1100 pengő, a megszállott területen pe
dig Oszvaldt Gusztáv kezeihez Selmecbányán
2400 cs. korona gyűlt egybe, — vagyis az összes
eredmény kerek összegben 1500 pengő. A bi
zottság Oszvaldt utján Selmecbányáról kért sír
emlék terveket s ezek közül egy ottani kőfaragó
nak tervét fogadta el, mely finom kivitelű szilé
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ziai gránitból készül 6656 cseh korona árban.
A sirkőleleplezési ünnepély lehetőleg f. évi
szeptember hó utolsó hetében tartatnék meg.
A magyar beszédet Dr. Händel Béla dunáninneni
ev. kerületi ügyész, Jezsovitsnak egykori tanít
ványa, a tót beszédet pedig egy Selinecen ki
jelölendő volt tanítvány fogják elmondani. A
leleplezés napjáról mindenik, a sírkőre adikozó,
volt selmeci lyceumi tanuló a maga idejében
értesittetni fog. A/. aláírási ivek, a sirkőbiz.ottság
jegyzőkönyvei s az ide vonatkozó (összes iratok
a dunáninneni ev. egyházkerület irattárában he
lyeztetnek el. Ott bárki megtekintheti azokat.
Kiváló tisztelettel Okolicsányi Gyula, a Jezsovits
sírkő emlék bizottság elnökka
— Nyíregyháza. A tiszai egyházkerület a
nyíregyházi Leánykalvineum igazgatótanácsával
karöltve protestáns tanitónőképzó intézetet szer
vez, amelynek első évfolyama az idén megnyílik.
Az intézet két évig a Leánykalvineumban mű
ködik, azután intemátussal felszerelt uj épületet
kap.
A kultuszminiszter intézkedett, hogy a
Szabolcsvármegyei Tanítók Otthona felépítési
költségeire ugyanannyi segély adassék, amennyit
a györmegyei tanítók kaptak.
— R és/L t egy prédikációból. »Kedves test
véreim,« — mondta a néger lelkész — >;ti azért
jöttetek, hogy esőért imádkozzatok. Testvéreim,
a vallás fundamentoma a hit. Hol van a hitetek?
Eljöttök, hogy esőért imádkozzatok, és egyitek
sem hozott magával esernyőt.«
— Budapest vallásügyi kiadásai az 1929.
évi költségvetés szerint a következők: A kegy
úri jogon a fővárost terhelő személyzeti fizeté
sek általában a régiek maradtak, a jövő évben
is felemelt fizetésüket kapják a káplánok, ami
által a plébánosok kiadásai jelentősen csökken
nek. A római katholikus egyházban a jövő év
ben huszonöt plébánost, hét helyi lelkészt, öt
vennégy segédlelkészt fizet a főváros. A katho
likus egyházi személyzet összes fizetése a jövő
esztendőben 530.001) pengő lesz. A dologi kiadá
sok során a szokásos általános tatarozási mun
kálatokon felül folytatólagosan rendkehozzuk a
belvárosi templom orgonáját. Uj fedelet kap az
óbudai templom toronysisakja. Huszonötezer
pengővel járulnak hozzá a Szent István Bazilika
részére beszerzendő hősök harangjához, sekrestyéslakást építünk a kelenföldi plébániánál, uj
számlapot kap a józsefvárosi plébániatemplom
toronyórája. A Bakáts-téri templom renoválá
sára 84.000, ugyanennek a templomnak központi
fűtéssel való ellátására 85.600 pengővel járul
hozzá ebben az évben a főváros. Megkezdjük
az erzsébetvárosi plébániatemplom helyreállítá
sát egyelőre 100.000 pengő erejéig, ugyanebben
a templomban 40.000 pengő költséggel központi
fűtést létesítünk. A felekezeti segélyeknél a ren
des évi segélyek majdnem a duplájára emelőd
nek. Jelentősebb tételek itt az ágostai evangéli
kus egyházak 33.500 P segélye, a református
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egyházak 88.000 pengő segélye, az izraelita hit tyént. A fegyelmezettségről, melyet minden
községek 106.000 pengőnyi segélye. A rendkívüli irányban ki kell terjeszteni s lelki közösségről,
segélyek sorában a kelenföldi református egy melyet meg kell nagyon becsülni.
Junius 29.-én általános evangelizáló nap kap
ház 20.000, az angyalföldi 24.000, a külső ferenc
városi 25.000, a kőbányai ágostai evangélikus csolódott a konferenciához, amikor az áhítaton
24.000, az unitárius egyház 24.000, a pesti izr. kívül négy előadás hangzott el. Az első két elő
hitközség 40.000, az aut. ortodox izr. hitközség adás: »Miért nehéz az élet?« Dr. Molnár Gyula,
20.000 pengő hozzájárulást kap templom, illető »Hogy lesz könnyűvé az élet?« Vargha GyuláHé,
leg papiak építésére. A Jezsuita-rend 25.000 pen sokaknak rámutatott a bűn tényének eddig fel
gőt kap hozzájárulásképen, a Manreza lelkigya- nem ismert komolyságára, majd az Ur Jézus el
korlatos házépítési költségeire, a Budai Kapuci fogadására, mint Aki egyedül teheti könnyűvé
nus rend 24.000, a zuglói református egyház számunkra az életet. — Délután Péter-Pál nap
jához illő aktualitással igy szóltak az előadások:
20.000 pengő tatarozási költséget fog kapni.
— Első éves egyetemi hallgatók létszáma. »Hogyan lett Simon Péterré?« Boross Mihály,
Gróf Klebelsberg kultuszminiszter rendeletet »Hogyan lett Saul Pállá?« Pauer Irma. Az enge
adott ki az 1928/29. tanévben az I. évfolyamra delmesség utján! Ez a felelet az elsőre. Az igaz
felvehető egyetemi és jogakadémiai hallgatók ság őszinte keresésével! Ez a felelet a máso
létszámáról. A rendelet szerint a pécsi egyetemre dikra. — A sorrendet, úgy mint a többi napokon
felvehető 50 teológus; a miskolci jogakadémiára is, szavalat, duett, karének s zeneszám tették
meleggé s változatossá. A résztvevők az ország
40 hallgató.
— A „Fébé“ Evangélikus Diakonissza különböző helyeiről jöttek össze s számuk meg
Nőegylet jun. 26—28. napjain tartotta tagjai haladta az ötszázat. — A konferencián elhangzott
számára szokásos évi konferenciáját Klotildlige- előadások rövid kivonatát hozni fogja az egye
ten. A tagok adományából épült s 400—500 lel sület lapja: a Fénysugár.
ket befogadó fedélszin ez alkalommal szolgált
— A sajtónapi gyűjtések eredménye a
először a konferencia színhelyéül. A konferen dunántúli egyházkerületben. A husvét utáni
ciát szeretetvendégség vezette be, melyen Pauer második vasárnap tartott sajtónapi gyűjtésekből
Irma diakonisszafőnöknő, az egyesület elnöke az 1928. évben összesen 1202 pengő 81 fillér
tartott megnyitó beszédet Péter nagy pünkösdi folyt be és pedig: Győri egyházmegye 222.03
beszéde alapján. A konferencián résztvett Dr. P, Kemenesaljái 68.05 P, Somogyi 78.42 P, Sop
Raffay Sándor püspök ur is kedves neje társasán roni alsó 77.35 P, Soproni felső 59.41 P, Tofnagában. Előadásának cime: A keresztyén ember Baranya-Somogyi 283.41 P, Vasi közép 230.53 P,
fegyelmezettsége volt I. Thessalonikai levél 5. Veszprémi 155.58 P, Zalai 28.03 P. A befolyt
11. alapján. Mélyére hatolva a ritkán tárgyalt összeget az egyházkerület püspöke hat egyházi
témának a keresztyén ember fegyelmezettségét lap között igy osztotta fel: Harangszónak402.81
Dr. Raffay Sándor püspök ur az egykor minden P, Lelkipásztornak 200 P, Evang. Népiskolának
kire bekövetkezendő ítélet komolyságából ve 180 P, Hausjreundn^k 180 P, Evangélikusok
zette le. ^ többi tárgyakról : »A keresztyén; ember Lapjának 140 P, Gottholdnak 100 P. — Az
lelki fejlődéséről« Pauer Irma, »A keresztyén Evangélikusok Lapjának juttatott 140 pengőt
ember szóbeli bizonyságtételéről« Vargha Gyulá- ezen a helyen js hálásan megköszönjük.
né, »A keresztyén ember titkos kamrájáról«
Mohr Henrik, «A keresztyén ember lelki közössé
F elelős kiadó : PÁLMAI LAJOS.
géről« pedig Gáncs Aladár beszélt. Volt külmiszr
sziói óra is, melyen szintén Pauer Irma főnöknő
Az Evangélikus Üdülőotthon Neumarkttartott előadást. Az egyes áhítatokon elhangzott
még több bibliamagyarázat, melyeket az említet ban (Steierország) gyönyörű erdei fekvéssel, pi
teken kívül Trauschenfels Elza, Soltész Gyuláné, henő csarnokával, jó bécsi konyhájával nyuga
Boross Mihály és Bélák Sándor tartottak. A lomra vagy erősödésre szorulóknak a legkelle
konferencia betetőzése közös úrvacsora vétel mesebb tartózkodást nyújtja. A háztartást a grazi
jvolt, amelyen Gáncs Aladár Ezsaiás 60. 7. b.
alapján beszélt az Ur kedve szerint kiszolgálta Evang. Diakonisszaház nővérei yégzik. Mércéi
kéit árak. Érdeklődés a Vezetőségnél.
3—3
tott életről.
A konferencia beszámoló és hála-összejöve
tellel zárult, melyen a résztvevők nagy lelki öröm
Az Evangélikus Leányotthonban (Graz—
mel tettek bizonyságot a vett s elviéridő áldások Waltendorf Ruckerlberggasse 10.) a jövő isko
ról így a lelki fejlődésben a hit és szeretet állás laévre néhány hely megüresedett. A kertváros
pontjának teljesebb elfoglalásáról, a magunk egyik előkelő villájában levő intézet Grazban
»én«-jével való szakításról. A szóbeli bizonyság- iskolázó leányok számára valódi evangélikus csa
tételnek arról a formájáról, melynek a Szentirás ládias életet biztosit. Havi ellátási dij 165 Schil
minden idézése nélkül, a földi dolgokról való ling. Mielőbbi jelentkezések az intézet vezetősé
társalgás közben is jellemeznie kell a keresz géhez kéretnek.
3—3
Nyomatott •
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K ísértések .
„Csak emberi kisértés esett raj
tatok.“
I. Kor. 10, 13.
Az apostol szavait kétféleképpen lehet ér
teni. Vagy olyan kísértésekről beszél, amelyek
minden emberen megesnek. Vagy pedig olyan
kísértésekről, amelyek emberektől erednek. Akár
hogyan értelmezzük is, kétségtelen, hogy az
apostol a kísértéseket osztályozza. Vannak könvnyebb természetű és vannak nehezebben leküzd
hető kisértések. Erre utal a »csak« szócska. Azu
tán vannak emberi és nem emberi, vagy általános
és különös kisértések.
•
Mi akisértés? Csalogatás vagy ösztönzés
olyasmire, ami tilos. A kisértések alól tehát leg
könnyebb kibújni úgy, hogy nem ismerünk el
semmiféle tilalmat Kín ül és fe’ül helyeztük ma
gunkat a jó és a rossz birodalmán, és ezen az
alapon csinálunk magunknak egy »uri morált.«
S azt mondjuk, hogy ez az erősek morálja. Lo
punk, csalunk, paráználkodunk, hazudunk, gögösködünk: mégsem buktunk el erkölcsileg, mert
csak alaptéma észetünk törvényét követtük, mind
az, amit tettünk természetes. Életünk nem morá
lis, nem immorális, egyszerűen amorális. Az er
kölcshöz semmi köze.
Tévedés azt mondani, hogy az ilyen felfogás
lázadás az erkölcs ellen. Szó sincs róla. A lázadás
hoz bátorság kell. A Herrenmoral prófétáiban
és követőiben a szembeszökő jellemsajátság a
gyávaság. Gyávaság, amely túlfűtött önérzettel
párosult, s hogy önérzete meg ne szégyenüljön,
önmagát csalja meg. Aki el akarja magával hitet
ni, hogy gazdag, csak olyan emberekkel vegye
körül magát, akik nála szegényebbek. Aki tudós
színében szeretne feltűnni, járjon a bárdolatlanok
közé. Aki kiváltképpen meg akarja mutatni eszé
nek józanságát, menjen a bolondok házába. Aki
erejével kíván hencegni, verekedjék gyermekek
kel. Az ilyen gazdagnak gazdagságához, az ilyen
tudósnak tudásához, az ilyen józaneszünek józan
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ságához, az ilyen erősnek erejéhez hasonló an
nak az erkölcsi bátorsága és épsége, aki azzal
akarja magát tultenni és mentesíteni az erőpró
báktól, hogy nem ismer el semmiféle erkölcsi
törvényt és tekintélyt.
Vannak ilyenek sokan, és azért a mi korunk
nak is mint minden más történelmi korszaknak
erkölcsileg fő jellemzője a gyávaság, amelynek
számos példáját láthatjuk naponta úgy a ma
gunk, mint embertársaink életében. Ritkán csa
lódik az, aki az emberekkel szemben való visel
kedését az emberek hiúságára és gyávaságára
alapozza. Még hősöket is varázsolhat elő belőlük
ezen az alapon.
Elismeri, hogy vannak kisértések, és hogy
vannak erkölcsi elbukások, már magában véve
alázatosság és bátorság, és hálát kell érte, mint
kegyelmi ajándékért, adni az Istennek. Ebből az
alázatosságból és bátorságból, mint jó talajból,
nő ki a megtérés, a bünbánat és törödelem, a
megjobbulás erős feltétele és a biinbocsánat
óhajtása.
A kisértések között vannak általános em
beriek, amelyekből mindegyikünknek kijut. Ezek,
ahogyan a magyar szó kifejezi, végig kisérnek
bennünket egész életünkben. Azért nevezzük az
embert gyarló lénynek, mert ezeknek állandóan
ki van téve, s mert állandóan kisértést jelente
nek számára, vagyis önmagában talál valamit,
ami a kisértéseknek engedni szeretne.
Vannak azonban olyan kisértések is, ame
lyek nem mindenkin esnek. Például Jézus megkisértése ilyen volt. Hozzá tehetjük, hogy mi
nél érzékenyebb valakinek a lelkiismerete, an
nál több kisértést lát meg, aminek következ
ménye, hogy könnyen aggódóvá, bizonytalan
kodóvá, határozatlanná válik. Ez az aggódás
indított és indit sok embert arra, hogy mene
küljön a világból, amely számára tele van kísér
tésekkel, kolostorok falai mögé, a puszták ma
gányába. A legősibb keresztyénség ezt a világ
ból kifutó aggságoskodást nem ismerte. A ki
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sértések elől nem kívánt menekülni. Miért?
Azért, mert a kísértésekben egyúttal megpróbál
tatásokat is látott, és ha zúgolódás és csüggedés nélkül tudta a megpróbáltatást kiállani,
hálásan magasztalta Istennek hűségét, aki pró
bál, de erőt is ád.
Az apostol szavait azonban lehet úgy is
magyarázni, hogy a korinthusbeliek eddig csak
olyan kísértéseken mentek keresztül, amelyek
emberektől származnak. S akkor osztályozása
azt jelenti, hogy vannak olyan kísértések is,
amelyek nem emberektől erednek. Az ember
bűnös kívánságát, Istennel való ellenségeske
dését nem csak emberek kelthetik fel. A sokszor
förtelmes alakot öltő bálványimádás mutatja,
hogy a kisértés kiindulhat azoktól a teremtmé
nyektől, amelyek az ember színvonalán alul ál
lanak; amelyek bár csupán teremtmények, de
mégis akárhányszor felejtetik az emberrel a
Teremtőt és annak akaratát. Vannak azonkívül
gonosz szellemek is, akik kisértik az embert.
Jézusról olvassuk az evangéliombian, hogy a
Lélek elvitte a pusztába, hogy ott megkisértessék az ördögtől. A gonosz szellemektől kiinduló
kisértés sokkal finomabb és veszedelmesebb,
mint az, amely akár emberektől, akár a terem
tett világból indul ki. Ezeknek a szellemeknek
tulajdonítja vallásunk azokat a gonosz sugalla
tokat, amelyek az embert valóban ördögi cse
lekedetekre, szavakra, gondolatokra ösztönzik.
Szörnyű kegyetlenségek, lealjasulások, ame
lyekre ;u. n. normális állapotban képteleneknek
tartjuk magunkat, s amelyeknek gondolata, ösz
töne mintegy mocsárvilágból támad fel a lel
kűnkben; mindaz, amit a modern lélektan a tu
datküszöb alatti lélekvilágnak nevez, de tulaj
donképpen ezzel az elnevezéssel semmit sem
mond, arra emlékeztet bennünket, hogy van egy
nem emberi, de az emberi sorsot befolyásoló
világ, amelyből amint a jóra, úgy a rosszra is
nyerünk a magunk erejét véve tekintetbe, ellen
állhatatlan indításokat. Az emberi életnek ez a
része kifürkészhetetlen és kiszámíthatatlan. Itt
kerülünk szembe azokkal a tényezőkké,1 ame
lyekről Jézus azt mondja, hogy embereknél le
hetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Ezzel a kisértéssel szemben csak az isteni
kegyelem segíthet meg bennünket. Ilyen kísér
tésekből való kimenekülés, avagy ilyen kísérté
sekben való elbukásból való felemelkedés után
tapasztaljuk és tudjuk meg, hogy milyen hoszszutürő, milyen kegyelmes és milyen hű az Is
ten, s mennyire nem a cselekedeteink által, ha
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nem csupán az isteni kegyelembe vetett hit ál
tal üdvözölünk és nyerünk bünbocsánatot. Az
életnek szédítő örvényei feled állva, vagy ör
vényeinek sodrával küzködve látjuk, mennyire
mesterkélt, mennyire mondva csinált, mennyire
a felszínen mzgó azknak a vallása, akik azt
tartják, hogy az ember a maga erejéből bírja
az igazságot Isten előtt kiérdemelni. Az apostol
is, mikor a kísértésekről beszél, végeredmény
ben nem tud mást mondani vigasztalásul és
erősítésül, bátorító ul és csillapítóul, mint: hű
az Isten!

A jenzsálemi kiilmissziói világkonferencia.
(Dr. Ihmeis lipcsei misszió-igazgatónak az Allgemeine
Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitímgban megjelent
cikksorozata nyomán.)

(Folytatás.)
Felette aktuálissá vált a missziói egyházak
alkotmányának az utóbbi években történt gyorsmenetű kiépítése miatt a régi -és az uj egyházak
egymáshoz való viszonyának a megbeszélése.
Indiában a német missziók az egyházakat többé-kevésbbé önállósították. Japánban és Kíná
ban ugyanez az irányzat mutatkozik. A koreai
prezbiterianizmus területén az egyházvezetésben tiz koreaira esik egy misszionárius! Afriká
ban is rohamosan alakul ki a gyülekezetek és
egyházak önkormányzata. Ez a folyamat nem
mindenütt megy végbe simán és súrlódás nél
kül. A bennszülött keresztyének megkívánják,
hogy az egyházkormányzatban döntő szavuk le
gyen és a pénzügyeket ők intézzék; ellenben
kevésbbé hajlandók arra, hogy a felelősség ter
hét is viseljék. Ilyen körülmények között érthetős hogy a hittérítők nem mindenütt hajlan
dók az autonómiára irányul 5 sürgetéseknek en
gedni. Máshol viszont a missziói
társulatok
nem bíznak meg a benszülött keresztyének érett
ségében és járószalagon akarják vezetni őket.
A konferencia kezdettől fogva hajlandó volt
arra, hogy számot vessen az uj missziói egy
házaknak az autonómia kiépítését célzó kívánal
maival. Persze vannak nagy nehézségek is. A
missziói társulatok a munkamezőkön nagy in
tézményeket létesítettek, amelyeknek fenntartása
meghaladja a benszülött egyházak erejét, s ezek
az egyházak egyelőre elegendő tanerőt sem tud
nak beállítani. Az ázsiai egyházak vezetői azt
kívánták, hogy a messzionáriusok helyeztessenek
az ottani egyházi szervek fennhatósága alá, ámde
kérdés, hogy az az európai vagy amerikai hit
térítő teljesen bele tud-e olvadni egy kinai, vagy
indiai egyházba.
Még nagyobb nehézségeket okoz a keresztyénségnek felekezetekre szakadozottsága. Mind
egyik missziói társulat egy-egy felekezitet kép
visel és a maga felekezete számára alapit gyü
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lekezeteket. A társulatok nemzeti jellege csak
szaporítja a korlátokat és válaszfalakat. A kö
vetkezmény az, hogy a missziói területeken a
keresztyének annyira elaprózódnak, hogy nem
bírnak erőt kifejteni. Nem csoda, ha széles látó
körű bensziilöttek nemzeti egyházat követel
nek. A jeruzsálemi konferencia programmjábó!
a felekezeti kérdés telje en ki volt kapcsolva, de
a megbeszélésekből kitűnt, hogy ennek a prob
lémának megoldása a közeli jövőben nem vár
ható. Szépen fejtegette ezt a problémát Temple
Vilmos manchesteri püspök: érthetőnek találja
és lehetőség szerint támogatandónak tartja a
nemzeti egyházak alakítására irányuló
törek
vést, azonban tisztában kell lenni afelől, hogy a
nemzeti egyház megszervezése lazítja azokat a
kapcsokat, amelyek az illető egyházat anyaegy
házához fűzik s felidézi azt a veszesd cl met, hogy
az az uj nemzeti egyház begubózódik. A feleke
zeti egyházak fennmaradásának pedig az a hát
ránya, hogy az illető ország keresztyénsége el
aprózódik, de ezzel szemben megmara.l az öszszeköttetés a politikai határokon át. Mi fonto
sabb: egy erőteljes egységnek a megteremtése,
vagy a történelmi keresztyénséggel való kap
csolat? A/ egyház szellemi jellegére valótekinttettel á szónok mindent felülmúló jelentőséget
tulajdonit annak, hogy a keiesdyénség az egész
világon elevenítő kapcsolatban maradjon. Be
szédében tehát odakoukludált, hogv a nagyobb
csoportokban való tömörülés létrejöhet ugyan,
de a keresztyénség érintkezésben maradása ér
dekében a felekezeti adottságoknak meg kell
maradnick. A tárgyalásoknak eredményeképpen
a konferencia abban állapodott meg, hogy az
önállóság felé irányuló fejlődést
energikusan
támogatni kell. A külmissziói munkának célja
az, hogy a munkamezőn önmagát fokozatosan
fölöslegessé tegye a missziói egyházak önálló
sításával. Egyelőre azonban még nem vonul
hatnak vissza a társulatok a munkamezókról. A
missziók tehát átmenetileg parallel dolgoznak a
bensziilött egyházakkal és fokozatosan adják át
az iniciativát az egyháznak. A pénzügyi önálló
ság kialakulása érdekében a konferencia azon
az állásponton van, hogy a pénzbeli támogatást
az európai egyházaknak juttatott államsegélyek
mintájára kell fixirozni, s előre megállapítani,
hogy ez a segély évről-évre hány százalékkal
csökken. A cél az élő népegyház.
A jeruzsálemi konferencián a pogánymiszszió mellett szóbakeriilt a zsidómisszió is, amelylyel annak idején az edinburghi konferencia nem
foglalkozott; a határozat utalt a budapesti és
varsói konferenciákra s ajánlotta ezeknek a kon
ferenciáknak határozatait a tanulmányozásra. A
Nemzetközi Missziói Tanács organizációját az
uj viszonyoknak megfelelően átalakították. Ál
last foglalt a konferencia a háború kérdésében.
Tárgyalta a misszionáriusok állami védelmét, a
propagandamunkát és más mellékesebb jelentő
ségű ügyeket.
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Dr. Mott, a konferencia elnöke a konferen
cia eredményét igy foglalta össze: »Ha jellemez
nem kell a jeruzsálemi gyűlést, akkor habozás
nélkül mondhatom, hogy ez volt a legbiztatóbb
vallásos összejövetel, amelyen negyven év óta,
vagyis mióta vallásos konferenciákon részt ve
szek, jelen voltam. Az egyháztörténelem folya
mán mikor kellett az egyház munkásainak szo
ciális, gazdasági, faji, nemzetközi és vallási ter
mészetű ügyek ilyen halma/atával foglalkozni,
vagy mikor kellett nekik ennyi komoly és ne
héz követelmények elé állani? Megtették, anél
kül, hogy visszariadtak vagy kitértek volna.
Minden diszkusszión és hivatalos tárgyaláson
végighúzódott a valóságra irányuló akarat. A
dolgoknak szeme közé néztek, és igazi nevükön
nevezték meg ókét. A gyűlés tagjai sohasem
szálltak alá az ideálizmus és aszéíes perspek
tíva fennkölt magaslatairól, s mégsem vesztet
ték el soha a talajt a lábuk alól. A beszédek,
viták, határozatok előre irányultak. Merem ál
lítani, hogy 10, sőt 20 év múltán itélőképes
emberek azt mondják majd, hogy Jeruzsálem
a világrakiható keresztyén mozgalom fejlődésé
ben és kiterjedésében egy uj korszak kezdetét
jelentette«.
(Vége.)

Egységes egyházi éneklés és egyöntetű
liturgia.
E cim alatt már igen sok agilis és jobb belátásu evangélikus zenész fogott tollat a ke
zébe, hogy több oldalról megvilágítva a tár
gyat, nyílt képe legyen a fölöties egyházi ható
ságainknak erről a veszedelmes témáról, mely
mint a tengeri kígyó, a viták egész sorozatát
provokálja és közben minden a régiben marad.
Szabad legyen e kérdéshez nékem is hozzászól
nom, hogy a gyakorlat alapján reáirányitsam a
kérdés elintézésére hivatottak figyelmét olyan
körülményekre is, aminőkre eddig talán senki
sem mutatott rá.
Tudvalévő do'og, hogy a Kapi-féle Chorálkönyv használata kötelezővé tétetett. Oly egy
házaknál, amelyeknél csak egy, nevezetesen a
magyar vagy német nyelv volt az egyedüli hi
vatalos nyelv, ez csak ment valahogy. Azért
»valahogy«, mert bizony pl. több dunántúli és
egyéb gyülekezet akadt, hol az egyes Kapi-féle
dallamoknál az eredeti kották mellé a vidéki
variáns-dallam ceruzával volt bejegyezve, mert
»a nép csak igy énekli«. Tehát ha kisebb mér
tékben is, de variánsok itt is vannak.
A két ajkú egyházaknál azonban remény
telen a helyzet. Különösen a tót-magyar ajkú
helyen. A tót nép az u. n. Tranosciust használja.
Ebben kb. 1200 ének és 550-féle dallam van.
Ilyen gyülekezet, ha akarna, akkor sem támasz
kodhatna egyedül a Kapi-féle
Korálkönyvre,
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miután kb. 100 olyan dallamot is használ, ame
lyek abban nincsenek meg. így kénytelen a
Skultéti, illetve a Chovan partitura nyomdokain
haladni tovább.
Azonkívül oly sajátságos helyzet áll elő,
hogy pl. a tót ajkú nép azért a magyar isten
tiszteletre is jár s ott a magyar könyv dallamait
is csak a tót szöveg dallamaira tudja énekelni.
Lehetetlenség u. i., hogy pl. az Erős várun
kat ugyanaz a nép magyarul a Kapi, tótul pedig
a Skultéti vagy a Chován szerint, kétféle dal
lamra tudja énekelni. Miután pedig az ilyen
helyen a »magyarság« a tót ősapákban gyöke
redzik, igy érthető meg, hogy valaki ha »ma
gyarrá« is lett, d ea tót dallamokat azért csak
nem tudja elhagyni.
Ezen lap 29. számában egy ismeretlenül
is tisztelt cikkíró azt tanácsolja Elefánti debre
ceni kántorral szemben, hogy »Itt csak határo
zott fellépés segít, mely nem tekint sem jobbra,
sem balra, hanem felismervén célját, törhetet
len eréllyel halad kitűzött célja felé, s elhárít
utjából minden akadályt határozott, szilárd: lé
lekkel«. Ezt veszedelmes kijelentésnek tartom.
Ez nem »felismerése« a célnak, hanem »félreis
merése«.
Röviden meg is mondom, hogy miért:
Istentiszteleteinknél az igehirdetés és az Is
tennek a dicsőítése a fő-dolog. A hitélet szem
pontjából tehát az orgona csak harmad — sőt
negyedrangu kérdés. A hitetlen embert az orgo
na és az ének nem építi. A hivő embernél meg
sokkal fontosabb a belső lelki élet, és habár a
szép orgonajátékot és az éneklést ő sem veti
meg, sőt szeretettel veszi, reá nézve az is lényeg
telen, ha az egyes dallamok itt-ott eltérnek. Azt
azonban hitetlen és hivő egyaránt mégsem en
gedi, hogy apáitól öröklött dallamaitól meg
fosszák, hogy »határozott fellépéssel« más dalla
mok éneklésére szorítsák, mert úgy össze van
ezekkel a dallamokkal nőve, hogy szinte a hit
életükben ingatnók meg azokat az egyszerű em
bereket, ha a megszokott dallamoktól elparan
csolva, az istenitisztelet idejét énekórává alacsonyitanánk le. S hogy ez nem puszta filozófia,
azt be is bizonyítom. Egy kisebb 2000—3000 lel
kes gyülekezet kántora megpróbálta az »uj« dal
lamok bevezetését. Kis híja, hogy le nem lökték
az orgonáról. Ezzel a nép el is intézte az egysé
ges éneklést.
A »perifériákon«, ahol egy-egy vasárnap
2000-en, ünnepnapokon meg 5000 hivő énekel
egy templomban, mit tehet egy szál ember avval
a szerény kis orgonával, mely tnint egy kis sajka,
tehetetlenül hánykolódik a nagy tömeg hangr
hullámain?
Mit érne és tenne vájjon ott az a »határo
zott« fellépés? Semmit!
Könnyű ott egységes éneklést keresztülvinni,
ahol a gyülekezet nagyon kicsi s annak is csak a
fele énekel.
A nagy alföldi gyülekezetekben, hol min
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denki énekel és ahol a nép két, sőt 3 évszázad
óta annyira összenőtt a maga dallamaival, hogy
szinte beléidegződtek, ott nem lehet megboszulatlanul egy erőszakos énekreformot keresztül
vinni.
Lássuk most már a »szelidebb eszközöket.
Ha a gyerekeket a Kapi-féle egységes dallamok
szerint tanítjuk, ezáltal az ifjúság az uj dallamot
fogja énekelni, az öregek a régit. Hogy ez egy
szerre, együtt, hogyan hangzana, arról jobb nem
írni. Azonban nem az történik, hanem az, hogy
az ifjúság hallgatni fog. Ezáltal a fiatalság elszo
kik az énekléstől, ennek pedig lelki életéiben fizeti
meg az árát. Ha pedig szeret és akar énekelni,
akkor kénytelen alárendelni önmagát az öregebb
hívek vezetésének. Ekként újra megszokja a
»régi« dallamokat és újra csak ott vagyunk, ahol
voltunk.
Az egységes éneklés reformjának úttörői
közül nagyon soknak fogalma sincsen, mennyi
bosszúság, mennyi egyenetlenkedés és ezáltal
mennyi kár fakadna az egyház belső életére egy
ilyen reform időelőtti keresztülhajszolásával.
Sokkal fontosabb szerintem elsősorban jó
zenetanárok képzése, kik úgy képzettségükre
mint lelkiismeretességükre nézve zálogai lesznek
az éneklés egységesítésének.
Másodsorban, fontos a tanulók zenei kikép
zése.
Lehetetlen u. i., hogy oly kántoroknak is
adjanak oklevelet, akik egy hármas hangzatot és
annak fordításait sem tudják felépíteni, hogy más
»nehezebb« dolgot ne is említsek. Amellett pedál
nélküli orgonán »gyakoroltak« pedált. Az orgona
rendszereiről meg csak annyit tudnak, hogy van
fúvó és szívó orgona! ...
Kár tehát a variánsok miatt annyit jajveszékelni. Egy szépen ö:szhangositottés stilszerü elő
játékkal előkészített variáns dáliáim — hozzávéve
hogy az egész néptömeg énekel — szebb és fen
ségesebb, mint az egész ének úgy sivár unifor
misba való bújtatása. Egyelőre ne akarjunk töb
bet elérni, mint azt, hogy az orgonisták — ha
egyszerűen is — de tisztán, nyugodtan és biztos
kézzel orgonáljanak, hogy azok játéka ne legyen
ízléstelen kapkodás, értelmetlen zagyva harmó
niák tömege, avagy kínosan átdrukkolt gyakorló
óra.
Mert az ilyenek keze alá kár bármily szép
dallamért!
Ami pedig a katolikusokra való hivatkozást
illeti, jobb arról is hallgatni. Ott van a sok mária-ének! Egy-egy éneknek 30 »eredeti« dallama
is van! Hiszen a katolikus kántor c. szaklapjuk
örökösen e variánsok felett siránkozik.
Végül nem hagyhatom szó nélkül azt az el
gondolást sem, hogy válasszuk ki a 20 legszebb
dallamot, vegyünk hozzá 10 olasz melódiát és mi
is szerkesszünk 10 melódiát.
Vájjon a dunántúli énekeskönyvhöz, hogy
ne is említsem az 1200 énekszövegü és 550 dallamu Tranosciuszt elég volna-e ez a 40 dallam?
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Hiszen akkor a szöveg felét, illetve kéthar
madát egyszerűen ki kellene hagyni!? S mennyi
értéket dobnánk ki igy a porba csak a xlallamok« kedvéért?!
Ha meg csupán 20 valamire való, zeneileg
is, formailag is és esztétikailag is tökéletes éne
künk van, a többi »El vele!« jelszóval kidobni
való, akkor az ilyen zeneileg értéktelen melódiák
nak úgyis mindegy, akárhogy variálják, azokon
az nem ront, legfeljebb csak használ.
Hogy a 40 dallam kevés, az tehát nyilván
való. Hogy többet ne is említsek, a szarvasi egy
ház iskoláiban 6 év alatt 300—320 dallamot is
meg tudnak tanítani, anélkül, hogy ez a többi
tárgyak rovására menne!
Sót több oly embert ismerek, ki egymaga
230 dallamot tud kotta nélkül, csupán szövegre
elénekelni.
Azt azonban én is vallo n és elismerem, hogy
a meglévő dallamok között sok a tökéletlen sót
kezdetleges munka. Ebben igazat adok a cikkíró
nak.
Majd az élet felszínre veti a legkönnyebben
énekelhető s a legszebb dallamokat. Ezeket azu
tán össze kell gyűjteni. Ez lesz az uj valódi egy
séges éneklés hajnalhasadása.
Szarvas, 1928 julius hó 26.
Borgulya Endre, kántort,mitó.
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H ofacker Lajos.
1828 f 1928.

II.

Hofackeriink egyszer igen szomorú volt. Any
jának feltűnt s kérdezte. A múlt nagy hivő férfiaira gondolt. Lutherre, Arndra, Spenerre, Fran
kéra. Magát hasonlíthatva ezekhez, azt találta,
hogy milyen silány, törpe hozzájuk képest. Sza
vai is, élete is olyan erótelen. Legjobb szeretné
már a magáét elő sem venni, s csupán eme
nagy hívőknek bizonyságtételeit tárni a világ
elé. »Igen, ép az, hogy mi egy erőtelcn, szá
raz, hitben és szívben homályos korszakban
élünk!« Az anya hamar kész volt a recepttel.
»Tudod, honnét fú ászéi?« A te megátalkodott
kevélységedből. Hofacker Nagytiszteletü Ur
bosszankodik azon, hogy az ő kedves »Én«-jét
nem tükrözheti vissza egy Luthernek,
Árud
nak, Franckenak nagyszabású méreteiben«.
A receptek jónak bizonyultak s Hofacker
nagyon hálás volt értük. Bár adna Isten a <mi
korunkban is épen nagytehetségü igehirdetők
mellé ilyen jó receptekkel szolgáló édes anyákat.
G y e r m e k é v e i és m e g t é r é s e .
Nem tartozott azok közé, akik már gyergyermekévekben átmennek bizonyos lelki éb
redésen. A hét fiús apa nem tudta rendszeresen
iskoláztatni minden gyermekét. Egész 15 éves
koráig, úgy volt, hogy Írnok lesz belőle. Kon
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firmációja alkalmából apja megkérdezte: nem
szeretne-e lelkész lenni. A fiú nem rettent meg
a feltárt nehézségektől »igen«-t mondott. így
elkerül hazulról s ép a Lipcse-i csata napján a
Schóntal-i kolostori iskolába jut. Tanulmányai
ban nem válik ki. Társai vidámságáért s ebben
megnyilvánuló szellemességéért szeretik. Csak
hamar rákerül a világias diákélet sikamlós lej
tőjére, mely folytatódik az első theológus évek
alatt is. Közben akad egy-két sajátságos tünet.
Épen a Tiillingenbe, atheológiára való indulás
előtti napon, neki ront Knappnak: »Nem ér az
élet igv semmit! Meg kell térnünk. Néked is,
nekem is, különben sohasem lesz belőlünk
semmi!« A témát azután tréfálkozva, birkózva
folvtatták, de lehetetlen nem látni bizonyos kap
csolatot e jelenet s a későbbi fordulat között.
Theológus társai közt volt néhány ébredt lélek.
Estenkint szoktak összejövetelt tartani. Énekük
nagyon ingerelte. »Ostoba pietisták! — mondta.
Azután mondogizálását igy folytatta: »Ls mégis
ezeknek a fickóknak már van valamijük, ami
neked még nincs. Békességük«.
1818. áll be a fordulat. Nincs pontos ké
pünk a folyamatról. A könnyelmű mulatozások
közben egyszerre csak elveszett voltának ret
tenetes érzése lepi meg. Az érzés azután külön
böző helyeken, különböző tonnákban ismétlő
dik. Mikor az őszi szabadságra szülei körébe
megy, már nagy a válto/ás. Eddig lumptársai
val a világban való csatangolásra szokta fel
használni a vakációt. Szüleit már ez is meglepi.
Még inkább, mikor órák hosszat látják ülni a
kert csendjében, azt, aki máskor csak a korcs
mái mulatozásban érezte magát jól. Megérkezte
után nem sokkal oda áll atyja elé: »Életem for
duló pontjánál vagyok. Vagy vissza fogok sülyedni egészen a hitetlenségbe és romlásba, vagy
egészen más, uj emberré leszek«.
Hofacker megváltozása rendkívül nagy fel
tűnést keltett. Egyesek eleinte nem is akarták
elhinni, inig nem látták, hogy itt egy minden
máztól és gőgtől mentes esettel állnak szemben.
Mások sajnálták, hogy »pietista« lett. »Vezetésre
hivatott egyéniség s most ily kicsinyes életre
vesztegeti el magát!« Próbálták lebeszélni. De
közben a lényét jellemző, keresetlen imponáló
erő sokakra tesz mély benyomást. Igehirdetései
a szemináriumban eseményszámba mennek. Egy
alkalommal Knapp erősen liberális szellemben
arról prédikált, hogy a papok végül is csak azért
szoktak szónokolni, hogy a szellem szabadabb
kibontakozásának szárnyát szegjék satöbb vi
lágosságra való eljutás fáradságától magukat
megkíméljék. Nyomban utána Hafacker követ
kezett. Ugyanazon igéről: »Ez a Lélek bizony
ságot tesz a mi lelkűnkkel együtt az igazság
ról« - mondott egy hatalmas bizonyságtételé
vel megrázó prédikációt arról, hogy kicsoda az
ő számára a megfeszített Krisztus.
Theológiai tanulmányait most már céltu
datosan végezte. Minden stúdiumban vezetőt Iá-
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tott az ő érte is megfeszített és feltámadott
Megváltó megismerésére. Emellett az egyéni és
közösségi lelki élet ápolása juttatta őt oly
gyors fejlődéshez, hogy hónapok alatt mélyeb
ben behatolt a Golgotha-i kegyelem csodás kin
cseibe, mint mások évtizedek alatt. Kitartó és
örvendező imaéletet élt. Beült tüblngai iparosok
és szőlőművesek, majd hasonló gondolkozásu
theológus társai közé, a lelki közösségben nagy
áldásokat vett s egyben terjesztett. Ha vonzó
volt a hit nélkül élő Hofacker fénye, még inkább
az volt a hivő Hofackeré. Mindenki megérez
hette, hogy halálos komolyan veszi az Igét. Fel
lépése nem volt erőszakos. Knapp egyszer Beethoven-keringőt játszott a zongorán. »Igen, csak
játszd nyugodtan, — mondta — mig egyszer
majd ebből is eleged lesz!« Pár szó, s a benyo
más, amit keltett, mégis mélyebb volt, mintha
valaki félórán át beszél a világ hiábavalósá
gáról.
Neki magának azonban még nagy belső
utat kellett megtennie. Nem volt lelki veze
tője. Az épületes bibliaórákon reszt vettek
ugyan egyetemi tanárok is, de nem lehettek
segítségére a sokkal több lelki tapasztalatot
igénylő s a megszentelődés leggyakorlatibb kér
dései közt vívódó Hofackernek. Újjászületést és
teljes megszentelődést, az Ö-Ádám halá!át s az
uj feltámadását, a világtól, való elválasztottsá
got s az Istennel való egyesülést akarta átélni
s nem volt senki, aki az üdvrend kérdéseiben
közvetlen átélés alapján tanácsolhatta volna. Ol
vasmányai folytán egy darabig Bőhme Jakab
hatása alá kerül. Az egészségtelen hatás alól
még theológus éveiben felszabadulva, tanulsá
gul vitte: hogy az Igét a maga együgyü jelen
tésében kell felfogni s rajta egy hajszával sem
szabad túl menni. Szívesen foglalkozott a régi
theológusok, Bengel és Őtinger irataival, de
lelki élete problémáinak megoldásához, Isten
más eszközökről gondoskodott. S ez volt az ő
betegsége.
El s ő b e t e g s é g és s z o l g á l a t .
1820. augusztusában, egy forró déli órán
napszurást kap. Összeesik az utcán s egy vil
lámhárító vasában feje súlyosan megsebesül.
»Látod, ez aztán egy derék viruló férfiú, ne
ked is ily erős szervezetr elenne szükséged1!«
Pár pillanattal előbb ezzel a gondolattal lépdelt
el mellette egy barátja. Megrázólag hat rá, amint
most szétterülve látja a földön. Olyan volt, mint
egy prédikáció a földi szépség s erő pára vol
táról. Nagy hatással volt az eset egy másik ba
rátjára is, akinek egy órával előbb ezt mondta:
»Ón, igen, ha valakinek bármely időben nincs
kapcsolata a Megváltóval, nagyon rosszul jár
hat.« — E kapcsolat alapján lett áldássá beteg
sége elsősorban neki magának. Valóban igye
kezett annak minden óráját az ő dicső Megváltó
jával élni át. Segítségére volt ebben édesanyja
is, aki a súlyos agyrázkódásban legyengült fiú
ápolására Tübingába jött. Hofacker minden zú
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golódás nélkül, egészen elfoglalta azt a helyet,
amely a betegágyat áldássá teheti. Megbarátko
zott a témával, melyet egy ének versben talált:
»Leiden ist jezt mein Geschäfte, Leiden ist mein
Gottesdienst.« Hogy mennyi megvilágosodást és
tisztulást jelentett ez az idő, sajihető abból, mit
később egy barátjának ir: »A gyakorlati élet sok
kal jobb iskola, mint minden kegyes összejöve
tel. Egy csepp szenvedés többet vihet végbe,
mint száz jó szó és szabály.«
Betegágya már az első betegségben sok
áldást jelentett mások számára. Rendkívül nagy
szeretettel telt meg a lelkek iránt s éleslátással,
hogy tudja számukra megszólaltatni azt, ami a
lelki süketséget megtöri. A számos látogató közt
volt az a barátja, aki megtérése folytán kerülte
őt. A betegágyon illőnek találta mégis felkeresni.
De hogy az esetleges lelki támadásoknak elejét
vegye, magával vitte Jean Paul könyvét. Felol
vasta a Herderről szóló dicséretet várva, hogy
ez a kissé »pietisztikus« barátnak szivét is meg
ejti. De az csendes mosollyal igy felelt: »Kedves
Barátom! Ez mind nagyon szép és Kiemelő len
ne, ha Herder maga is nem lett volna csak egy
szegény bűnös.« »Ej, Hofacker — tört ki a láto
gató— hogy beszélhetsz ily prózailag?« »Hagyja
kedves Magiszter most már Hérdért« — szólt
közbe az anya. »Lássa milyen nyomorúságban
vagyunk, nyújtson fiamnak most valami jobbat.
Olvasson nekünk valamit a Jelenések könyvé
ből«.
(Folytatjuk.)

Tanintézeteink 1927-28. évi értesítői.
(Folytatás.)

7. A nyíregyházai Kossuth Lajos reálgimnázium értesítőjét dr. Vietorisz József igaz
gató szerkesztette. Horatius »Ars poetica«-jának
az igazgató által az eredeti versmértékben ké
szített műfordítását közli első helyen. Kegyeletes
szavakkal emlékezik meg Bogár Lajos h. fel
ügyelőről, az intézet kormányzó tanácsának el
hunyt tagjáról. Dr. Vietorisz József igazgató
nyugdíjaztatok, helyére ideiglenesen Teltsch
Kornél nevezték ki. Ifjúsági egyesületek: Gyám
intézet, bevétele 39.54 P; Filléregylet szegény
tanulók segélyezésére, bevétele 100.41 P; Bessenyei-önképző kör 95 taggal; Br. Eötvös L.
természettud. kör 43 taggal; Mathematikai sze
minárium 8 taggal; Ének- és zenekör 92 tagú
vegyeskar, 12 tagú zenekar; Szabolcs cserkészcsapat 63 taggal; Sjaortkör, amelynek tőrcsa
p a t a budapesti orsz. versenyen második helyre
került; Sakk-kör 87 taggal; Gyűjtő egyesület 49
taggal. Jó tanulók jutalmazására alapítványi ka
matokból és adományokból 1046.40 pengőt for
dított az intézet. Tanulták száma 421 nyilv., és
25 magántanuló, akik közül evaingélikus<,9ó.
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8. A szarvasi gimnázium értesítőjét Raskó
Kálmán h. igazgató teszi közzé. Wágner G ézi
az értesítő elején a holdba utazás problémájával
foglalkozik. Raskó Kálmán meleg szavakkal mél
tatja a tanév elején nyugalomba vonult Kutlik
Endrének érdemeit, s nekrológot ir Plenczner
Lajosról, akinek arcképét is közli az értesítő,
amelyben még dr. Meli:h Jánosnak Freitag Já
nos tanárt üdvözlő beszédén kiviil a Benka Gyula
emléknap leírását és dr. Raffay Sándor püspök
nek a Benka-szobrot avató beszédét találjuk,
két sikerült képpel. Saskó Sámuel igazgató he
lyettese Raskó Kálmán volt. Ifjúsági egyesüle
tek: Vajda Péter önképzőkör 113 taggal; Se
gítő egyesület bévetele 46 2P; Gyámintézet be
vétele 72.80 P; Ifj. Luther Szövetség; Cserkészcsapat 37 felavatott, 23 u one cserkesszel; Sport
kör 102 taggal; Énekkar 62 taggal. A tápinté
zetben az 1028—29. évre az ebéd és vacsora
havonta 20 pengő. Tanulók száma 319, közü
lök evangélikus 184.
9. A szarvasi tanitónőképző értesítőjét
Kiss Sándor igazgató közli. Sok nehézséget okoz
tak a betöltetlen tanári állások; összesen négy,
köztük a vallástanári állás is! A vallástanitást
Korim Kálmán gimnáziumi tanár, mint óraadó
látja el. A magyar nyelvi és a mennyiségtani ál
lások megfelelő evangélikus tanerők
hiánya
miatt maradtak betöltetlenül. A gazdasági tanár
női állás évek óta betöltetlen. Az intézet internátusa bővült, 64 bennlakó helyett már 91 benn
lakónak tud helyet adni; az internátusbán a dij
egy hónapra 50 pengő. Ifjúsági egyesületek:
Luther-szövetség 95 taggal; Gyámegylet, bevé
tele 95 pengő; Luther-szoborbizot-ság gyűjtött
127 pengőt; önképzőkör tartott 24 gyűlés*, be
vétele 304 pengő; Segély egylet 190 p .n g ó t for
dított segélyezésre; Sportkör bevétele 321 P.
Tanulók száma 133, közülök evangélikus 92.
10. A nyíregyházi leánygimnázium érte
sítőjét közzéteszi Adorján Ferenc igazgató. Az
értesítő két értekezést közöl: Fehér Gábortól
»A gyerineklélek és az alsófoku nevelés ciinen,
Adorján Esztertől »Salzburgi tanulmányutunk«
címen. Az intézet fokozatosan leányliceuinmá ala
kul át, most az első osztály volt líceum. Ifjúsági
egyesületek: Önképzőkör 86 taggal; Daloskor
120 taggal; Mathcmatikai és Természettudomá
nyi Kör; Segítő egyesület; Vöröskereszt egye
sület; Sportkör. Tanulók száma 251, közülök
evangélikus 34. A nyolcadik osztályban egy
evangélikus sem volt, az első és az ötödik osz
tályban 21, illetve 32 tanuló közül esik egyegy volt evangélikus.

Lapunk legközehbbi száma szerkjs 7.tő
szabadsága miatt augusztus hó 19-én jelenik
meg.
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Aki a dunántúli egyházkerüht október
elején Győrött tartandó közgyűlésére ked
vezményes vasúti jegy váltására jogosító iga
zolványt igényel, ezt a püspöki hivatalnál a
vasúttársaság és kiinduló állomás megjelölé
sével legkésőbb augusztus hó 26-ig okvetle
nül bejelentse.
Felvétel az Ev. Theologusok Ottho
nába. Felhívjuk mindazokat, akik tanulmányai
kat az 1928- 29-ik tanévben Sopronban, az ev.
hittudományi fakultáson óhajtják folytatni s ma
gokat a Theol. Otthonba akarják fölvétetni, hogy
a Theol. Otthon Bizottsághoz címzett kérvé
nyeiket a Theo!. Otthon igazgatósághoz (Sop
ron, Templom-u. 3.) aug. 25-ig küldjék be. Kér
vényeikhez a következő mellékleteket legyenek
szívesek csatolni: 1. Érettségi bizonyítvány, il
letve annak másolata; 2. életrajz (curriculum
vitae) melyben arról is meg kell emlékezni, hogy
mi vonja az illetőt a ielkészi pályára; orvosi bi
zonyítvány arról, hogy teljesen egészséges, s e
tekintetben a Ielkészi pályára alkalmas; 4. szülői
kötelezvény arról, hogy’ vállalják a tartásdij pon
tos fizetését; 5. a szülök vagyoni állapotáról
szóló bizonyítvány; 6. erkölcsi bizonyítvány az
illetékes lelkésztől, illetve vallástanártól. Meg
jegyzendő, hogy az ellátás évi 240 P-be, a la
kás pedig — a szerint, hogy hányán laknak
együtt s milyen szobában — havi 16 -20 P-be
kerül (fűtés, világítás és mosás nélkül). Betöl
tésre kerül több féldijas és néhány ingyenes hely
is, ezeknek az elnyeréséhez azonban legalább
»jó< érettségi bizonyítvány, illetve a fakultáson
ennek megfelelő tanulmányi eredmény szüksé
ges. Egyébként felvilágosítást bármikor szíve
sen nyújt az intézet igazgatósága.
Magyar résztvevők a Lutheránus Egység gyűlésén- Jelentettük, hogy a Lutheránus
Egység (Lutherisches Einigungswerk, azelőtt
Allgem. Evang. Luth Konferenz) 63 éves jubi
leumi közgyűlését aug. 20—25-ig t irtja Ham
burg Altonában. A programm szerint egyhá
zunkat dr. Raffay Sándor püspök és D. Dr.
Prőhle Károly dékán képviselik. Dr. Raffay S.
püspök 22-én reggeli áhítatot tart a Szent Pétertemplomban; D. Dr.. Prőhle K. pedig ugyanaz
nap ismerteti hazai egyházunk helyzetét. A gyű
lés főtárgyai: 21-én D. Ihmels püspök: A‘ lu
theránus egyház centrális feladata a jelenben;
23- án D. Dr. Althaus: Keresztyénség és kultúra;
24- én D. Nygren (Svédország) Keresztyénség
és vallás.
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— Beiratkozások a m. kir. Erzsébet tu
domány egyetem theologiai fakultásán. Am.
kir. Erzsébet tudományegyetem jog- és államtudományi, orvostudományi, valamint bölcsé
szet-, nyelv-, és történettudományi kara Pécs
szab. kir. városában, az egyetembe bekapcsolt
ágostai hitvallású evangélikus hittudományi kar
pedig Sopron szab. kir. városában végzi taní
tói működését.
Mindazok, akik még nem voltak a m. kir.
Erzsébet tudományegyetemnek hallgatói, az
1928—29. tanév I. félévére csak külön engedély
alapján iratkozhatnak be. A felvételi, ill. beirat
kozási engedély iránti folyamodványok 1928. évi
augusztus hó 1-től 31-ig nyújtandók be (postán
is beküldhetők) annak a tudománykarnak a dé
káni hivatalába, amely karra folyamodó beirat
kozni kíván.
A folyamodványhoz a következő eredeti ok
mányok csatolandók: 1. Születési anyakönyvi ki
vonat. 2. Középiskolai érettségi bizonyítvány. 3.
Erkölcsi bizonyítvány, nemzethűség,
erkölcsi
megbízhatóság szempontjából. 4. Közhatósági
bizonyítvány hogy hadiárva. 5. Ha a folyamodó
atyja harctéri szolgálatot teljesített, a Károly
csapatkereszt elnyerésének igazolása. 6 . Közha
tósági ^bizonyítvány a szülők foglalkozásáról, va
gyoni helyzetéről és arról is, hogy mióta laknak
jelenlegi lakóhelyükön, azelőtt hol laktak és
mivel foglalkoztak. 7. Akik hazai köózépiskolából jönnek a 3. helyett a középiskola igazgató
jától hoznak bizonyítványt. 8 . Orvosi bizonyít
vány. 9. Rövid önéletrajz.
A felvételi engedélyt nyert folyamodók mind
a négy tudománykaron 1928. évi szeptember hó
16-tól 2 2 -ig tartoznak beiktatásuk céljából a kari
dékánnal jelentkezni és a beiratkozást az egye
temi quaesturában elvégezni.
Az előző bekezdésben jelzett beiratkozási
határidőn túl utólagos felvételnek csak azokra
nézve van helye, akik elkapcsolt területekről ön
hibájukon kivül elkésve érkeznek, vagy akik
más főiskolán azért nem nyertek felvételt, mert
ott a létszám betelt. Az utóbb említett esetben
folyamodók ezt a körülményt az illető főiskolától
átvett eredeti záradékot kérvénnyel, vagy az il
lető kar dékánjának bizonyítványával tartoznak
igazolni.
A beiratkozás rendes határideje azokra
nézve, akik már az 1927—28. tanév II. felében
is hallgatói voltak egyetemünknek s akiknek
ennek folytán felvételért nem kell folyamodniok,
mind a négy tudománykaron 1928. évi szeptem
ber hó 1 -től 1 2 -ig bezárólag terjed.
Az utólagos beiratkozásra kivételesen en
gedélyezhető végső határidő 1928. évi október
hó 15-én túl semmi esetre sem terjedhet.
Megfelelő szorgalmat és előmenetelt tanú
sított szegénysorsu hallgatók részére az eddig
is fennállott tandijmentességi kedvezmények to
vábbra is hatályban maradnak.
Nyomatott a
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— A Prot* Országos Hitelszövetkezet
ről több ízben tájékoztattuk már olvasóinkat.
Ezúttal módunkban van közölni a már eddig
megszavazott s aug. 1 -én folyósítandó evang.
egyházi kölcsönök alábbi sorozatát. Szolgáljon
ez megnyugtatásul azoknak a gyülekezeteknek,
amelyek súlyos kötelezettségeiket konvertálni,
vagy pedig uj építkezéseknél 35. évre szóló, te
hát az utókort is igazságosan megterhelő törlesztéses olcsó kölcsönt óhajtanak felvenni, úgy
de esetleg kételkedtek abban, hogy a mai nehéz
és nehézkes hitelviszonyok között létesülni fog-e
ez a kiszámithatlan jelentőségű prot. bankintéz
mény s tud-e már az idei építkezésekre is köl
csönt folyósítani? Hogy nagy nehézséget kel
lett prot. egyházaink vezető férfiainak leküzdeni,
azt maguk is előre látták. Az igazságnak azon
ban győznie kellett, mert ha már sem az állam,
sem pénzintézeteink nem tudnak méltányos és
elviselhető kamat, vagy annuitás mellett segí
teni rajtunk, akkor nem lehetett megakadályozni
azt sem, hogy magunk segítsünk önmagunkon.
Az eddig folyósításra kerülő ev. kölcsönök d o l
l á r b a n a következők: Vác 35.100, Ambróz
iáivá 2.650, Pesterzsébet 14.100, Mezőtúr 1.800,
Cegléd 30.100, Pusztaszentlőrinc 900, Tápiószele 7.100, Pitvaros 2.650, Pilis 7.100, Tápiószentmárton 1.700, Szentetornya 3.550, Sajókaza 3.550, Sátoraljaújhely 1.800, Rákoskeresztúr
5.300, Győr 44.000, Sand 1.450, Kaposvár 7.100,
Kőszegi Lyceum 2.650, Soproni Lyceum 35.100
összesen 205.700 dollár. Az állandóan beérkező
kérvények s mellékleteik felülbírálása hetenként
történik s valószínű, hogy a jelenleg rendelke
zésre álló három és fél millió dollárral az öszszes jogosult igények kielégíthetők lesznek. Ez
úttal még a kölcsönök száz százalékos kifizetés
sel, 35 évre 8.94o/0-os annuitás mellett történ
nek. Külön előnyt jelent az, hogy bélyegilleték
és bekeblezési illetékköltség sincs, minthogy a
kölcsönök a »Kisbirtokosok Országos Földhitel
intézetéinek garantiája mellett folyósittatnak.
Felette megnyugtató az is, hogy a felvett köl
csönök 65 napi előzetes felmondás mellett bár
mikor kártalanítási dij (storno) nélkül visszafizet
hetek kötvényekben.
— Evang. Chorálok Kincsesháza
cim
alatt sajtó alá van rendezve egy oly chorálgyüjtemény, amely mintegy 750 dallammal lehetőleg
az összes magyar, német és tót (Tranoscius,
Zpevnik, Funebrál) egyházi chorálokat négy
szólamú szerkesztésben magában foglalja. Mi
után ezen gyűjtemény kiadása és ármeghatáro
zása attól függ, hogy hány megrendelője lenne,
kérem, hogy aki e gyűjteményre igényt tart,
szíveskedjék azt az alábbi címre jelezni: Moczkovesák Ernő, Pitvaros. (Csanád m.)
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Isten kegyelme.
v

„Isten kegyelme által vagyok, ami
a g y o k 1. Kor. 15, 10.

»Nem merek szólni semmiről, amit nem
Krisztus cselekedett volna általam a pogánvok
engedelmességére, szóval és tettel, jelek és cso
dák ereje által, az Isten Lelkének ereje által«;
igy ir az apostol a rómabeliekhez. Az Isten
kegyelmét ó a Krisztusban nyerte el, aki mint
élő Ur életének ereje és vezére lett. Egyházunk
tanítása a kegyelmi eszközökről, amelyek által
adatik a kegyelem és a Szentlélek, akkor kerül
helyes megvilágításba és összefüggésbe, ha min
dig szem előtt tartjuk, hogy az Istennek üdvözítő
kegyelme a Krisztusban jelent meg minden em
bernek, s minden más eszköz csak úgy közvetíti
a kegyelmet, ha benne a Krisztus adja önmagát.
Rajta kívül nincs kegyelem, s ahol kegyelem van,
ott Krisztus is jelen van.
Sok tértantól mentes maradt volna a keresz
ténység, ha az isteni kegyelemnek a Krisztussal
való kapcsolatát nem homályositotta volna el és
nem zavarta volna meg a száraz, a hitélettől el
szakadt dogmatizálás s az egyházban hamar fel
lépett papi uralom. Soha nem érvényesülhetett
volna az a hierarchikus tanítás, hogy a szentsé
gek ex opere operato hatékonyak, ha a keresz
ténység tudatában marad Krisztus egyedülálló
erejének a kegyelem közvetítésében. Soha nem
léphetett volna fel senki azzal az igénnyel, hogy
ő Krisztusnak földi helytartója, hogyha a keresztyénség nem feledte volna el, hogy a Krisztus
mint élő és erős Ur híveivel van. Soha nem kere
sett volna az isteni bünbocsánatot szomjuhozó
lélek a Krisztus mellett más közbenjárót, ha hű
ségesen ragaszkodik ahhoz a főpaphoz, aki ál
landóan könyörög érettünk.
Az isteni kegyelem elválaszthatatlan Krisz
tus személyétől s a Krisztus személye által lesz
a kegyelem az ember egész lelki világát ujjáteremtő életerővé. »Isten kegyelme által vagyok,
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ami vagyok.« Ezek a szavak hitvallás a kegyelem
hatalmáról, éppen úgy, mint ahogyan megnyilvá
nulása az őszinte alázatnak. Ez a hitvallás arról
tesz tanúságot, hogy az Istennél semmi sem lehe
tetlen, s arról is, hogy a / ember a maga erejéből
tehetetlen. Csak ha az ember előtt feltárulnak
élete titkos kamrái és életerejének forrásai; csak
ha megnyittatnak szemei mélyen elrejtett titkok
meglátására, csak ha ráeszmél létének gyökerei
re, akkor tudja elmondani az apostol szavait: min
dent, ami vagyok, Istennek köszönhetek.
S ez a legbensöbh életmeggyözödés képesít
arra, hogy minden álszerénységtől menten mu
tassunk arra a munkára, amit az Isten általunk
végez e világban. Miként az apostol is megálla
pítja, hogy többet munkálkodott, mint mások,
de nem ó, hanem által i Istennek kegyelme. M agi
az apostol tudja legjobban, hogy milyen emberfölötti az a hatalom, amely megragadta; az egy
ház üldözőjéből Krisztus apostolává tette s vég
bevitte azt a nagy átalakulást, amely uj emberré,
u> teremtménnyé formálta. Az értelem számára
hozzáférhetelen erő hatott benne, de ez az erő
személyes erő volt, mint ilyen uj személyiséget,
vagyis uj élettartalmat és uj életcélt adott neki.
Ennek az uj személyiségnek súlypontja Krisztus,
akitől a tartalmat és erőt is állandóan kapja s
akinek hatalmában van anélkül, hogy a Krisztus
igáját kívülről jövő s önmagától idegen kény
szernek érezné. Él, de nem ő, hanem a Krisztus
él benne. Mélységes miszticizmussal érzi, hogy
Krisztus lefoglalta és áthatotta egész lényét. A
kegyelem körülfogja és betölti.
Nem szabad azt gondolnunk, hogy az apos
tol nagy tapasztalata az isteni kegyelem ujjáteremtő hatalmáról egyedülálló, meg nem ismét
lődő esemény a kerésztyénségben. Sőt, minden
jó keresztyén eleven példája annak, mivé bírja
tenni az isteni kegyelem azt, aki engedelmeske
dik a mennyei látásnak, kiengesztelődik Isten
nel s pásztorának, vezérének, Urának fogadja el
a Krisztust. Pál apostol magát a legnagyobb
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bűnösnek, bűntudata miatt az apostolok és a
szentek között a legeslegkisebbnek tudja, s mégis
micsoda eredményeket ért el! Ha a magunk ere
jét mérlegelve kishitüsködünk s bátorságunk
szárnyát megnyirbáljuk, Isten hatalmát vonjuk
kétségbe. Ha azt gondoljuk, hogy mi a husza
dik században, Csonkamagyarországion nem
lehetünk Istentől kiszemelve, elhiva és kiválasztva
nagy dolgok elvégzésére, amilyeneket az apostol
az első században, a római birodalomban elvég
zett, annak a Krisztusnak az erejét vonjuk két
ségbe, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz,
s aki bármelyik helyen, bármely időben munkál
hatja bárkiben azt, amit Saulusban munkált.

192§.

Napilapról ne is álmodjunk. Semmi értelme.
Először is azokat a százezer pengőket, amibe
kerül, nem tudjuk összehozni. Másodszor, aki
híveink közül lapot járat, nem hagyja el régi,
megszokott lapját, amit az egész család évek
óta szeret és csak könyöradománykérit fizetne
elő egy ideig az egyházi napilapra, aníig meg
nem unná. Sokan fel se bontanák a cimszalag
alól, amint azt már hasonló kísérleteknél tapasz
taltuk.
Harmadszor igazán jó újságírók nem hagy
nák ott régi lapjukat, ahol biztos a jövőjük és
egy uj szerkesztőség összetanulása is igen nagy
dolog és a .legtöbb esetben kudarccal végződő
vállalkozás. De végül is evangélikus embernek
nem az a feladata, hogy elkülönüljön, hanem,
hogy legyen a világosság világossága.
Egyházunk ügyét csak hetenkint megjelenő
néplap szolgálhatja. Ezen a téren van szükség
szervezkedésre. Mert csak akkor lehet kilátásunk
arra, hogy néplapunk általános elterjedésével
— Egyetlen megoldás. —
a fejlődést is lehetségessé teszi, ha egész magyar
•A keresztyén egyházak válságos éveket él honi evangélikus egyházunkban csak egyetlen
nek. Nemcsak azért, mert a világháborút követő építő irányú egyházi néplapot engedünk meg és
gazdasági összeomlás a társadalmat annyira úgy szerkesztjük, hogy elküldhessük a megszál
öisszeroppantotta, hogy erkölcsileg legszilárdabb lott területekre is.
elemei rendültek meg. De a jelennél még' ag
Azonnal tisztáznom kell azt, hogy egyénnek
gasztóbb a jövő. Mert kétségtelen, hogy a nem tilthatjuk meg egyházi lap kiadását, mert
fáradtság konzervatív évei után uj haladás meg az egyén cselekvési szabadságát nincs jogunk
szervezésébe kezd majd1bele az emberiség.
korlátozni. De egyházi testületek, gyülekezetek,
Talán a legkevésbé válságos evangéliomi egyházkerületek a nagy közösségnek tagjai és
egyházunk helyzete. Mert mi helyezkedtünk leg működésük csak a közös érdeket szolgálhatja,
kisebb mértékben a jelen tényezőire. A mi egy semmi mást. Azért a jövőben ezek egyikének se
házunk épit legközvetlenebbül a történelem két legyen joga lapot kiadni, hanem csak az egyete
ezer éves fejlődése alapján az evangéliomra.
mes egyháznak, amely a szükségletnek meg
Hitéletünk bensőségesen fejlődik. Az egy felelően megállapítja majd, hogy milyen irányú
ház iránt való érdeklődés fokozódik és derék, lapot kell kiadni az egész magyar evangéliomi
munkás lelkészeink egész sora dolgozik eredmé egyház részére.
nyes építő munkáján.
Ez a régi vesszőcsomó története, amit egyenEgyházunk életének nem belső tartalmában
van szüksége gyökeres segítségre. Mert az evan- kint könnyű volt eltördelni, de egy csomóban
géliomot hirdetik és meghallgatják. De egyhá törhetelen.
Az egyetemes egyháznak siajtóügyi fórumot
zunk szervezettsége az, ami intézményes, szigorú
rendezésre szorul, mert ma már bizonyos dol kell létesítenie, ennek engedélye nélkül egyházi
gokban úgy vagyunk, hogy az elszakított terü intézmény lapot ne adhasson ki, mert csak igy
letekre egyházainkhoz még útlevéllel el lehet lehet evangélikus sajtónkat koncentrálni. Ennek
menni, de itthon egyik kerületből a másikba a bizottságnak határozatait csak birtokon kívül
lehessen megfellebbezni. De ez a bizottság
még útlevéllel se lehet.
De nem is akarok most semmi másról szólni, csupán a lap megindítása ügyében döntene, a
mint evangélikus sajtónkról. Mai keretei között lap szerkesztésébe semmiféle beleszólása se
evangéliumi egyházunk harmadrészére csökkent lenne.
és több az egyházi lapunk, mint békében volt.
A mai viszonyokból az átmenetet az egysé
Ezzel szemben a reformátusoknak egyetlen ges, erős sajtószervezetbe, jóindulattal meg lehet
nagy néplapja van, majdnem húszezer példány csinálni. Kétségtelen, hogy a gyülekezeti életre
ban jelenik meg és irányitó hatása van a refor élénkítő hatással vannak azok a helyi lapok,
mátus hívek gondolkozására.
melyeket egyes gyülekezetek adnak ki. Különö
Vagy nézzük a mi viszonyainkat. Itt van a sen a gyülekezeti élet eseményeinek közlése erő
Luther Naptár. Értékes, tartalmas. Hozzáfogható siti meg a kapcsolatokat az egyház és tagjai
színvonalú naptár nincs is még egy Magyar- között. De ezt is meg lehet oldani, ha az egyete
országon. De gondoljuk el, ha minden egyház- mes néplap kellő időben érkezik a gyülekezetek
kerület, minden nagyobb város külön naptárt be, ahol a gyülekezeti értesítőt mellékletként le
adna ki, hová siilyedne ez a büszkeségünk?
het a hívek számára csatolni.

Evangélikus sajtónk.
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Egyházunk története azt mutatja, hogy nem
szenvedtünk a lelkek gyengesége miatt De szét
hullott szervezetünk, erőink egyesítésének hiánya
volt minden vereségünk oka.

Hamvas József.

Templomi imádkozásunk.
Egyházunk az igehirdetésre a lehetőség sze
rint nagy gondot fordít, de ezzel szerűben az az
érzésem, hogy a hívek templomi imádkozását el
hanyagoljuk.
Nem mintha nem hangzana el templomaink
ban elég sok imádság. Hiszen vasárnapról-vasár
napra felhangzik az oltár előtti ima, azután az
egyházi beszédet megelőző rövidebb fohász, az
egyházi beszéd úján következő hosszabb ima és
a Miatyánk. Még az >ároni áldás* is imádság,
sőt annak számítanak egyházi énekeink is. Én
legalább azokat az énekeket szeretem és szok
tam éneklésre kijelölni, melyek tartalmuk szerint
imádságok. Úgyhogy egyházunk elég sok helyet
jelöl ki a liturgiában az. imádság számára. £s
mégis, igen sokszor felbukkan bennem az a
nyugtalanító érzés, hogy a mi híveink a tem
plomban keveset imádkoznak.
Hányszor hallani például híveink szájából:
»Elmegyünk a templomba, megti Ilgatni a papun
kat!« Nem azt mondják, hogy imádkozni me
gyünk,« hanem »papot hallgatni«. Aztán, mikor
az oltár előtt, vagy a szószéken állok és az
agendai imát fennhangon mondom, akárhány
szor erőt vesz rajtam az a kellemetlen érzés,
hogy a hi vek engem csak hallgatnak, de száz
közül talán tiz sem imádkozik velem. Sót azt
majdnem minden vasárnap megfigyelem, hogy
amig a szószéki imát mondom, a hívek közül
sokan egyszerűen csak ülnek a helyükön, de
alig hogy ezt elvégezem és belekezdek a »Miatyánk»-ba, valamennyien összeteszik a kezüket,
lehajtják a fejüket, t.hát imádkoznak Ebből azt
kell következtetnem, hogy sokan az agendai imát
nem érezték imádságnak. Azt mondhatná nekem
erre valaki: »Talán benned, a te imádkozási mó
dodban van a hiba?1« Megengedem. És tudom,
hogy vannak olyan irigylésre méltó lelkipászto
rok, akik az előadókészség magávalragadó ado
mányával áldottan, még az agendai ima felolva
sásával is le tudják bilincselni a híveket s mi
közben ők szárnyaló lélekkel, valóságos ihletséggel imádkoznak, magukkal ragadják a hi vek
lelkét is. Dehát tudjuk, hogy erre is születni kell
es ha én rmigam talán erre nem születtem,
azért most már az én hallgatóim énmiattam
sohase imádkozhassanak velem buzgó lélekkel?
Azt is mondhatná valaki, hogy az agendai imánál
azért nem hajtják le sokan a fejüket, tehát az
imádkozás külső mozdulatait azért nem végzik,
mert nem ismervén az ima szövegét, erősen fi
gyelnek, viszont a "Miatyánk«-ot mindenki jól
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tudja, tehát leborulnak, mert nem kell a lelkész
szavaira figyelniök. Ez is meglehet, de engem ez
a megokolás nem elégít ki.
Én azt hiszem — és alig járok messze az
igazságtól - ha azt mondom, hogy a könyvből
olvasott ima többnyire papiros-ima és gépies
ima. Maga a lelkész sem élheti át mindig, mert
nem az ó lelkében született s bár neki kényel
mes, a hívek nagy részére hatástalan.
És csakugyan, úgy érzem, hogy ezen a pon
ton van a baj. Hiszen a templomba jövő hívek
annyiféleképen éreznek és gondolkodnak, ahányan vannak, mindnek meg van a maga egyéni
gondja, haja, talán bánata es aggodalma, amit a
templomban szeretne a jó Isten elé terjeszteni
imádság alakjában. És mégis, mikor elhangzik a
lelkész ajakáról a felszólítás, hogy »Imádkoz
zunk!«, — akkor a lelkész nem a hivő imába ön
teni szándékolt érzéseinek ad kifejezést, hanem
valósággal rákényszerit olyan imádságot, vagy
olyan gondolatokat, amik tőle abban a pillanat
ban talán egészen távol vannak s amiket épen
ezért nem tud átérezni, másszóval, nem tud a
lelkésszel együtt imádkozni. Nem csoda, ha en
nek következményeképen a hivő, anélkül, hogy
áhitat lenne a szivében, egyszerűen csak figyel,
esetleg unatkozik is. Esetleg imádkozik ugyan,
de nem azt, amit a lelkész felolvas. Nem csoda,
ha ilyen körülmények között a hívek egy részé
nek lelkében az a hiedelem alakul ki, hogy a
templomban csak a lelkész imádkozik és neki
csak azért kell templomba menni, hogy ott hall
gassa a prédikációt és a lelkész imáját.
Itt azt az ellenvetést tehetné valaki, hogy
mikor a hivő belép a templomba, mielőtt elfog
lalná a helyét, vagy mikor mielőtt kimegy a temp'omból, pár pill: natra magáb .1 vonulhat és bele
öntheti egy sóhajtásba saját egyéni érzéseit,
igen, olyan gyülekezetben, ahol szokás az isten
tisztelet kezdete előtt már egy fél órával előbb
beülni a templomba, ezt meg is teszik a hívek.
De ez nem mindenhol szokás. Sőt nem is min
denki jön az istentisztelet kezdete előtt, hanem
gyakran csak akkor, mikor az ének, sőt az oltári
szolgálat már javában folyik, amikor már nincs
alkalom az egyéni imára. Aminek aztán az a kö
vetkezménye, hogy sokan nem is imádkoznak,
vagy legfeljebb a lelkész imáját hallgatják végig,
éhitat nélkül.
Még egy ok van, ami agendai imánkat a
hívők s/ámara hatástalanná teszi. Még pedig az,
hogy sokszor terjengősek, pathetikusak és laikus
számára érthetetlen kifejezések vannak bennük.
Az igy irt agendai imákat nemcsakhogy együtt
imádkozni, de figyelemmel kisérni is nehéz, áhí
tatot pedig egyáltalában nem gerjesztenek.
Aminthogy a tapasztalat szerint, a hivek nagy
része olyan magatartást tanúsít ezekkel az agen
dai imákkal szemben, mintha azokat nekik nem,
egyedül csak a lelkésznek kellene elmondania.
Már most a magam módja szerint gondol
kodtam rajta, hogyan lehetne az általunk hasz
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nált agendai, vagy mondjuk inkább szószéki imá
kat közvetlenebbé és lélekhez férkőzőbbé tenni.
Először arra gondoltam, hogy az agendiai
papiros-gépies imánál jobb a nem olvasott,
szabadon elmondott ima.
Tartalma össze
függésben legyen az elmondott beszéddel,
álljon egyszerű, világos, érthető mondatokból,
legyen rövid és 1 gyen alkalomszerű, azaz azok
hoz szabott, akiknek nevében elhangzik. Termé
szetes, hogy az ilyen imára ép úgy készülni kell,
mint a beszédre. Az ilyen imába nemcsak az
egyházi beszéd főgondolatait lehet beleszőni,
hanem a gyülekezetnek és a gyülekezet tagjai
nak a lelkész által ismert bajait, gondjait, vá
gyait, reménységeit. Sőt, ha a lelkész a szószék
ről körültekint a hívek seregén, és ha észrevesz
olyan valakit, akinek lelkibánatát, érzését stb.
jól ismeri, akkor ezt rögtönözve is, persze mód
jával, beleszőheti az imába. így az imádkozó lel
kész és a hívek között feltétlenül lelki kapocs
támad s a templomban ülő hivő, aki saját bajá
nak említését (persze név nélkül) hallja a lelkész
ajkairól, bizonyosan megilletődik és a lelkésszel
együtt imádkozik. Az ilyen szószéki ima alig lesz
unalmas és arra neveli a híveket, hogy ne csak
hallgassák a lelkész imáját, hanem áhítattal
együttimádkozzanak.
Azonban a szabadon elmondott szószéki
imáról egy engem igen meglepő és váratlan el
lenvéleményt hallottam egy idősebb, tiszteletre
méltó lelkésztársamtól. Azt mondotta t. i., hogy
úgy az oltári-imát, mint a szószéki imát feltétle
nül olvasni kell, még pedig az agendából, mert
ha a lelkész szabadon, nem az agendából imád
kozik, akkor a saját egyénisége szerint való imát
mond, mig ellenben, akár az oltár előtt, akár a
szószéken, Lutherköntösben, az agendát maga
előtt tartva, abból olvasva imádkozik, ezzel mint
egy azt fejezi ki, hogy most az ág. hitv. ev. egy
ház nevében, az ág. hitv. ev. egyház hivatalos
felfogása szerint imádkozik. Hozzátette még eh
hez az illető, hogy ezt már a theologián igy ta
nulta és szerinte ez az egyedül helyes eljárás.
De még megtetézte ezt a szigorú felfogást azzal,
hogy: ha valaki nem az agendai imát olvassa,
hanem saját maga készítette imát mond, azt sem
szabad kívülről elmondani, hanem az ima szöve
gét bele kell helyezni az agenda lapjai közé és
onnan kell azt felolvasni.
Megnyugtattam magamat azzal, hogy ha
valaki elvégzi az ev. egyház által megkívánt
theologiai tanulmányokat, erről diplomát kap,
melynek alapján lelkésszé választják, ha hivata
lába a felettes egyházi hatóság beiktatja, esküt
tesz az ev. egyház tanítása szerint való mű
ködésre és mindezek után magára véve az ev.
lelkészek hivatalos ruháját: odaáll az oltár elé,
vagy felmegy a szószékre imádkozni, akkor sem
mi ok sincs abban kételkedni — akár az agendá
ból, akár szabadon imádkozik — hogy ne az ev.
egyház szellemében és felfogása szerint imád
koznék.
i
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Mégis, el kell ismernem, hogy van valami
igazság abban a felfogásban, mely az imának az
agendából való felolvasását kívánja. Először is
nem kicsinylendő tény az, hogy körülbelül ugyan
abban az időben, a hozzánk tartozó gyülekezetek
templomaiban, ugyanabból az agendából imád
koznak. Ebben az ev. egyháznak a külsőségek
ben is érzékelhető, egységre való törekvése nyi
latkozik meg. Másodszor, ugyanannak az agendának a használata a lelkészek egymástól eltérő
egyéniségét, temperamentumát, érzés- és gon
dolatvilágát bizonyos mértékig egy irányba ál
lítja be. Harmadszor pedig egyszer-másszor elő
fordulhat, hogy igehirdetésünk nem elégíti ki
híveink lelki szomjúságát és ilyenkor jó és kívá
natos, hogy legalább a jól megirt agendai imá
ban találjanak kárpótlást.
E meggondolások alapján — bár egyes ese
tekben szükségesnek mutatkozik, hogy az agen
dát mellőzve imádkozzunk — az agendai imákat
megfelelő módon akarom értékelni és megbe
csülöm, de viszont azt gondolom, hogy töreked
nünk kell arra, hogy a hívek ne csak hallgassák
a lelkész imáját és ne azt gondolják, hogy azt
nekik nem, csak a lelkésznek kell imádkozni,
hanem hogy valósággal és áhítattal a lelkésszel
együtt is imádkozzák.
E célból lehetővé kellene tenni, hogy ugyan
azt az imát, mely az agendában van, a hívek is
együtt olvashassák a lelkésszel. Mégpedig olyan
formán gondolom ezt, hogy amint a dunántúli
énekeskönyv mellékleteképen ki van adva az
énekdallamok gyűjteménye, úgy, a minden va
sárnapra szóló, (egyszerűen és közvetlen hangon
megirott, oltári és szószéki agendai imákat ki
kellene nyomatni és az énekeskönyvhöz függe
lékül mellékelni, hogy azok közül a soronlévőt
a hívek felszólításra felkereshessék és a lelkész
vezetésével, együttimádkozhassák. Az imák cirnéből, illetve feliratából a hívek már előre tud
nák, hogy a következő vasárnap melyik ima lesz
soron és egészen bizonyosan volnának olyanok,
akik ezt a soron lévő imát már otthon felkeres
nék. így a lelkész által olvasott agendai ima
már nem volna rájuk nézve idegen és ismeretlen,
minélfogva valószínű, hogy azt a lelkésszel
együtt olvasva, az eddiginél több figyelemmel
és áhítattal tudnák imádkozni. Azt gondolom,
hogy az uj egyetemes agenda kiadásával lehetne
ezt megvalósitani.
Én rászoktattam a gyermekeket, hogy a va
sárnap délutáni gyermekistentiszteleteken, az
énekeskönyvünk függelékében levő esti imát ve
lem együtt, fennhangon imádkozzák. Természet
tesen a »miatyánk«-ot is. Egész bizonyosan tu
dom, hogy ha csak én magam mondanám, azaz
imádkoznám ezt az énekeskönyvben lévő imát:
a gyermekek nem igen imádkoznának vélem,
talán oda se figyelnének, mig igy mindegyik fi
gyelemmel, velem együtt fennhangon olvas és
mivel már az ima nem uj előttük, mert vasárnapról-vasárnapra előfordul, nagyjából tudják is
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cs valósággal imádkozzék is. És ugyan mi volna,
ha felnőtt híveinket is rá lehetne szoktatni arra,
ltogy a lelkész által olvasott imát ők is — persze,
ha azt énekeskönyvük mellékletében megkeres
hetnék — fennhangon együttimádkozzák? Szen
tül hiszem, hogy' ez a fennhangon való közös
imádkozás csak melegebbé és bensőbbé tenné
és fokozná az áhítatot! óriási szuggesztiv ereje
van annak, amit együtt és egy akarattal cselek
szünk!
Végül pedig igazán szükségesnek tartanám,
hogy istentiszteleteinkben legyen két-három
olyan perc, mikor orgona, énekszó, lelkész hall
gat, mikor teljes, ünnepélyes csönd van, hogy' ez
alatt az ünnepélyes, néma két-három perc alatt
minden hivő szivének titkos kamrájába bezár
kózva, imádkozhasson Istenéhez úgy, ahogy’ a
lelke, az érzése diktálja. Ezt a kívánalmat talán
— ha máskép nem — az oly régóta szóban lévő
változatosabb istentiszteleti rend behozatalával
kapcsolatban lehetne valóra váltani.
Véleményem szerint ilyen módon lehetne a
híveket ránevelni arra, hogy a templomban ré
szint a lelkésszel együtt, részint önmagukba vo
nulva, több áhítattal imádkozzanak, ilyen módon
lehetne azokat is, akik eddig a templomba csak
»papot hallgatni« jártak, imádkozni tanítani és
ilyen módon lehetne nem csak egyesek előtt,
de valamennyi templomlátogató hivő előtt köz
vetlen tapasztalattá ez a jézusi mondás: "Az én
házam imádságnak házaké
Hering János, veszprémi ev. lelkész.
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ül.
A látogató meghökkenve nyúlt a biblia
utolsó könyvéhez, melyről csak annyit tudott,
hogy valami sárkányról van benne szó. Mit volt,
mit tennie, elkezdte olvasni: »Kegyelem néktek
és békesség attól, Aki van, Aki vala és Aki el
jöven d ő... a Jézus Krisztustól, Aki a hű tanú
bizonyság, a halottak közül elsószülött és ufóid
királyainak fejedelme, Annak, Aki minket sze
retett és megmosott bennünket a mi bűneink
ből az ö vére által. . .«.Tovább nem birta. Mintha
szent harsonák harsogtak volna az igében. Sze
me könnybe lábadt s minden bucsuzás nélkül
elhagyta a házat. Hofacker szelíden utána szólt:
»Vajha megtalálnád az örök nyereséget ö benne,
Aki volt, mielőtt Ábrahám létezett!«
Az óhaj beteljesült. Hisz a látogató nem volt
más, mint a későbbi életrajziró, Knapp, gyö
nyörű evangéliumi énekek szerzője. Nem sokkal
később megtalálta a teljes nyereséget abban, Aki
volt, mielőtt Ábrahám létezett.
Három hét után a betegség annyira javult,
hogy lelki barátaival tartott közös imádkozás
ban való hálaadás után elhagyhatta Tübingent.
A szülői házban eltöltött több hetes üdülés
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után nov. 4-én Stettenben vállalhatott segédlelkészi állást. Szolgálatának az első állomás
helyén alig tölt többet fél hónapnál. Plieningbe
kerül egy népesebb gyülekezetbe Stuttgart kö
zelében. Jó két hónap után 1821. januárja vé
gén abba kell hagynia a szolgálatot. Súlyos
idegkimerültség lép fel, kénytelen szüleihez köl
tözni Stuttgartba, hol édesapja közben az egyik
lelkészi állomást elnyerte.
A rövid szolgálati idő nem maradt jelen
tőség nélkül. Stettenben mindössze négyszer
prédikált, de a keresztről szóló igék feltárása,
már meg is ragadta a gyülekezetét. Plieningenben beköszöntő beszédeben nyílt sisakrostélylyal bejelenti, hogy halászni jött a gyülekezetbe
az. Ur számára. Már itt megkezdődik a nagy
tolongás, mely később annyira elmaradhatat
lan volt a templomokban, melyekben ő prédi
kált.
Nagyobb jelentőségűek ez időből mégis
azok a tapasztalatok, melyek Hofa.ker szivében
játszódtak le. Ama belső harcok, melyeket az
>clsö babérait arató* rendkívül tehetséges igehirdető a hiúság és tetszvágy ellen folytat. Ne
vén nevez mindent. »Jó lelkész lenni, azzá válni
— ez a törekvés mélyen bevette magát a szi
vembe. Lehetséges, hogy másnál ez a törekvés
tiszta és nemes; nálam azonban még tisztátalan:
ép ezért egy retesz még elzárja előlem. Tu
dom, hogy nem a mi szép szavainkon fordul
meg a dolog, hogy az Ur Lelke munkálkodik«.
»De még nem tudom ezt eléggé, nem — szi
vem mélyéig nem - teljes hittel. Jaj nekem, ha
a lelkeket a magam számára akarom megnyerni.
És mégis az én nyomorult szivembe titkon ez
ette be magát. Mélységesen érzem, mily meg
foghatatlan, hogy a Megváltó egy ilyen rom
lott s önmagát kereső embert szerethet«.
Ebben a pár sorban előttünk áll az egész
Hofacker. Ö nem fogadta meg Goethe tanácsát,
mely a nagy költőnek egész életére sorsdöntő
jelentőségű volt: magadba pedig ne tekints,
mert ott egy rettenetes khaotikus világ kóvá
lyog! Hofacker kész volt rálépni a legteljesebb
értelemben vett önismeret vonalaira. E tekin
tetben oly messzire vitte, mint korában senki
sem s előtte is nagyon kevesek. Augusztinusz,
Kempis Tamás, Luther és Kálvin jut az ember
eszébe, de mintha későbbi roppant szenvedései
idején oly vonalakra is eljutott volna, amelyen
Pál apostol óta senki sem járt. Összefüggésben
van ez azzal a sajátságos úttal, melyen az Ur
Hofackert hordozta. A félretétetésnek, elerőtelenitésnek, összetörettetésnek, kiüresitésnek, a
testi nyomorúságnak kíméletlen utján. Az em
beri szív leplezetlen megismerése s arra való
tudatos törekvés folytán nyílott meg előtte a
biblia is oly mélyen és beszédesen, mint keve
sek előtt. Nagy szerephez jutottak igy sokak
által elhanyagolt igék, mint amelyek az emberi
romlottság szörnyű tényeibe s konkrét meg
nyilvánulásaiba vetnek éles fényt.
(Folytatjuk.)
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lalkozzék a lelkész«. Már a témából folyik és
előrelátható volt, hogy itt nem alakulhatott ki
egy vélemény. Nagyon alaposan átgondolt elő
— Lapunk legközelebbi száma a szer adás volt telve élettapasztalattal s élénkebb vita
kesztő külföldi utazása miatt szeptember 9-én nem követte, annak igazán csak az időhiány volt
az oka. Mindenesetre gondolkodnivalót adott
jelenik meg.
mindenkinek, aki hallgatta.
— Egyházkerületi közgyűlés. A tiszai egy
— Tanárválasztás- A nyíregyházi reálgim
házkerület évi rendes közgyűlését Nyíregyházán,
názium
kormányzótanácsa az üresedésben levő
szept. hó 4. és 5. napjain fogja megtartani. A
francia
nyelvi
tanszékre dr. Gacsályi Sándort vá
közgyűlést megelőzőleg az eperjesi kollégium
lasztotta
meg.
ősi pártfogósága fog ülést tartani, mely a Mis
— A hegyaljai egyházmegye közgyűlése.
kolcra menekült jogakadémia fenntartásának kér
A tiszai egyházkerület hegyaljai egyházmegyéje
désében fog határozni.
— Dr. Leffler Béla kitüntetése. Dr. Leffler augusztus hó 7. és 8 . napjain tartotta rendes évi
Bé át, a nyi; egyházi Kossu'h-reálgimnázum volt közgyűlését a diósgyőrvasgyári fiókegyházköz
jeles tanárát nagy kitüntetés érte. A norvég ki ségben. Első napon a lelkészek tartották úrva
rály őfelsége a Szent Olaf-rend I. osztályú lovag- csorával egybekötött konferenciájukat, mely al
keresztjét adományozta azoknak az érdemeknek kalommal az úrvacsorát Vietórisz László hitok
elismeréséül, amelyeket Leffler Béla dr., mint a tató-lelkész osztotta ki. Az értekezleten Nemes
esperes elnökölt. Az elnök bibliamagya
stockholmi m. kir. követség sajtóelőadója szer Károly
rázattal
vezette be a tanácskozást. Majd Zeman
zett. A stockholmi magyar követség nemcsak a
Zoltán
táüyai
lelkész tartott a most elhunyt hi
Svédországban élő magyarokat védi, hanem a
vatali
elődje,
Halász
Pál felett emlékbeszédet.
• Norvégiában élőket is, s igy Leffler Béla ebben
Megbeszélés
tárgyát
képezte
a lelkészi fizetés
a minőségében került összeköttetésbe a norvég
rendezése,
egységes
lelkészválasztási
királyi udvarral. A kormányzó ur őfőméltósága rendelet megalkotása. Elhatározták, hogyszabályezután
a külügyminiszter előterjesztésére megengedte, negyedévenként fognak lelkészi konferenciát
tar
hogy dr. Leffler Béla stockholmi m. kir. követtanig
s
annak
céljául
a
lelkészek
szellemi
és
gya
ségi sajtóelőadó a norvég királyi Szent Olaf- korlati továbbképzését tűzték ki. — Az egyházrend I. osztályú lovagkeresztjét elfogadja és vi megyei számvevőszék, tanügyi bizottság is e
selhesse.
napon tartotta tanácskozásait. — Délután a
— A dunáninneni egyházkerület lelkész Gyámintézet tartotta gyűlését Ligeti Ede és Pákonferenciája aug- 8 -án gazdag programmal zár István elnöklete alatt. A gyámintézeti munka
pergett le a bpesti X. kér. imaházában. A meg örvendetes fejlődéséről adhattak számot. Nagy
nyitót a kerület első papja, Kiss püspök ur tar gondot okozott a sok segélykérvény elbírálása.
totta. A leg fontosabbról szólott munkatársaihoz: Alapos megfontolás iután Hernádvécse és a puta szeretetről. Szeretnünk kell elsősorban egy noki fiókegyházközség nyerte el a száz-száz P.
mást, a kartársakat, a munkatársakat az Isten segélyt; utóbbi templomépitési alapja, előbbi
országában. Aztán szeretnünk kell hiveinket. adóssága törlesztése végett. Az egyházmegyei
Enélkül nem lehet eredménye munkánknak. Sze Gyámintézet újból az eddigi elnökeit tisztelte
retetünk pedig legyen olyan mint Pál apostol meg bizalmával jegyzőjévé pedig Tavassy Zol
jellemzi a kor. levélben. Utána Schrödl Mátyás tánt választó ta meg. Az egyházmegyei előértelevéli lelkész4. kor. 1. 23 alapján igehirdetésünk kezlet megtárgyalta a közgyűlés fontosabb pont
centrumáról, Krisztusról beszélt. Lelkészeknek jait. Este szépen sikerült vallásos estély volt a
az ev. hirdetőinek mindig újból számot kell ad- fiókegyházközség imaházában, amelyen Pazár
niok arról, kit hirdetnek, hogyan hirdetik, hogy István orgona-sólóval Záhony János ének-sólóaz ev. a régi b blikus örömhír legyen, mely képes val, Csorba Gyula Szűcs Lóránd által kisért hemegragadni a le’keket. Nagy érdeklődés kísérte gedüjátékkal gyönyörködtették a közönséget; a
és élénk eszmecsere követte Irányi Kamill szé Jószerencse dalkör szép énekléssel emelte a hí
kesfehérvári lelkész felolvasását az ellenrefor vek áhítatát. Előadást Marcsek János ózdi lelkész
máció eszközeiről. Mint aki közvetlen közelből tartott a keresztyén élethivatásról. — Aug. 8 -án
szemléli az eseményeket, aki benne él és tanul volt a közgyűlés, melyet a Gyámintézet által tar
mányozza ezeket a mozgalmakat, szólt a témá tott istentisztelet előzött meg; ez alkalommal
ról. Bizony nem tiszta fegyverek ezek! A ferdí Berényi Sándor arnóti lelkész hirdette az igét. —
tések és hamisítások egész légiója vesz körül A közgyűlésen Lichtenstein Lász’ó egyházmegyei
bennünket. S már tankönyvekben hirdetik, hogy felügyelő tartott tartalmas megnyitóbeszédet,
Bocskay, Bethlen rablóhadjáratokat vezettek és mely síkra szál'ott a miskolci (eperjesi) jogaka
hasonlók! Értékes volt itt különösen Draskóczy démia megtartása mellett. A tanítóképző miskolci
tanár ur bátor és önérzetes hozzászólása. De a elhelyezése érdekében a kormány, a város, az
hozzászólásban nem volt hiány. Az idő előre egyházközség szép áldozatkészséget tanusitott.
haladottsága miatt már csak Huszág szécsényi Jólesett hallanunk, hogy az egyházi munkában
lelkész értekezésére kerülhetett sor. »Mivel fog a közösség kiépítését hangsúlyozta. A tetszéssel
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fogadott megnyitó után Nemes Károly esperes
terjesztette elő gondosan készített jelentését,
mely egyházunk országos helyzetével is foglalko
zott. Részletesen kitért az egyes egyházközsé
gekben végzett munkákra. Sürgeti pontos egy
házi statisztika és egyetemes egyházi névtár
összeállítását és kiadását. A helyesléssel foga
dott jelentés után a részletes tárgyalás kezde
tén örömmel üdvözöl e az egyházmegye Geduly
Henrik püspököt lelkészt működése 40. évfor
dulója alkalmából. Több jubileumról is megemlé
kezett az egyházmegye; Tóth Józsej alesperesnek 20 éves lelkészi szolgálata elismeréséül a tb.
esperesi címet adományozza; Záhony János ta
nítónak 30 éves érdemes munkálkodása elisme
réséül az igazgatói cím adományozását és ré
szére magasabb díjazás folyósítását javasolja.
Elismeréssel búcsúzik el volt, hűséges pénztá
rosától, Marusák Károlytól, helyére Lányi Ödön
választatott meg. A Zscdényi jutalomdijra Pbppe
Béla tállyai tanítót hozza a közgyűlés javaslatba.
A tanügyi és számvevőszéki jelentések letárgyalása után a jövő évi közgyűlés helyéül az abaujszántói egyházközséget tűzve ki, a közgyűlés a
magyar hiszekegy elmondásával véget ért.
- Németh Károly: A filippibeliekhez irt
levél címen lapunk hasábjain sorozatosan közölt
irásrnagyarázata a levél szövegével külön lenyo
matban, 90 oldalas füzetben megjelent. Ára 1
pengő 10 fillér; legalább 5 példány rendelésénél
1 pengő. Megrendelhető a szerzőnél: Németh
Károly ev. esperes, Lébény, Moson megye.
— Közgyűlés. A Békésmegyei Evangélikus
Tanítók Egyesülete a múlt héten Tótkomlóson
népes közgyűlést tartott, amelyen ott láttuk
Gajdács Pál és Jeszenszki János tótkomlósi,
Bartos Pál szarvasi és Rohály Mihály csorvási
ev. lelkészeket is. A közgyűlést emelkedett sza
vakkal Pataki János elnök nyitotta meg üdvö
zölve a megjelenteket és a vendégeket. Szentkereszty Tivadar tanfelügyelő megköszönve az
üdvözlést meleg hangon és elismeréssel emlé
kezett meg az evangélikus tanítóság áldásos
munkásságáról. Beszéde után Pataki János elnök
olvasta fel évi jelentését, melynek kapcsán uj
pénztárost választottak Jánovszky György sze
mélyében. Ezután Bartos Pál ev. lelkész mondott
tartalmas beszédet és végül Falusi Pál szarvasi
tanító a nyolc osztályú gazdasági tipusu isko
lákról értekezett. Közgyűlés után a Kaszinó he
lyiségében közebéd volt, amin számos felkö
szöntő hangzott el.
Az Evangélikus Népiskola jul.-aug. szá
mában Somogyi Béla a Tanügyi Kongresszuson
szerzett benyomásait írja le; Borgulya Endre az
evang. egyházi zene legfontosabb kérdéseiről,
Hamar Gyula a gyermekistentiszteleti liturgiá
ról cikkezik. A kettős számban találjuk még
Haiszer Henriknek egy szülői értekezleten tar
tott felolvasását, Tolnay Pálnak tankönyvterve
zetét stb.
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Kérelem. Az erlangeni Zahn T., az ujszöv. theologia nesztora, f. evi okt. 10-én ünnepli
Isten kegyelméből 90. születésnapját. Németor
szági barátai és tisztelői ezen alkalomból ünnepi
ajándékban szeretnék őt részesíteni, mely célból
gyűjtést indított »k. Ezen gyűjtés oly széleskörű,
hogy értesülésem szerint pl. Amerikára és Ázsiá
ra is kiterjed sőt ezek már meg is tették a ma
gukét. I). Dr. Ulmer erlangeni professzor meg
keresett, hogy Magyarországon én vegvem ke
zembe ezen gyűjtést, mert »szép volna, ha Ma
gyarország is képviseltetné magát hozzájárulá
sival.« A hozzám intézett kérésnek a legnagyobb
készséggel eleget téve ez utón tisztelettel és sze
retettel kérem mindazokat, akik Zahn tanítványai
vagy tisztelői és értékes életmunkájának meg
becsülő^ hogy a nevezett célra szánt bármily
összegű adományukat (kézbesítési díjjal együtt!)
minél előbb, de legkésőbb szept. hó 15-ig hozzám
(Kalaznó, u. p. Högyész, Tolnavm.) juttatni szí
veskedjenek. Mi magyarhoni ev. tncologusok
ne mulasszuk el e/en alkalmat annak a bebizo
nyítására, hogy hálásak vagyunk a 90. életévé
ben is az Ur Jézus Krisztust szolgáló tudomá
nyos munkában álló Zahnnak azért a lelki élve
zetért és áldásért, melyet művei nekünk nyúj
tottak és még mindig nyújtanak. És hadd álljon a
sok hálás adományozó és ünneplő sorában Ma
gyarország is! Zulauf Henrik, ev. lelkész
G yerm ektelepitö Szolgálat. Budapest,
VIII., Gyulai Pál-utca 9. - folytatja munkáját.
Kedden és szombaton délelőtt 11—1 óra közt
van a gyermekkeresók és keresettek találkozó
órája. A 230 eddig bejelentett és sürgős segít
ségre váró gyerekek közül 52-t sikerült nevelő
szülőkhöz állandóan kihelyezni. Néhányat utalt
tartásdijért gondozókhoz. Befejezett 10 örökbe
fogadást. Sajnos csak 93 csalad jelentett idáig
gyermekkereső igényt. Ezek közül is sokan 14-16
éves leányt kérnek, holott a gyermektelepitö 10
éven aluliakat kínál. Viszont nagy a kereslete a
2- 5 éves leányoknak. Ilyen korú pártfogoltjait
mind elhelyezte. Segítségre soká hiába váró be
jelentettjei között nagy sorokat vág a gyermekhalál s az elhagyottak réme: a tbc. — Gyermek
telen háznépek! Sok szép fiú s leánygyerek kö
nyörög nevelőszülőkért. S minden gyermekfoga
dással a boldogság költözik be elhagyott, gyer
mektelen hajlékokba. - Minden gyermekkinálás, keresés, vagy önkéntes szeretetadományt
köszönettel fogad a Gyermektelepitö Szolgálat,
Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9. Eddigi pénz
tárforgalom 264.20 pengő.
A Csanád -Csongrádi egyházm egye
julius hó 26 és 27-én SzegeJen tartotta meg évi
rendes közgyűlését Purgly Emil, Csanád-AradTorontál egyesített vármegyék főispánja, egy
házmegyei felügyelő és Saguly János főesperes
elnöklete alatt. Az első napon az egyházmegyei
iskolaszék, a gyámintézet, a pénzügyi bizottság
és a lelkészi értekezlet tartották meg üléseiket,
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ez utóbbit különösen Nikelszky Zoltán ny. tanitóképezdei igazgatónak a Luther-szö vétség
működésének eredményességéről tartott tartal
mas előadása tette értékessé és élvezetessé. A
közgyűlés tárgysorozatát ismertette és előkészí
tette az esti 7 órától 9-ig tartott előértekezlet,
mely különösen az egyházmegyei közigazgatási
szabályrendelet pontjait vitatta meg tüzetesen
Paraszkay Gyula kir. táblabiró és Dr. Polner
Ödön egyetemi jogkari dékán-tanár beható bírá
lata alapján. Másnap a Liska Ferenc, csépai mis
siói lelkész által végzett gyámintézeti istentisz
telet után a közgyűlést Purgly Emil egyházme
gyei felügyelő lendületes és actuális tartalmú
beszéddel nyitotta meg, majd felolvastatta a sza
vazatszedőbizottság jegyzőkönyvét, mely szerint
az egyházmegye főesperesévé a gyülekezetek
osztatlan bizalma újból Saguly János, pitvarosi
lelkészt, az újonnan szervezett alesperes-tanfelügyelői állásra pedig Brózik Károly, tiszaföldvári lelkészt választotta meg. A főesperes köszö
neté és az alesperes eskütétele után a főesperes
felolvasta az egyházmegye életének összes moz
zanataira, egyebek közt kivált az egyházmegye
területén Raffay püspök által végzett cánoni lá
togatások, az ambrózíalvai paplaképités, a sze
gedi lelkészválasztás, a battonyai, csépai és az
uj szervezés alatt álló nagylaki missiók ügyeire
kiterjedő jelentését. A Paraszkay Gyula, egyház
megyei másodfelügyéiő előadásában ismertetett
és a közgyűlés által elfogadott közigazgl. szabályrendelet értelmében a közgyűlés az egyes bizott
ságokat uj tagokkal egészítette ki; majd sorjá
ban minden mozgalmasabb vita nélkül letárgyalta
a bizottságok által alaposan előkészített tárgysorozatot, mely az egyházmegye és az egyes egy
házközségek békés fejlődéséről, örvendetes gya
rapodásáról tett tanúbizonyságot.
— Beiratkozási póthirdetmény. Az 1928-29.
tanév I. felére szóló utólagos beiratkozás végső
határideje újabb miniszteri rendelet értelmében
a korábbi hirdetménytől eltérően szeptember
30-án túl semmi esetre sem terjedhet. Mindazok
tehát, akik a szabályszerű határidőt (szeptember
1 —1 2 ) elmulasztják, leckekönyvükkel és miulaszr
tásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyük alapján utólagos beiratkozásért a kari dé
kánhoz folyamodhatnak. Az előadások kezdete
szeptember 17.-e.
— Gyula. Gyula város közönsége augusztus
7-ikén ünnepelte a legelső magyar ovoda alapítá
sának 100 éves évfordulóját. Brunszwik Teréz
grófnő 1828 junius 1-én nyitotta meg Budán a
várbeli Mikó-utcában a legelső ovodát hazánk
ban, megelőzve vele Ausztriát, Németországot,
Franciaországot. Ezen emlékünnepségen az ovodista gyermekek verseket és jeleneteket adtak elő,
Turay Ferencné óvónő betanításával, míg az
emlékbeszédet Tátrai Károly lelkész mondbtta
a Gyulai Közművelődési Egylet nevében.
Nyomatott a

1928.

— Rövid hírek. A miskolczi gyülekezet a
tanítóképzőintézet számára épületet emel; Mis
kolc városa telket és 24.000 pengőt adományoz.
— Padin Carment, egy spanyol nőt a spanyol
bíróság két évi börtönre ítélt, mert azt mondta,
hogy Máriának Jézus születése után több gyer
meke is lett; Padint a bíróság szabadon bocsá
totta. — A Brit és Külföldi Bibliatársulatnál meg
jelent a jiddis nyelvű Ótestámentom revideált
kiadása. — A kölni nemzetközi sa jtó ki áll itással
(Pressa) kapcsolatban augusztus 20—21-ikén az
evangélikus hírlapírók nemzetközi kongresszust
tartanak, amely D. Dr. Söderblom svéd érsek
a sajtó apostolátusáról tart előadást. — Az ev.
világmissziók 1926. évi bevétele 307 millió pengő
volt; ennek 6 6 százalékát Északamerika adta.
— Dr. Davidson R., Canterbury érseke méltó
ságáról lemondott, utóda Lang Cosmo Gordon
yorki érsek, ennek utóda pedig dr. Temple Vil
mos birminghami püspök.
— Zalaegerszeg. A gyülekezet julius 22-én
búcsúztatta lelkészét Kutas Kálmánt, aki Sze
gedre távozik. A templom zsúfolásig megtelt a
két protestáns egyház; híveivel. A búcsúzó lelkész
beszédében rámutatott arra, hogy nem várható
előnyökért hagyja el zalaegerszegi gyülekezetét,
hanem azért, mert ragadja a lélek. Istentisztelet
után közgyűlés volt a gyülekezeti házban, ame
lyen a távozó lelkész hivatalosan is bejelentette
lemondását. Szavainak elhangzása után Dr.'Ko
vács János tvsz. bíró, felügyelő méltatta a lel
kész érdemeit, jellemezte egyéniségét. Julius
29-én Zalaegerszeg társadalma búcsúzott Kutas
Kálmántól egy tiszteletére rendezett társas va
csorán, amelyen Dr. Kovács János felügyelő,
Augusztiny Alice, Dr. Dezső Árpád ref. főgond
nok, Fekete Károly ref. lelkész. Molnár Gyula
presbiter és még többen mondtak felköszöntőket.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

506/1928. ikt. sz.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A békéscsabai ág. h. evang. Rudolf reálgimnázium kormányzó-bizottsága pályázatot
hirdet egy latin-német, esetleg magyar-né
met szakos rendes tanszékre. A megválasz
tott tanár javadalma az állami tanárokéval
azonos. Pályázhatnak protestáns, elsősorban
ág. h. evang. vallásu okleveles tanárok, eset
leg szakvizsgálatot tett tanárjelöltek. A szüle
tési bizonyitvánnyal, oklevéllel (szakvizsgálati
értesítővel), működési bizonyitvánnyal felsze
relt s a kormányzó-bizottsághoz címzett kér
vények 1928. évi augusztus hó 28-ig nyúj
tandók be a reálgimnázium igazgatóságánál.
Az áUás szeptember hó elsejével elfoglalandó.
Békéscsabán, 1928. augusztus hó 12.

Dr. Sailer Vilmos,
felügyelő.
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A lé le k é s a tö rv én y .
»A léleknek gyümölcse: szeretet,
öröm, békesség, béketürés, szívesség, jó
ság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ar
ilyenek ellen nincs törvény.
Gál. 5. 22. 23

Az emberek hajlandók inkább a törvény
ben megbizni, mint a Lélekben. A törvény biz
tosítja a tekintély uralmát. A törvény tartja fenn
a rendet. A törvény olyasvalami, mint a várfal,
mint a bástya, mint a puhányállatok páncélja:
mögötte, védelmében, fennmaradnak sokratartott intézmények, évszázadoknak felhalmozott
öröksége. A törvény szabályozza az emberek
egymáshoz való viszonyát, a társas életet. Meg
szabja a kötelességeket, de lehetővé teszi a jo
gok élvezetét is.
A törvénnyel szemben a Lélek kiszámítha
tatlan valami. Olyan, mint a szél. Zugását hallod,
de nem tudod honnan jó és hová megy'. A tör
vény nem birja kiszabni, sem követni a Lélek
útját. Áramlását nem lehet gátik közé szőrit »ni.
A törvénynek cselekedetei vannak, a Léleknek gyümölcsei. A törvényből nem fakad élet,
csak szabályozza az életet. A Lélek teremtő erő,
életet szül, gyümölcsökben jelentkezik.
Az apostol szerint a törvény arra való, hogy
megzabolázza a testet. A testnek cselekedetei
nyilvánvalók: házasságtörés, bálványimádás,
gyűlölködés, irigység, részegség stb. Akik eze
ket cselekszik, azok a törvény alatt vannak, a
törvény ítélete alá esnek, anélkül azonban, hogy
a törvény meg tudná őket javítani. A törvény alá
helyezett test test marad, már pedig a test a
maga cselekedeteivel nem örökölheti Isten or
szágát. A törvény tehetetlen, mert az embert nem
tudja átalakítani, ujjászülni, megszentelni. A tig
ris, ha ketrecbe zárják is, tigris marad.
Voltaképen a törvény a testben bízik. Fel
tételezi és elvárja, hogy a test eleget tud tenni
követeléseinek. Ezek a követelések külsőségekre
vonatkoznak. A törvény alapjában véve az erő
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s/akra támaszkodik. Büntető szankcióval dolgo
zik. Kezében ott a pallos, hogy lesújtson, s ott
a jutalom, hogy kecsegtessen. A Lélekkel szem
ben azonban erőtlen és tehetetlen. A törvényt a
tekintély igazolja, a Lelket a gyümölcs.
Az élet azt bizonyítja, hogy a Lélek erősebb,
mint a törvény. Az uj élet mindig nagyobb hata
lom, mint a rend. Az újjászületett személyiségek
többet jelentenek, mint az intézmények és orga
nizációk. Hogyha ezek az utóbbiak túlélik ma
gukat, vagyis ha a Lélek vezérlete alatt álló
és élő emberek nem tudnak bennük elhelyez
kedni, minden törvényes védelem dacára össze
omlanak. Az intézményeknek és szervezeteknek
is csak a Lélektól vezéreltek tudnak fennmara
dást biztosítani.
Az egyháznak legnagyobb veszedelme soha
sem a modernizmus, vagy szektáskodás; a leg
nagyobb veszedelem az, ha tagjai a hitüket víz
vezetéki csöveken és csapokon keresztül, másod
kézből kapják. Az ilyen egyház öröme lehet a
törvénynek, de megszomoritója az Isten Lelké
nek. Az ilyen egyházra addig ameddig támaszkodhatik a törvényes rend, de el3bb utóbb úgy
az ilyen korhadt egyház, mint az ilyen törvényes
rend összeomlik és nagy lesz annak romlása.
Vizsgáljuk meg a/okat a gyümölcsöket,
amelyek az ember életében mint a Lélek termése
jelentkeznek. Van-e közöttük csak egyetlen egy
is, amelyet ki lehetne parancsszóval az emberek
ből kényszeríteni, s van e csak egy is, amelyet
a törvény az emberekből ki tudna tépni? Való
ban az ilyenek ellen nincs törvény. Ezek a testet
már megfeszítették, s ha a törvény ellenük for
dul, tehetetlen velők szemben. De mellettök van-e
törvény? Igen, ha a törvény a Lélek munkája
és gyümölcse, akkor a törvény az ilyenek mellett
van, s habár a törvény védelme nélkül is ellehet
nek, mégis az uj élet törvénye kívülről és kifelé
is igazolhatja őket. A szeretet, öröm, békesség
stb. törvénye szintén a Léleknek gyümölcse, £
a Lélek által vezéreltek örvendeznek azon, ha a
törvény is a Lélek vezérlete alatt áll. Igaz, hogy
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akkor már a törvény megszűnt törvény lenni
abban az értelemben, amelyben ezt a szót Pál
apostol használja. Krisztus törvényévé lett, amely
elismeri maga felett Krisztus tekintélyét és róla
tesz bizonyságot, aki lett nékünk igazságunk
Istennek akaratából.

SSderblom érsek a sajtó fel
adatairól.
A kölni Pressa-sajtókiál itással kapcsolatban
augusztus 20 án ült össze a Nemzetközi Keresz
tyén Sajtókonferencia, amelyen mintegy tizenöt
állam volt képviselve. A konferenciát a stock
holmi világkonferencia nemzetközi sajtóbizott
sága hívta össze. Elnöknek dr. tündérért (Ber
lin) választották. Dr. Hinderer »Isten felhívása
a sajtóhoz« címen azt ajánlotta, hogy a keresz
tyén egyházi hírszolgálatot szervezzék meg min
den országban; ugyanerről a témáról beszélt
Pest H. M. (Anglia). Este Dr. Deissmann (Ber
lin) a keresztyén aktivizmusnak a világháború
után bekövetkezett újjáéledéséről beszélt.
D. Söderblom uppsalai érsek (Svédország)
»A sajtó apostolátusa« címen körülbelül a követ
kezőket mondta: Valószínűnek tartom, hogy itt
a sajtókiállitáson az egész világ minden híreket
közvetitő irodája képviselve van. De a legna
gyobb, tehát legjelentősebb hirszo’gálat az egy
házé. Az egyház azért alapittatott, hogy egy hirt
terjesszen, egy örvendetes hirt, az evangéliomot,
minden egyes léleknek, minden nemzetnek és
minden emberi közösségnek. Véleményem sze
rint a sajtónak kapcsolatban kell lennie ezzel az
örvendetes üzenettel, ha kettős feladatát be
akarja tölteni, mint tükör és mint világosság.
A sajtó mint tükör! A sajtó jórészt hű visszatükrözése az olvasók ízlésének és kívánalmai
nak. Ha az ember a sajtóban a bűntények ter
jedelmes leírását, a magánélet többé-kevésbé
botrányos eseményeit, az idegcsiklandozó szó
rakozásokat olvassa, csodálkozik az ember és
a modern világ primitiv voltán. Bár a sajtó bi
zonyos mértékig kényszerítve van az olvasók
hajlamait visszatükrözni, de ezzel még azt a
feladatát, hogy tükör legyen, nem töltötte be
egészen. Ezen a téren a sajtónak fontos feladata
már a tárgy megválasztása is. Gondolhatjuk,
hogy milyen biztos judicium, milyen erkölcsi
éleslátás kívántatik meg ahhoz, hogy ez a ki
választás helyes legyen, tehát ne alkalmazkod
jék a publikum rossz szokásaihoz és követelé
seihez, hanem a lap legyen a legnemesebb ér
telemben az olvasó és az emberiség szolgája,
anélkül hogy unalmassá és ezáltal hatástalanná
válnék.
Sokszor volt alkalmam megtapasztalni, hogy
egy nagy, igazán felelősségének tudatában levő
újság vagy egy komoly sajtóiroda mennyire nem
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sajnálja a fáradságot, hogy még feítünéstkeltő
és ezért igen kapós eseményeknél is megvizs
gálja és megállapítsa az igazságot. Az ilyen meg
bízhatóság és igazságszeretet az emberiségnek
nagyszerű nevelését jelenti. Mi teszi az emberek
együttélését alacsonnyá és pokolivá? Felelet:
a bizalmatlanság. Mi teszi jóvá és jótékonnyá?
Felelet: a bizalom. Ebből megérthető, hogy mit
jelent, ha a sajtó megbízható. Az ilyen kényes
igazságszeretet a sajtót a közvélemény és a tár
sadalom gyógy erejű, rothadástól óvó kincsévé
teheti. A hirszolgálat nem teheti ki magát annak
a vádnak, hogy csak féligazságokat közöl. Tiltja
ezt a sajtónak szentlelke. Valóban én vagyok
bátor a sajtó szendéikéről beszélni. Ennek a lé
leknek a neve igazságszeretet. Ezen szentlélek
elleni bűne a sajtónak hozzátartozi c a világhá
ború átkához, amelyet minden erőnkből meg
kell akadályoznunk és ki kell irtanunk. Éppen
ezen a téren a sajtónak felülmúlhatatlan jelen
tősége van. A béke ügyét szolgálhatja a földön,
ha hű marad az igazsághoz és van erkölcsi bá
torsága.
A sajtó tehát nem szoritkozhatik arra, hogy
fotográfiákat adjon. A tükör nem elég! Világos
ságnak is kell hozzájönni! A sajtónak fennkölt
hivatása, hogy ne tűrje a hazugságot. Az irgalmatlanság ezen a téren a közérdek szolgálatát
jelenti. A sajtó feladatához hozzátartozik, hogy
azt, ami üres, meglássa és elítélje a saját pártjá
ban és a saját nemzetében is.
A sajtó legyen lelkiismeret, amely az ese
mények bensőjéből világit k;. Harcoljon taz igaz
ságért abban a meggyőződésben, hogy a szá
munkra hozzáférhető igazság benső vonatkozás
ban áll a legmélyebb igazsághoz. A sajtó kell,
hogy pozitív álláspontot foglaljon el az emberi
ség és a valóság irányában. Ha a nyilvános szó
használni akar, nem lehet el a hitnek, vagy leg
alább is a humornak világossága nélkül. Aki
csak a néző szerepét akarja játszani, az minden
éleselméjűség és zsenialitás mellett is meddővé
válik. A sajtó tükrözze híven vissza azt, ami
kicsiben és nagyban történik. Éppen ezért nem
tapadhat oda az esetlegeshez, a szenzációhoz,
az ingerlőhöz: mindez csak eltorzítása a tör
ténelemnek.
A sajtónak az a magias feladata, hogy ko
runk történetét írja meg. Ehhez komolyság szük
séges. A sajtó tudja magát szolidárisnak az em
beriséggel. Ö maga is hozzátartozik az emberi
séghez, a nemzethez, a történelemhez, amely
szemünk előtt lejátszódik. Az »örvendetes üze
net« originalitása abban van, hogy számításba
veszi az utálatosat és a borzalmasat, s mégis
vidámmá és szilárddá képes tenni az embereket.
Azért kell ezt a jóhirt újból és újból ismételni.
Szabad felhívnom a sajtót arra, hogy ebben
a vonatkozásban az egyházzal karöltve dolgoz
zék? Én azt tartom, hogy a sajtónak a munkája
mögött tragikus komolysággal egyesült pozitív
világfelfogásnak kell állnia, hogy ezzel a pozitív
világfelfogással szolgáljon istenországának a
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szivekben és a népek életében, a szociális kér
désben és minden emberi viszonylatban. »A
sajtó apostolátusának« nehézsége abban van,
hogy az igazi valóság olyan igen közel esik
hozzánk! Mert ez a legnehezebb: meglátni a
legközelebbesőt, csendben hallgatózni, magun
kat az igazság behatásának átengedni, hogy ez
az igazság ne illanjon el, hanem a hétköznapok
ban és főleg a tragikumban is tartalmat és ér
telmet adjon a létnek.

Jegyzetek.
Gróf Vigyázó Ferenc, nagybirtokos tragi
kus halála élénken foglalkoztatta a legutóbbi
napokban az egész magyar nap sajtót. A római
katholikus valíásu four minkéi, evangélikusokat,
is közelről érint. Nemcsak azért, mert a feje
delmi vagyon, amelyről végrendelkezett, az evan
gélikus báró Podmaniczky családról szállt rá
örökségül, de azért is, mert a tragikus véget
ért gróf, mini édesanyja, született Podmaniczky
Zsuzsanna bárónő, lelkének a hordozója, evan
gélikus egyházunknak hűséges barátja volt. A
lapok sokat írtak róla. A szenzációhajszolás sok
szor a világ elé teregeti ferde megvilágításban
egyéni életek diszkrét részleteit. Vigyázó gróf
életére és jellemére vonatkozólag is sok inti
mitás került a szcnzációéhes nyilvánosság elé.
Minket az ó jelleméből és életéből különösen az
érdekel, hogy fanatikus őrzője volt családi ha
gyományainak és .rajongó tisztelője édesanyja
emlékének. A rászállt örökséget nem használta,
hanem annak egész hozamát állagához csatolta,
hogy az anyja nevéről létesített nagy alapítvány,
amelynek javadalma a Magyar Tudományos
Akadémiát anyagilag megalapozni, a báró Pod
maniczky családra vonatkozó irodalmat fejlesz
teni és az alapítványi birtok határában lévő köz
ségek szegényeinek könnyeit letörölni hivatott,
minél gazdagabb legyen. A rákoskeresztúri egy
házközség és annak szegényei gyakorta élvezték
jó szivének áldásait.
A vecsési gyülekezet részére 2 esztendővel
ezelőtt 30 millió koronát adományozott a léte
sítendő és édesanyja nevéről elnevezendő gyü
lekezeti házra. Ennél, mint minden egyéb ado
mánynál és a végrendelet szerinti óriási alapít
ványnál is önmaga teljesen háttérbe vonult, min
dig azt hangoztatva, hogy, amit ad, nem ő adja,
hanem édesanyjának a lelke, amely tovább él
és osztogatja áldásait.
Egyházunkkal szemben tanúsított tettekben
is bebizonyított jóindulata jórészt annak is kö
szönhető, hogy egyetemes felügyelőnk iránt ba
ráti érzelmeket táplált és vele szemben nagy bi
zalommal viseltetett.
Az elhunyt emlékére mi is áldást mondunk,
mert minket szeretett, mert érettünk áldozott
és mert a magyar tudomány jövendőjének meg
alapozására végrendeletileg hátrahagyott feje
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delmi alapítványa élére édesanyja nevével ezt a
patinás, ragyogó, lutheránus nevet irta: Pod
maniczky.
K.
•

A hercegprímás, aki mint »az ország leg
első közjogi méltósága« eleven illusztrációja ha
zánkban a pápa világi uralmának, s mint sze
gény fiúból magas polcra emelkedett férfiú szem
lélteti azt a demokráciát, amelynek ideálja az,
•liogy a cserepező mester fiából is kegyelmes
herceg válhassék, körrendeletéi; intézett a buda
pesti róin. kath. lelkészekhez, amelyben tudtokra adja, hogy a jövőben a róm. kath. lelké
szek csak abban az esetben jelenhetnek meg és
fungálhatnak a fővárosi iskolák zászlószentelési
ünnepélyein, ha azokon más felekezetek papja
nem vesz részt. Ez az Egyház parancsa. Bár
mennyire sajnáljuk is, hogy a római katholikus
egyház ilyen türelmetlen a többi keresztyén
egyházak pap ai irányában, mégis megértjük az
esztergomi ersek körrendeletét: a szőlőbirtoko
sok tudják, hogy a szölöbujtás ugyanolyan szőlőt
terem, mint az anyatöke. A hercegprímás is a
római tökének hozzánk átplántált bujtása, és
gyümölcse sem lehet más, mint az eredetié.
Nem várhatjuk tőle azt, hogy miután a pápa
beléje helyezte bizalmát, sí neki az anyaszentegyházban magas méltóságot, s ezzel együtt
Magyarországon nagy javadalmat biztosított, itt
közöttünk ne urának érdekeit, hanem attól ide
gen érdekeket képviseljen. Különben is mi evanjélikusok a vallásszabadság elvének alapján ál
unk, s hirdetjük azt, hogy senki ne kényszerittessék olyasmire, ami lelkiismerctbeli m eggyőző
désével ellenkezik. Ha a római katholikus papi
klkiismeret lázadozik az ellen, hogy egy másik
keresztyén magyar pappal egy ünnepélyen
együtt fungáljon, ám ne tegye. Én tisztelettel
hajlok meg a nazarénus parasztkgény meg
győződésének ereje előtt is, aki inkább agyon
lövette magát, mintsem hogy résztvegyen a há
lóm ban; de egyúttal fenntartom magamnak a
jogot arra, hogy annak a parasztlegénynek a
meggyőződését csakúgy, m n! a hercegp i násét
téves meggyőződésnek tartsam. A hercegprímás
nak, illetve egyházának tévedését súlyosabbnak
tartom, mint a nazarénusét azért, mert a naza
rénus a maga vallását nem hirdeti sem állam
fenntartó, sem nemzetfenntartó vallásnak, vala
mint arrólsincs tudomásom, hogy a nazarénusok
igénybevették volna a magyar ál’amnak anyagi
támogatását avagy követelték volna maguk szá
mára a közjogi méltóságokat.

f

*

Beérkezett hozzám egy kézirat, amelynek
általam nagyrabecsült iroja azzal a javaslattal
lén a zsinati bizottság elé, hogy egyházunk lel
készei felett csak lelkészek bíráskodhassanak. A
cikket nem e javaslat lényege miatt, hanem
egyéb okokból sajnálatomra nem közölhetem.
Inkább itt foglalkozom magával a javaslattal,
amelyet felvetni igen, de védelmezni legfeljebb
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azzal az érveléssel lehetne, hogy az u. n. világi
bírák nem alkalmasak arra, hogy a lelkészeknek
vétségeit elbírálják. Ez az érv azonban nem állja
meg a helyét. Az Egyházi Alkotmány 324. §-a
kilenc pontban sorolja fel az egyházi tisztviselők
egyházi vétségeit; a kilenc pont közül csak egyet
lenegy van olyan, amelynek helyes megítélését
»laikustól« talán nem lehetne várni: a kilencedik,
amely azt mondja, hogy egyházi vétséget követ
el azon egyházi tisztviselő, aki egyházunk hit
vallásával ellenkező tant hirdet. Megtörténhetik
ugyanis, hogy az illető bíró' nem járatos.annyira
a dogmatikában, hogy valamely tanításról meg
tudja állapítani, mennyiben ellenkezik az egy
házunk tanításával. De bizonyos, hogy a lelki
ismeretes bíró, mielőtt leülne Ítélkezni, iparkodni
fog tájékozódást szerezni, és tud is szerezni,
tehát ez a pont is elesik. Ellenben egyházunknak
egész szellemével ellenkezésbe jutnánk, ha a
lelkészeket kizárólag lelkészek bíráskodása alá
helyeznénk. A bíráskodás és ítélkezés az egy
háznak joga és kötelessége, az egyházat pedig
a hívők alkotják. A lelkész nem rrias, mint a
hívők közösségének egyik tagja, akinek van el
híváson alapuló külön funkciója, de ezt a funk
ciót az egyház megbízásából végzi, s azért az
egyháznak felelős. Mihelyt felelősséget más fó
rum elé utaljuk, s vétségeit kivesszük a rendes
egyházi bíróság hatásköréből, azonnal átcsúsz
tunk a római katholicizmus talajára és menthe
tetlenül következnek mindazok a visszaélések,
amelyek miatt őseink otthagyták a római katholikus egyházat. Principiis obsta! Vestigia
terrent!

A Theologusok Oithoiának berendezése.
Közöltük annak idején lapunk olvasóival az
örvendetes h'rt, hogy Isten kegyelméből junius
17-én a Theologusok Otthonának az építkezése
megkezdődött. A munka azóta szakadatlanul és
szorgalmasan folyik s igy minden okunk megvan
remélnünk, hogy a tél beállta előtt a munka ja
varésze be is fejeződik s tavaszra csak annak
aprólékosabb és kényesebb része marad. Ha ez
a reményünk megvalósul, akkor tavasszal —
talán még május elseje e’őtt — be is költözköd
het ifjúságunk az uj Otthonba.
De épen mert hála Istennek már ennyire ju
tottunk a Theol. Otthon építkezésével, arra kell
gondolnunk, hogy hogyan is fogjuk majd azt
megfelelőképeti berendezni? Nagy gondot o oz
egyebek mellett a fűtés kérdése is. A tervek
eredetileg úgy készültek, hogy az Otthonban
központi fűtés lesz, utóbb azonban meg kellett
barátkozni azzal a gondolattal, hogy egyelőre
kályhafűtésre rendezkedünk be, de utóbb áttér
hetünk minden nehézség nélkül a központi fű
tésre, ha a pénzügyi lehetőségek megengedik.
Magától értetődik, hogy sokkal olcsóbb lenne,
ha most rendezhetnénk be a központi fűtést,
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mintsem utólag, mert az utóbbinál némi rombo
lás természetszerűleg elkerülhetetlen. Épen ezért
kívánatos lenne, ha minél többen adakoznának
még az Otthon építkezésére: hátha lehetséges
lenne még a központi fűtést is berendeznünk!..
A fűtés kérdésének — ha igy, ha úgy — most
már el kell dőlnie, ahoz azonban, amit alább
szándékszunk kérni, az kell, hogy az a szereteb
mely lehetővé tette az: Otthon fö’épülését, tovább
is támogató, cselekvő szeretet maradjon. Nem
kisebb dologra gondolunk ugyanis, mint arra,
hogy a Theologusok Otthonában meglegyen
Magyarország térképe, mely szemléletesen tün
tesse föl az evang. egyházközségeket, es peres
ségeket, egyházkerületeket s az egyház intézmé
nyeit, ezenfelül azonban láthatók legyenek az
Otthon különféle szobáiban az összes magyarországi evang. templomok, iskolák, szeretet-intézmények, egyházi nevezetességek stb, ha le
het festményekben, ha pedig igy nem lehetne,
fényképfelvételekben. Hadd lássa a Theol. Ott
honban felnövekvő theologus nemzedék —
anyaszentegyházunk jövendő lelkész! kara —
napról napra: hol s milyen templomai, iskolái
stb. vannak egyházunknak. S Isten kegyelméből
talán benépesithetjük a Theol. Otthon szobáinak
falait egy evang. egyházi arcképgyűjteménnyel
is, hadd lássák theologusaink: kik voltak anyaszentegyházunk építő munkásai, áldozatos tá
mogatói !
Jól esik remélnünk, hogy a Theol. Otthon
berendezkedésének ezt a részét nemcsak hiva
talos egyházi íestületeink fogják megéltöleg fel
karolni, de támogatni fogja azt anyaszentegy
házunk híveinek egész serege. Ide vonatkozó
kérésünkkel majd annak idején fel fogjuk ke
resni egyházunk illetékes tényezőit, azonban le
gyen szabad őket már ez úttal is arra kérni:
legyenek szívesek ezt a tervünket magukévá
tenni s annak meg valósításában segítségünkre
lenni. Legyenek szívesek közre működni abban,
hogy a Theologusok Otthona ilyen beszédes kép
tárrá legyen, mely figyelmeztet, buzdít, lelkesít
és hálára indit. S itt hadd forduljunk kérésünk
kel festőművészeink, rajztanáraink jószivéhez:
ne lássák csekély dolognak egy-egy evang. temp
lom, iskola, árvaház stb. megfestését, de tekint
sék szent megbízatásnak, egyházépitő munká
nak; boldogok lennénk, ha megértenék a fön
tebb intenciót s alkotásaikkal gazdagítanák a
Theologusok Otthonát s általa evang. egyhá
zunkat.
Föntebb az evang. egyházunkban ható s ál
dásosán működő szeretetre hivatkoztunk, —
bizunk abban, hogy ez a szeretet tud majd gon
doskodni a Theologusok Otthonának berendez
kedéséről is, bizunk abban, hogy ez a szeretet
oly tanulságos és beszédes képtárrá teszi az
Otthont, mint aminőnek álmodjuk.
Legyen ezen a szereteten a kegyelmes
Isten gazdag áldása!
Dr. Deák János.
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— Kitüntetés' A kormányzó dr. Schuszíer
Rudolf a m. kir. szabadalmi bíróság elnökének
nyugalombavonulása a^almából hosszú évi ki
váló és eredményes működésének elismeréséül
a II. osztályú érdemkeresztet adományozta. Ki
tüntetett hittestvérünk a pesti ág. hitv. evang.
német egyházközség presbylere éí a budapesti
deák-téri testvéregyhazak közös képviselőtestü
letének tagja és mindkét testületben buzgó és
elismerésre méltó tevékenységet fe,t ki.
* — Lelkészbeiktatás Szegeden. A szegedi
egyházközség szeptember 2 án iktatta hivatalába
Kutas Kálmán uj lelkészét. A várost dr. Somo
gyi Szilveszter polgármester és dr. Fodor Fe
renc h. polgármester képviselték. A/ ünnepélyen
résztvettek a református, a görögkatholikus, a
görögkeleti és az izraelita egyházak képviselői
és számos előkelőség.
— Halálozás- D. Dr. A h n e r Miksa nyug.
leipzigi lelkész, életének 76 ik évében múlt hó
végén Leipzigbcn meghalt. Az elhunyt hosszú
éveken át a szászországi evang. luth. Gotteskasten-egyesiilet és a németországi ev. luth Gotteskasten-egyesületek szövetségének elnöke volt.
és mint ilyen áldásos és buzgó tevékenységet fej
tett ki. A positiv és szigorú lutheri theol. irány
nak hive volt. Jószívű lelkész volt és sok ma
gyarországi theologusnak nyújtott ösztöndíj-se
gélyt. Irodalmi téren is működött és különösen
a Gusztáv Adolf egyesület és a Gotteskastencgyesület egymáshoz való viszonyát világította
meg irataiban. Legyen áldott emlékezete!
— Uj m issziói egyházak. A budapesti ke
lenföldi anyaegyházköz éghez tartozó budafoki
fiókegyház f. évi julíus 8 án missziói egyházzá
alakult, mely alkalommal megválasztotta tiszti
karát és presbyteriumát. Felügyelő lett Macskássy Sámuel, másodfelügyelő Jancsovics Dezső,
gondnok Marschalkó Béla, pénztáros Kneppó
János, ellenőr Báthory György, ügyész dr. Petrik Aladár és jegyzők Kiss Sándor és Rein Géza.
Az uj vezetőséget julius 29 én a budafoki ref.
templomban megtartott közgyűlésen iktatták be
hivatalába. A lelkészi teendők ellátásával helyet
tes lelkészi minőségben Petrovics Pál vallástanár
lett megbízva. Az Ur áldása kisérje az uj gyüle
kezetét és annak vezetőségét.
>— A „Fébé“ lelkűsz-theologus konferen
ciája. Aug. 21—24. napjain fo’yt le a III. lelkész
s theologus konferencia a »Fébé« Ev. Diako
nissza Nőegylet rendezésében Klotildligeten. Az
elcsendesedésnek és a lelki barátság ápolásának
áldott alkalmai voltak e napok fiatalabbak és
idősebbek számára egyaránt. Résztvett egy theologiai tanár, 8 lelkész, 8 scgédlelkész, 8 theolo
gus. De ezen a 25 résztvevőn kivül még többen
is» akik akadályozva voltak a részvételben, üd
vözlő sorokban juttaták kifejezésre a konferen
ciával való együttérzésüket. A konferenciára ér
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kezését jelezte mint előadó. Koch Lajos ev. kór
házmissziói lelkész is. Bár ő testi gyengélkedése
folytán az utolsó órákban kénytelen volt a rész
vételről lemondani, volt szellemi táp'álék bőven
minden nap a konferencia asztalán. — Délelőt
tönként a következő három előadás állott a kon
ferencia közép pont]ábn: 1. A bűnös é; az igaz
ember az Ige megvilágításában I*. Mi érh.tó el
az Isten gyermeki életben? III. Ébresztő és építő
igehirdetés. Ugyancsak délelőttönként került
sorra két témának me*gbeszélése: Tanácsok theologusok
s Tanácsok kezdő lelkészek számira.
A délutáni program bibliát inulmányozásnak volt
szentelve. I. í iinotheusból voltak a részek.
1. 5 2b alapján: Mennyire ismered magadat?
3. 1—7. és 4. 6—-16. alapján: Mennyire fegyel
mezed magadat? s végül 6. 3—16. alapján:
Mennyire élsz bi/onyságtevő életet? Mind az elő
adások, mind a megbeszélések igen sok eszme
cserét váltottak ki s különösen az igehirdetés
és az önfegyclmezés kérdéseinél tűnt ki, hogy
hiányai és lehetősége mily nagyon foglalkoztat
ják ma a sziveket. Előadásokkal, illetőleg be
ható hozzászólásaikkal szolgáltak a következők:
Bélák Sándor Tokaj-i, Mohr Henrik Óbuda i,
Sommer Gyula Vác-i, Turóczy Zoltán Győr i,
Váczi János Budajaest i s Gáns Aladár lelkészek
és s. lelkészek, nemkülönben Dr. Deák János
theol. tanár. Külön felkérésre egy alkalommal
Paucr Irma diakonissza fónökno, a konferen
ciát rendező egyesület elnöke is tartott igen
mély nyomokat szántó előadást. A konferencia
résztvevőinek \o!t alkalma végighallgatni egy
vasárnapi iskolai mintatanitást, s résztvenni a
Bethel-i házi áhítatokon s igy betekintést nyerni
a diakonissza ház lelki életébe s különböző életmegnyilvánulásaibi. 24 én e;te volt a záró sszejövetel. Itt újból megállapítást nyert, hogy ezek
a baráti jellegű konferenciák az egyéb konferen
ciák mellett is lelki szükségletet elégítenek ki.
A konferencia résztvevői ápolni óhajtják egy
mással a lelki barátság szálait s különösen Ba
ráti szivükön hordozni a jövő lelkésznemzedék
ügyét. Thcologusaink iránti felelősségérzéstől
indíttatva elhatározta a konferencia, hogy Lut
her Nagy kátéjának a jövő év elejére eső 400
éves jubileumával kajxsolatban egy pályatételt
tűz ki s e célból 40 pemgős pályadijat ajánl fel
a soproni theologián. Efezus 3. 20—21.
Az arad-békési egyházm egye közgyű
lése. Az arad-békési e?peresség aug. 28 án tar
totta évi rendes közgyűlését Békéscsabán. A
gyámintézeti istentiszteletet Tátrai Károly gyulai
lelkész végez'e a csabai nagytemplomban, mely
után a gyámintézeti közgyűlés következett a
presbiteri teremben Bárdy Ernő lelkész-elnök ve
zetésével. A közgyűlés elhatározta, hogy a kü
lönböző gyülekezetekben vándor-gyámintézeti
estélyek tartassanak és megbízta az elnökséget
az okt. 18 án és 19-én Békéscsabán tartandó
egyetemes gyámintézeti ünnepségek előkészíté
sével. A 10 órakor m gkezdett közgyűlésen Dr.
Szebcréuyi Lajos föesperes és Dr. Sailer Viímos

270.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

felügyelő elnököltek. Főesperes gazdag tartalmú
megnyitóban számolt be az egyházi élet jelensé
geiről. Napirend előtt Bárdy lelkész méltatta
Dr. Szeberényi főesperes esperes! működésének
10 éves évfordulóját és a most megjelent »Lut
her vagy Loyola« c. nagyértékü könyvét. A
'közgyűlés szeretettel ünnepelte nagytudásu és
országos tekintélyű főesperesét. A tanügyi jelen
tések kapcsán a közgyűlés állást foglalt egy Bé
késcsabán létesítendő ev. tanítóképző felállítása
mellett. Alespe réssé Bárdy Ernő lelkészt, fő
jegyzővé Jakabffy György csabai lelkészt vá
lasztották meg. Közgyűlés után közebéd volt
a Petőiben, amelyen számos felköszöntő hángzott el.
— Szeptember 15-én avatják fel a szarvasi
Luther Árvaházat. A szarvasi ág. hitv. ev. egy
ház tanácsa most tartott ülésén elhatározta,
hogy a felépült Luther Árvaház épületét és a
mellé emelt iskolát szép ünnepség keretében
szeptember 15-én fogja felavatni. Akkorára a
község elkészítteti az épület előtt a betonjárdát
is. Ugyanezen a napon fogják feltenni az ó és
az uj templom öt uj harangját is. Az előkészü
letek az ünnepségek minél szebbé és magasztosabbá tételére már megindultak.
— A Vasárnapi Iskolai Világszövetség
tizedik világkongresszusa, amelyen Dr. Poolé
Vilmos elnökölt, julius 17-én ért véget. A kali
forniai Los Angelesben tartott kongresszuson
közel ötven nemzetből 7.631 delegátus vett részt,
köztük Japánból és Kínából kétszázötvenen. A
kongresszus beható tanulmányozás tárgyává
tette minden vonatkozásban a vasárnapi iskolá
nak a gyermekek és ifjúság vallásos nevelésé
nek egyéb ágaihoz való viszonyát. A Vasárnapi
iskolák Világszövetsége harmincöt nemzeti szö
vetségből áll. Kormányzatát most újjászervezték
és ezentúl a munka főrészét egy végrehajtó bi
zottság fogja intézni, amelynek elnöke Dr. Weigl-e
Luther. Két szekció van, az egyik az északame
rikai, a másik a brit szekció, amely utóbbihoz
tartozik Európa és India. Két főtitkárt választot
tak: Dr. Hopkins (St. Louis) és Kelly (Glasgow).
Az elfogadott költségvetés 20.003 font sterling,
vagyis 560.000 pengő, a Világszövetség felada
tainak nagyságát tekintve szerény összeg, de
ez természetesen azokhoz az összegekhez adó
dik hozzá, amelyeket az egyes nemzeti szövet
ségek a maguk területén gyűjtenek össze. A vi
lágkongresszus programjában bőséges hely ju
tott a komoly nevelési munkának. Három fontos
szemináriumi csoport jött össze három-három
délelőtti konferenciára, s az elért eredményeket
a zárónapon terjesztették a kongresszus plenáris
ülése elé. Voltak ezeken a szemináriumokon kí
vül népszerű konferenciasorozatok, nemzeti és
szakcsoport ülések, és felekezeti összejövetelek
is. Gazdag kiállításon kerültek bemutatásra azok
a segédeszközök, amelyek a vasárnapi iskolai
tanítóknak és tanulóknak rendelkezésére állanak:
leckekurzusok, képek és könyvek, amelyek fel
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ölelik az egyházi munkának, a gyermeknevelés
nek és a missziói tevékenységnek különböző
ágait. A legközelebbi világkongresszus négy év
múlva lesz Braziliában Rio Janeiroban. Az uj
világszövetségi elnök Mackintosh H., Halifax.
A vasárnapi iskoláknak hozzávetőleges becslés
szerint 31 usque 32 millió tanulója és tanítója
van.
— Gödöllőn mindezideig nincs evangélikus
templom, pedig nemcsak az ev. hívek számánál,
de a hely fontosságánál fogva is indokolt volna
Gödöllőn az ev. templom mielőbbi felépítése és
önálló egyház létesítése. Nemcsak a gödöllői hittestvérek lelki szükségletét volna hivatva ez ki
elégíteni, de nagy érdekek fűződnek ahhoz,
hogy Gödöllőn az evangel'kus egyház képvisel
tesse magát. A Magyar Lutheránának egyetemes
érdeke volna ez! Nagy örömünkre szolgál, hogy
— mint értesülünk — a gödöllői alig 400 lelket
számláló gyenge gyülekezet a múl mulasztásá t
pótolva templomot ép t. Anyagi eszközeik azon
ban immár te jesen kimerültek. Magukat a vég
sőkig megterhelve hozzánk fordultak, hogy az
Evang. Lapja előfizetőihez juttassuk e! segélykiáltásukat: »Jertek, építsük meg Jeruzsálem kő
falát !« Szeretettel kérjük lapunk előfizetőit, ol
vasóit és barátait, hogy jlszvük lés tehetségük
szerint juttassanak pár fillért a gödöllői testvé
reinkhez, hogy templomukat felépíthessék. Ol
vasóink az adományaikat akár kiadóhivatalunk
ba, akár közvetlen a Templomép'.tési Alaphoz
Gödöllőre küldhetik. Csekkszámlájuk száma:
57.038. Adakozzatok jószivvel a gödöllői evan
gélikus templomra!
— Hévíz. A Nőegylet augusztus 20 án haza
fias ünnepet rendezett, amelynek fénypontja Dr.
Deák János egyetemi theol. tanár előadása volt.
A műsoron szerepeltek még Unger Ica, Laczó
István, Oppeí Vilma, Boda Károly, továbbá Ra
dies Béla zenekara. Az ünnepély után önkéntes
adakozás volt a keszthelyi templom oltár-alapja
javára.
— Cserkészek Nagybörzsönyben. Az óbudai evang. egyház »Luther Márton« cserkész
csapata az idén a börzsönyi hegyekben a tria
noni határ közelében ütötte fel tanyáját, élvezte
a kitűnő hegyi levegőt s gyönyörködött a vidék
általánosan elismert szépségében. Az elhelyez
kedés munkáját a helybeli lelkész mindenre ki
terjedő gondosságával és buzgóságával végezte.
A csapatparancsnok Krayzell Kornél pedig min
dent megtett arra nézve, hogy a kis csapat fe
gyelmét és előhaladását úgy egyházi, mint haza
fias szempontból tökéletesítse. Nagy segítségére
volt neki ebben Dannhauser László IV. éves
soproni theologus is, ki szintén bámulatos oda
adással végezte a reá bízott teendőket. A haladás
és végzett munka eredményét 2 vasárnap este
a »tábor tűz« mellett mutatta be a kis csapat a
meghívott érdeklődők és résztvevők előtt. A
helybeli úri közönség felekezeti különbség nél
kül mindkét este teljes számban ott volt s a
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szorgalom és ügyesség honorálásaképen a kis
csapatot elbucsu/ásük előtt megvendégelte. A
háziasszonyi tisztet Lcnkey Gyuláné, Kövessy
Erzsébet és Nadhera Ferencné látták el — közmegelégedésre. — Itt említjük meg, hogy Huszár
Tibor vámosmikolai nagybirtokosnak az öccse
Huszár Miklós három ízben is meglátogatta a
kis csapatot s mindannyiszor kocsival vitte a
főzéshez szükséges dolgokat. Adjon Isten több
ilyen bőkezű adakozót hazánknak és egyházunk
nak. A tábortűz mellett elköltő t közös vacsorát
sokáig feg ák einicgeini a kis csapat legényei.
— Az egyházak nem zetközi jóbarátságmunkájának világszövetsége arg.iszlu; 21. es
köv. napjain tartotta kongresszusát Prágában.
Ezen a kongresszuson került egy aktuális poli
tikai kérdés, a leszerelés kérdése, első ízben a
világ protestantizmusának fóium.a elé. Az első
főelőadást Simons, a német birodalmi törvény
szék elnöke tanotta >A világbéke erkölcsi és
vallási alapja« címen. A/ előadók közt szerep T
tek tíenesch cseh külügyminiszter, Thomas Al
bert, a genfi nemzetközi munka-hivatal vezetője
és mások. Egy másik politikai kérdés, amely
szintén foglalkoztatta a kongresszust, a kisebb
ségek problémája volt.
— A Protestáns Szem le szeptemberi szá
mába Dr. Eöttevényi Olivér irt értékes cikket az
elszakított magyarság kulturális küzdelmeiről;
Révész Imre a franca ref. delegátusok magyarországi látogatásáról. Dr. Hegyaljai Kiss Géza:
»Kossuth Lajos mint presbiteri jegyző címen
ismerteti a sátoraljaújhelyi egyházközség 1827.
évi, Kossuth, mint egyházközségi ügyész által
irt jegyzőkönyvét. A kritikai szemle rovatába
többek között Br. Podmaniczky Pál, Hamvas
József, Dr. Bruckner Győző írtak könyvismer
tetéseket és bírálatokat.
— K eszthely, örömünnepe volt a keszthelyi
kis gyülekezetnek augusz.us 26 án, amikor szép
ünnepség keretében helyezték el és áldották
meg a templom alapkövét. Az ünnepi istentisz
telet a polg. leányiskola tornatermében volt. A/
ünnepi beszédet Nagy Lajos zalai esperes mondta
(27. zsolt. 4.). Istentisztelet után az egész gyüle
kezet kivonult a templomépités színhelyére, ahol
az egész város közönsége várakozott; a jelen
levők soraiban ott voltak a premontrei rend fő
igazgatója, a katonaság - csendőrség képvise
lője, a járás főszolgabirája, a városbiró és a fő
jegyző, iskolák és közhivatalok kiküldöttjei.
Menyhár István lelkész a templom szentélyének
helyén felállított tábori oltár előtt rövid bevezető
beszéd után (118. Zsolt. 24. 25.) felolvasta a tem
plomépités történetét magában foglaló emlékira
tot, majd Nagy Lajos esperes mondott beszédet
(Máté 7, 24. 25.). Az alapkő megáldása után az
okmányokat elhelyeztek az alapkőben, majd
bibliai mondások kíséretében következtek a ka
lapácsütések. Délután a hivek a tábori o ’tárt dí
szítő virágokat ki vitték a temetőbe, hogy fel
díszítsék a gyülekezet elhalt tagjainak, köztük az
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egyház-alapozó Oppel Károly és felesége sír
jait. A város legszebb helyén épülő barokk stilii
templom és papiak tervét és költségvetését
Szcghalmy Bálint nagykanizsai városi mérnök
készítette díjtalanul, sőt az ellenőrzés munkáját
is vállalta. Az építkezés 50.000 pengőbe kerül,
amely összegből 20.000 pengő hiányzik. Ennek
előteremtéséhez a/ 500 lelket számláló gyüleke
zet a közegyház és a testvérek segítő kezét és
adományait kéri. Is'.en áldása legyen a gyüleke
zet munkáján!
Balatonszem ?s gyógyfürdő protestáns
közönsége első ízben a mim évben szervezke
dett, midőn az ott nyaraló dr. Kapi Béla dunán
túli ev. piisp >k hetenkint istentiszteletet tartott
a Bagolyvár villa tágas, szép terraszán, melyen a
község néhány protestáns családja és a protes
táns villatulajdonosok áhitatos buzgósággal vet
tek részt. Az istentiszteleteket ez év nyarán
ugyancsak a Bagolyvárban, melyet tulajdonosa
s/entgyörgyi Kohlcner Barna ny. őrnagy készscggcl bocsátott rendelkezésre, négy vasárnapon
tartották meg és ped g juliui 15 én Bödccs Ká
roly vései ev. s. lelkész, julius 29-én Töltésy
Zoltán ref. lelkész, a K. I. E. orsz. titkára,
augusztus 12-én Schöll Lajo; ev. főesperes,
augusztus 26 án Takó István pü pöki s. lelkész
prédikált. Az énekkar v.ze ését Mikler Edit ok’,
tanárnő volt szives elvállalni. A beszerzendő harinóniurnra 06 P 24 fill, persely pénz gyűlt be,
gyüjtőivcn pedig 150 P. Adakoztak: Szentgyörgyi
Kohlencr Barna 100 P, Dr. Deér Endre, Br.
Mikler Gusztáv, Dr. Raisz Aladár 10 P, Horváth
Sándo né, Dr. Kiss De s*> és M .cskoucs Mária
8 P, Patay Iza 2 P. - A harmonium alap keze
lését Dr. Mikler Gusztáv ny. v. főügyész volt
szives elvállalni, kinek címére (Budapest, I.,
Lisznyai-u. 5. sz.) küldendők a további adomá
nyok is. Minden remény meg van arra, hogy a
jövő év nyarán a balatonszemesi protestáns kö
zönség harmonium kiséret mellett énekelhet a
rendszeresítendő istentiszteletek alkalmával.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A székesfehérvári ág. hitv. evang. egyházközség pályázatot hirdet az egyházközségben
szabályszerűen rendszeresített s e g é d l e l k é s z i
állásra. A megválasztandó scgédlelkész köteles
sége: segédkezni a lelkésznek a hitoktatásban és
a lelkcszi munka minden ágában. Javadalmazása
az egyházközség pénztárából havi 160 P fizetés,
havi 40 P lakbér, fűtésre a téli hat hónapon ke
resztül havi 30 P. A felavatási okmánnyal fel
szerelt kérvények 1928. szeptember hó 15-ig a
székesfehérvári lelkészi hivatal cimére külden
dők be.
Székesfehérvár, 1928. augusztus hó 22-cn.
Irányi Kamill
Kohler Jenő
evang. lelkész.
egyházközségi felügyelő.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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E v an g élik u s v a llá s ia m k é z ik ö n y v e k :
a) Elemi iskolák számára:
Pengő
Blatniczky: Egyháztörténet. —
— —
—
—
——.80
Blázy: Evangélikus káté.
—
— —
—
—
—
—.72
Gaudy: Ifjúsági énekeskönyv.
—
—
—
—
—
—.80
Győri: Luther kis kátéja.
—
— —
—
—
—
1,—
Kemény: Bibliai történetek I—II. oszt. Uj képes kiadás.
—
—.80
II
II
11
IU IV.
ff ff
ff
ff
1.
Kemény—Kühn: Biblische Geschichte I—IV. oszt. Uj képes kiadás.
1.40
Majha: Luther káté. —
—
— —
—
—
—
—.40
Ruttkay: Evang. vallástan.
—
— —
—
—
—
1.20
Szeberényi: Luther káté.
—
— —
—
—
—
—'48
Sztehlo: Vallástan.
—
—
— —
—
—
—
—.80
Turcsányi: Bibliai történetek I. rész.
—
—
.—
—
1.—
ii
ff
M
II. f,
2.
Varsányi: Bibliai történetek
I—II. oszt., képekkel.
—
—
—.70
III—IV. „
„
—
1.—
Vértesi: Religionslehre, kötve.
—
—
—
—
—
2.—
b) Középiskolák, polgári iskolák, képzők stb. számára:
Bereczky: Ószövetségi élet és jellemképek. I. oszt.
—
—
Jézus élete és tanitása. II. oszt. —
—
—
—
Rövid egyháztörténet. III. oszt. —
—
—
—
Hittan és erkölcstan. IV. oszt. —
—
—
—
Keresztyénség megalapításának története. V. oszt. —
Egyetemes kér. egyháztörténet. A Westfálíaibékéig. VL o.
Egyetemes kér, egyháztörténet. A Westfáliai békétől
napjainkig. VII. oszt. — —
—
—
—
Frenyó: Keresztyénség megalapításának története. V. oszt.
—
„
A Megváltó eljövetelének története. I. oszt.
—
—
Gaudy: A keresztyén vallás a mai szellemi életben. VIII. oszt.
„
A keresztyénség megalapításának története. V. oszt. —
Hetvényi: Kér. vallástan.
—
—
—
—
—
—
„
Ev. keresztyén világnézet.
—
—
—
„
Ev. rövid egyháztörténet. —
—
—
—
—
Klaár: Egyháztörténet, kötve.
— —
—
—
—
„
Luther kis káté, kötve.
— —
—
—
—
Pálfy—Bereczky: Egyháztörténet.
— —
—
—
—
Raffay: Módszertan. —
—
— —
—
—
—
Schmidt: Vallástan:
—
—
— —
—
—
—
Szelényi: Ev. keresztyén világnézet. — —
—
—
—
Zsilinszky —Bereczky: Az ev. kér. életfelfogás tanitása. VIII. oszt.
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főként azt a közvetlen készséget, amely a béke
időben
jellemezte jogos törekvéseinknek az ál
»Egymás terhét hordozzátok, és
úgy töltsétek be a Krisztus törvé lami hatóságok részéről való támogatását. Lépnyét«. »Kiki a maga terhét hor ten-nyomon akadályokra bukkanunk. Fejlesztés
dozza«.
Gál. 6, 2. 5.
ről, ‘békebeli jogszerű vívmányaink épségben tar
Sundar Singh egyszer nagy hóviharban járt tásáról vagy aránylagosan való fejlesztéséről alig
a tibeti hegyek közt. Egy idegen ember, tibeti, lehet szó. Egv uj kongruás Icikészi ál ás meg
csatlakozott hozzá. A vihar közelebb hozta őket szervezése sokkal több akadályba ütközik, mint
egymáshoz, mert a közös veszedelem vagy tár azelőtt. Az élet haladó követelményei szerint a
sakká tesz, vagy ellenségekké, aszerint, hogy scgédlelkészi állomások szaporítására még csak
milyen természetű a veszedelem s hogyan mene gcndolni is alig lehet. Más egyházaknál gomba
külünk belőle könnyebben, közösen-e vagy egye módra épülnek a col egiumok, fényes gymnasiudül. A hideg olyan dermesztő volt, hogy Sun mok, tanító- és tanitónóképzók, internátusok,
dar már kezdett kételkedni abban, hogy elérhe zárdák, egyesületi és socialis intézmények, —
tik utazásuk célját. Ekkor, tiz méterrel mélyeb de hogy mi egv theologiai otthont megépítsünk,
ben az útnál, egy embert látott feküdni a havon. lelkészképző szemináriumot létesítsünk: ahhoz
vagy egyáltalán nem lehetséges megfelelő állami
Ez az ember eszméletlenül csúszott odale.
segítséget
kapnunk, vagy ha igen, csak évek
»Segíts bevinni ezt az embert a faluba.«
hosszú során kifejtett s z í v ó s küzdelem vagy sze
Szólt a társához Sundar
Csak nem bolondultál meg! Hiszen magun mélyes grata personaság árán tudunk valamenykat is alig tudjuk vonszolni!« válaszolta a tibeti nyire keservesen célt érni s akkor i s . . . »a glo
bális államsegély terhére«, ami annyit jelent,
és tovább ment.
Sundar lemászott a lejtőn, nagy életvesze hogy akkor viszonylagosan más jogos célok,
delemben és roppant erőfeszítéssel vállára emelte sőt esetleg égető egyházi szükségletek kielégí
az eszméletlen utast, felkapaszkodott az útra és tésével kell várnunk. Igazán kedvet kapna az em
nekiindult. Valamivel odább utolérte előbbi tár ber egyrészről alapos számszerű kutatás tárgyává
sát. Ott ült az útfélen, megfagyva. Sundarnak tenni mindazon jövedelmi források szolgáltatá
semmi baja sem lett. A mentes nehéz fizikai sának terjedelmét, amelyet a nagy főpap birto
munkája és a cipelt testnek dörzsölése melegen kok, különböző szerzetesrendek és zárdák ingat
lanai, a községi és patronátusi segélyek, a val
tartotta. ,
lás- (és tanulmányi alap földjei és a székesegy
Apránként magához tért az az ember, akit házi pénztárak — s nem kevéssé a nem globalis
megmentett. Hálatelt szívvel értek he a faluba. szigorítással adott államsegélyek révén állanak
Az az ember, aki nem akarta hordozni a má rendelkezésre egyfelől, — s azt a küzdelmes sor
siknak a terhét, megfagyott. Az pedig, aki hor sot, amely intézmények és alkalmazottak ellátása
dozta úgy a másiknak, mint a saját magának tekintetében a mi részünkön mutatkozik más
a terhét, megmentette a maga életét és a má felől; másrészről pedig ugyancsak alapas kuta
sikét is.
tás tárgyává tenni az intézményekben és alkal
mazottakban való továbbfejlődés méreteit és ará
nyosságait itt
és ott. Hogy ezekután nekünk
a lelkészi korpótlék, az elemi iskolai tandijkárpótló államsegély, az egyházi adócsökkentési se
G ed u ly H en rik püspök közgyűlési jelentéséből. gély távolról sem békebeli arányokban áll a ren
Az államnak az egyházhoz való viszonyát delkezésünkre, hogy segédlelkészeink számát
elfogadhatónak tartom ugyan, de eszményinek szaporítanunk nem lehet, hogy uj rendes lelkészi
épen nem jellemezhetem. A kormányhatóságok állásokat felállítanunk alig lehet, hogy tanítóink
részéről ugyan nincsen okom kétségbevonnom a létszámát, uj iskoláink számát emelnünk egyike
jóindulatot, de nem tapasztalom a támogatásnak a legnagyobb nehézségeknek, hogy az egyházazt a mértékét, arányosságát, amely megnyilvá kerületnek mostohán Ja lélckszámarány egyol
nul más egyházak törekvéseivel szemben, s nem dalú rideg szemelőtt tartásával) adott közigaz
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gatási államsegély méltányosabb megállapítása tetlennek kell tartanom, hogy — mai tényleges
csak pium desiderium, hogy a püspöki javada vergődéses helyzetünk dacára megtörténhetett
lom céljaira adott földbirtok megfelelő jövedel volna az, ami ma uton-utfélen hangzik, hogy ar
mezőségi arány szemelőtt tartása melletti kiegé ról szól a panasz, mintha a katholicizmus és
szítése vagy megfelelő arányos kárpótlás elérése nem mi szenvednénk rövidséget és hátraszoiricsak csalóka ábránd: az a viszonyok s az azokat tást. Itt — bocsánat a látszólagos iz'éstele.iségformáló erőtényezők s ezek közt legfőkép a ért, de egyebet igazán nem tud mondani az em
pénzügyminisztérium folytonos akadékoskodása ber, mint hogy: risum teneatis!
ismeretében ezek után senkit se fog meglepni.
Csak azt bátorkodom a mélt. és ftdő. egyházke
rületi közgyűlés minden egyes tagjának nagy
becsű figyelmébe ajánlani: ne méltóztassék ez
állapotokért egyházi hatóságaink képviselőit, ve
zérembereit felelőssé tenni akarni, vagy őket
Szept. 4. és 5 én tartotta a tiszai egyház
fokozottabb szorgalomra, több utánjárásra, na kerület évi rendes közgyűlését Nyíregyházán.
gyobb erőkifejtésre sarkallani akarni. Méltóz Első napon a különböző bizottságok tartották
tassék elhinni, hogy sokszor állásunk u. n. külső meg! tanácskozásaikat. Ekkor ülésezett a Gyám
méltóságának, tekintélyének a sérelmével is ki intézet is, mely a gyámintézeti munka további
lincselünk és kéregetünk, közbelépünk és sürge örvendetes gyarapodásáról számolt be. Hat egy
tünk s emberileg többet már alig tehetnénk. házközségnek juttatott 1 0 0 — 1 0 0 pengő segélyt,
De méltóztassék tudomásul venni, hogy egyre míg a szarvasi árvaház és a Theoil. Otthon ki
többen jutnak arra a meggyőződésre, hölgy a sebb (segélyt nyertek. A kerületi gyámintézet
»trianoni« Magyarországon áham és egyház vi elnökei az egyházmegyei Gyámintézetek egy
szonyában mi, protestánsok, a másodrendű té hangú bizalmából továbbra is Dr. Dómján Etek
nyezők kategóriájába jutottunk. Tanulságul is, és ihr. (Radvánszky Kálmán (lettek. A gyámintézeti
irányjelzésül is, intelmül is legyen elég sokaknak gyűlésen a távollevő világi elnök tisztét Dr. Viefentidéze:tt szomorú megállapítása s ehhez ké tórisz István töltötte be. E napon tartotta értekez
pest mindenesetre vonjuk le a tanulságot, hogy letét a kér. papnék szövetsége is Geduly Hena trianoni Magyarországon csak úgy vívhatjuk rikné elnöklete alatt, melyen a résztvevők a gyü
vissza elvesztett positioinkat, csak úgy fognak lekezetekben folyó munkákról tettek jelentést,
jogos törekvéseink jogos igényeink valóra válni, Marcsek János né pedig előadást tartott a kü
ha mindnyájan — s ebbe a szóba belefoglalom lönböző leányegyleti munkákról. A papnék szö
református atyánkfiáit is — összefogva, egy em vetségié testületileg vett részt a nyíregyházi ev.
nőegylet alakuló ülésén, ahol szintén Marcsek
berként törünk a cél felé.
Ha az állam és az egyház viszonyának egyes Jánoisné beszélt az evang. nőegylet hivatásáról;
szembetűnő jelenségeit boncolgatom, úgy egye a megalakult nőegylet Geduly Henriknét válasz
nesen elképzelhetetlennek keli tartanom, hogy totta meg elnökévé. Este vallásos estély volt a
a békeidőben a v. és közoktatásügyi miniszté templomban, amelyen Elefánty Sándor és Pazar
rium valaha is ki merte, vagy csak ki akarta István orgonajátékkal, Pazár Béla gordonka-sovolna is kezdeni jogiakadémiánk állam vizsgáz lóval, (Záhony János énekkel, Ligeti Ede egyh.
tató jogát és 40 főre redukálni az akadémiára beszéddel, az ev. dalárda Krecsák László kar
felvehetők létszámát. ...Ma? Hiába egyöntetű nagy vezetésével karénekkel és Vietórisz László
tiltakozás, törvényre, történelmi előzményekre, szavalattal működött közre. A tanító egyesület
nemzetfenntartó, integritási szempontokra való Kemény Péter elnöklete alatt tartotta gyűlését,
hivatkozás! Ki van mondva az Ítélet: delendam ahol a különböző jelentések mellett pedagógiai
esse censeo... Az embernek a Kollonichok kor előadások is voltak.
szaka jut az eszébe!
Már az első napon is látszott, hogy a ke
Ha az .államnak az egyházzal szemben való rületi gyűlésnek különleges jelentősége van.
viszonyára gondolok, elképzelhetetlennek kell Minden egyesület, avagy szövetség kedves kö
tartanom, hogy a békeidőben akadt volna mi telességének tartotta, hogy gyűlésén megemlé
nisztérium, amelynek hivatali elődje vállalt volna kezzék a kerület püspökének, Geduly Henriknek
terhet az államkassza terhére, ő azonban ne 40 éves lelkészi működéséről. Az egyházközség
igyekezett volna e kötelezettséget leróni.
ünnepi díszközgyűlés keretében a megelőző va
Ha az államnak az egyházzal szemben való sárnap ünnepelt fényes keretek köizött, s igy a
viszonyára gondolok, ismét elképzelhetetlennek mostani (ünnepléseken fnár hivatalosan nem vette
kell tartanom, hogy jogos, az 1848. XX. t.-c.-en ki résziét; ekkor ünnepelte azonban a püspököt
alapuló törvényes igények oly sokáig heverjenek a nyíregyházi polgárság, amely lampionos és
a figyelembe nem vétel porában, mint az a sza fáklyás menetet rendezett, s ennek keretében
nálás idejében történt és sok vonatkozásban tör a városi cserkészzenekar és városi dalegylet sze
ténik ma is.
renádot adott a püspök tiszteletére; az üdvözlő
És — ha az államnak az egyházzal szemben beszédet ez alkalommal Zwick Vilmos főgjimn.
való viszonyára gondolok, merőben elképzelhe tanár tartolta.
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Szept. 5-én kezdődött a kerületi közgyűlés,
melynek teljesen ünnepi keretet adott a ju
bileum. Megjelentek azon az egyházeg/etem és
más kerületek képv.selói. A közgyűlés i;tent sztelettel kezdődött, amelyen Duszik Lajos kér.
főjegyző mondott alkalmi imádságot. Dr. Zelenka Lajos kér. felügyelő megnyitóbeszédében
kitért azokra a kérdésekre, amelyek reánk, mint
evangélikusokra, meg mint magyarokra jelentóségesek; részletesebben foglalkozott a kerületet
érintő ügyekkel, a jogakadé.nii helyzetével és
a tanítóképző építkezésével. Meghatott hangon
emlékezett meg a kerület ünnepé-öl: a püspök
lelkészi működésének 40 éves jubileumáról. A
kerület nevében ez alkalomból egy díszes emlék
albumot ad át az ünnepeltnek. Br. Ridvánszky
Albert egyetemes felügyelő a kormányzó üd
vözletét hozza: az elismerést kifejező okiratot,
s ennek kísérőjét az aranyérmet; majd az egye
temes egyház nevében köszönti a jubiláns főpásztort. Kapi Béla püspök a dunántúli kerület
üdvözletét tolmácsolja ékes szavakkal. Mikler
Károly dr. a bányai kerület testvéri üdvözletét
hozta; D. Raffay Sándor püspök levélben is ki
fejezte együttérzését. A fentieken kívül levéli leg
és sürgönyileg számosán köszöntötték a püspö
köt, köztük a kultuszminiszter, a val'ás- és közoktatásügyi államtitkár, Balthazar Dezső ref.
püspök és mások. Ezeken kívül még m. e. 20
küldöttség kereste fel jókívánságaival a jubiláló
vezért, köztük a miskolci nő- és leényegylet.
Az üdvözlésekre az ünnepelt kedves közvetlen
séggel, s működése múltjából vett visszaemléke
zésekkel telt beszédekkel válaszolt.
A kerületi gyűlés ezután a püspöki jelen
tést vette tárgyalás alá, mely teljes képét adja
az egyetemes egyházi helyzetnek és a kerület
problémáinak. A jelentés bizó reménységgel néz
a jövő felé, mert mindenütt a munkálkodás, az
előhaladás nyomait látja. A közgyűlés meleg
hangon vesz búcsút a nyiregyházi főgimnázium
negyven évi szolgálata után a kultuszminiszter
által nyugalmazod igazgatójától, Dr. Vietórisz
Józseftől, aki az evang. pedagógia kimagasló
alakja, s mint költő is- országos nevet szerzett.
Záhony Dezső diósgyőri tanítónak 30 éves szol
gálata elismeréseképen igazgatói címet adomá
nyoz. Az üresedésbe jölt tisztségeket betölti.
Az eperjesi kollégium ősi pártfogóságának ha
tározata értelmében a legnagyobb kitartással ra
gaszkodik a jogakadémiához; síirgönyileg kérte
a kultuszminisztertől az első évfolyamba felve
hető hallgatók létszámának a felemelését. A hit
oktatói dijak megfelelő rendezése, a korpótlék
valorizálása érdekében felír az egyetemes egy
ház utján a miniszterhez. Különböző közigazga
tási, tanügyi, pénzügyi és más ügyek letárgyaiásával a közgyűlés befejezést nyert. (M.)

275.

Megjegyzések az evangélikus és reioimátus
középiskolai énektanításhoz az 1927 -28. évi
értesítők alapján.
Az utóbbi két három esztendő alatt óriásit
fejlődött a testgyakorlás. Külön sportkörök alakkultak az egyes iskolák kebelén belül, amelyek
a tanuló ifjúság testi fejlődését minden eszköz
zel elősegítik s súlyt fektetnek a testi formák
arányos kiképzésére. E célból házi- és csapatversenyeket rendeznek, ahol a magasugrást,
távolugrást, futást, sulydobást, diszkosz- és ge
relyvetést stb. gyakorolják. Ezzel azonban nem
elégszenek meg, hanem a sport intenzivebb gya
korlása kedvé«rt atlétikai osztályt is szerveznek
s mint külön ágazat szerepet visz még a cser
készet. Az ember azt a benyomást kapja, mintha
minden törekvés odairányulna, hogy a tornát és
atlétikát íu egész vonalon minél nagyobb arány
ban kimélyitsék tekintet nélkül arra, hogy ez
esetleg ínás tárgyak rovására megy. Mndenesetre üdvös és helyénvaló, hogyha a mostani ge
nerációt hatványozottabb mértékben sportolni
tanítjuk, mivel a jövőben szükség lesz komo
lyan gondolkodó, erős és edzett ifjúságra. Ezt
a törekvést azonban mégsem volna szabad tulságba vinni s a testi kiképzés mellett arányosan
némi művészi nevelésről is kellene gondoskodni.
Az a régi közmondás, amely ép testben ép lel
ket keres, csak akkor fog valóra válni, ha a test
neveléssel ^arányban halad majd az a tantárgy,
amely az embert felvidítja, finomítja, az életked
vet növeli és művészi tekintetben is hatással
van az emberi lélek tökéletes fejlődésére.
Mindenesetre az ének- és zenetanitásra gon
dolok itt elsősorban. Ha végigpillantunk az isko
lai énekoktatáson és azt figyelemmel kísérjük,
arra a nem éppen örvendetes tapasztalatra ju
tunk, hogy az énektanítást középiskoláinkban
igen mostohán kezelik s már ezért is joggal
megérdemli a középiskolák árvája elnevezést.
Csak kevés iskola akad, ahol bővebben és rész
letesebben foglalkoznak az énektanítással; igen
sok intézetben mellékkérdésnek tartják, meg
tűrik a többi tárgyak tanítása mellett s örülnek,
ha tanítását valaki elvállalja, mitsem törődve az
zal, hogyan inegyez végbe. Az énektanítás olyan
árva, elhagyatott madár, hogy annak tanításával
vajmi keveset törődnek.
Ez a nemtörődömség ebben az általánosan
elterjedt és alapjában véve hamis felfogásban
leli magyarázatát: énekelni úgyis tud mindenki,
akinek hangja és zenei hallása van. úgyhogy azt
tanítani felesleges. Ezen állítás helyessége mel
let leghathatósabb és legmeggyőzőbb bizonyí
ték gyanánt felhozzák, hogy ünnepélyrendezés
kor egy hevenyében összeállított énekkar még
mindig megfelelt feladatának és rendeltetésének.
Arra a kérdésre azonban már adósak maradnak
a felelettel, hogyan ment végbe és milyen hatást
keltett az előadott dalmű?

276.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Az énektanításnak ilyen módom való fel
karolása a tulajdonképeni helyes megoldástól
igen távol áll, mert nem mondható helyes peda
gógiai elvnek az, ha a tanulók összessége he
lyett ;csak légy kis csoport Vesz részt a rendszeres
és állandó énektanításban. Természetes, hogy
ez a kis csoport csak alkalomszerű tevékenysé
get tud kifejteni és ennek megfelelően alakul ki
azután a felmutatott eredmény is.
Protestáns középiskoláink közül az ág. hi tv.
cv. intézetek azok, amelyeknek énektanítása
messze elmarad a református intézetek mögött.
Igen szomorú jelenség, hogy a nagy reformátor,
Luther egyházának iskolái énektanítás tekinte
tében második helyre kerültek. Luther irataiban
az (éneket mindenütt magasztalja és buzdítja a
tanítóságot, hogy az éneket, különösen pedig
az egyházi éneket behatóan tanítsák. Igen he
lyesen jegyzi meg Payr Sándor egyetemi tanár
az Evangélikusok Lapja »Egyházi énekügyünk
aktuális kérdései« címén (Ev. Lapja XIII. évf.
38—39. szám 1927.), hogy zenei tekintetben az
evangélikus egyház nem áll a református egy
ház mögött s én is úgy hiszem, hogy közös aka
rattal és fokozott buzgalommal vissza is tudnék
szerezni mindazt, amit időközben elvesztettünk.
Az lág. hitv. ev. középiskolákban az ének
tanítást rendszerint nem szakember végzi; aki
valamit ért a muzsikához, azt a tanári kar mind
járt alkalmasnak Ítéli énektanításra s a fenntartó
testület ezt a vállalkozást örömmel fogadja. Ez
zel a ténykedéssel jól rosszul elvégzi az énekta
nítás szakszerű megoldását. Nem úgy a reformá
tus intézetekben. Ott már sokkal jobban és oko
sabban valósult meg az az elv, hogy az énekta
nítás képzett szakemberek kezében legyen s
ezek — csak néhány intézet kivételével — a kö
vetelményekhez képest behatóan foglalkoznak
tárgyukkal. Már ebből a megállapításból is ész
revehető, hogy miért nem á l az énektanítás az
ág. hitv. ev. intézetekben azon a színvonalon,
amelyen állania kellene.
Az óraszámot vizsgálva, igen nagy különb
séget lehet tapasztalni az evangélikus és refor
mátus intézetek között. Az evangélikus intéze
tekben az énektanítás heti 2 — 1 0 óra között in
ingadozik. A többség azonban öt és ennél keve
sebb óraszám között mozog;, csak ritka és kivéte
les esetnek tekinthető az, ha a heti óraszám a
tizet eléri, esetleg meghaladja. Nyilvánvaló, hogy
ilyen alacsony óraszám mellett műéneket és még
hozzá egyházi éneket eredményesen (tanítani nem
igen lehet. A jövőben a sikeres énektanítás érde
kében elsősorbon több óraszámot kell felvenni
az óratervbe. Már egyházi autonómiánk, de még
inkább az egyetemes egyház közgyűlésén tör
tént énekügyi hatáorzathozatil értelmében az
evangélikus középiskolák igazgatóinak jobban
kellene megszivlelniök az énekoktatás ügyét, te
kintet nélkül minden egyéni véleményre. Az
egyetemes egyházi közgyűlés kimondta, hogy
a felső osztályokban is taníttassák az éneket heti
1—1 órában. Ez azonban — úgy látszik — csak
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szerény óhaj marad. Az olvasást és írást évek
hosszú során át heti több órában gyakorolják a
növendékek, mig elérik azt a fokot, amikor fo
lyékonyan olvasni és hiba nélkül írni tudnak.
Hogyan lehetséges eredményes és szakszerű
énektanításról beszélni, amikor nincs alkalom
az énekhangokat ábrázoló hangjegyek megisme
résére, azok begyakorlására és alkalmazására?
Hogyan lehetséges eredményes énekkarokat
összeállítani, ha az énekkarban szereplő növen
dékek előzetes gyakorlatot szerezni nem tudnak?
Az előzetes gyakorlat nem történhetik a kar
ének gyakorlására előirt időben, mert ezt már
előbb az egyes osztályok részére biztosított órák
ban kellene megszerezni. A karének részére
szánt órákon csak a karénekkel kapcsolatos dol
gokkal kell foglalkozni. Az énektanítás kérdése
igen távol áll még a helyes megoldástól, midőn
a inövendékcknek csak egy kis része a rendszeres
és állandó énektanulás helyett csak alkalomszerű
tevékenységet tud kifejteni.
Aszód
Haberehrn Gusztáv Adolf.
(Folytatjuk.)

H ofacker L ajos.
1828 f 1928.

IV.
De ép azért, mert mély bepillantása volt
a saját megromlott természetébe, mélyebben
nyílt fel előtte az evangélium, a Golgothán
megszerzett váltság ereje. Az emberi romlott
ság kétségbeejtő szakadékaira aláhajolni látta
folyton a kegyelmet. Valami csodálatos, mentő
szeretetet, amely mindent legyőző hatással lesz
úrrá végül az emberen. A váltság sohasem lett
számára szürke elméletté, egy iskola szokott
dogmájává. Megmaradt folyton újnak, folyton
csodálatba ejtőnek, folyton kegyelemnek: a leg
lehetetlenebb helyzetben az egyetlen lehetsé
ges megoldásnak. Folyton abban a pillanatban
időzött, mikor az adós szolgának a 1 0 . 0 0 0 ta
lentum elengedtetett.
Az első szolgálati időszakból mégi két moz
zanatot kell kiemelni. Az egyik a beteglátogatá
sok, a másik a körlevelezés. Amannál meglep
bennünket higgadtságával. A fel nem ébredt
lelkekkel szemben igen csendes, tapintatos. Vár,
mig az Ur megnyit valamit. De ha valakinél
az Ur már elkezdte a munkát, azzal szemben
határozottan lép fel, hogy ne maradjon félúton
a lélek. Nemcsak adni megy a betegágyakhoz,
hozni is.
A kcrievelezés lelkészek között ezidőben
nem volt ritka dolog. Ma az egyházi újságok
korában sem járt le még ezeknek ideje. Baráti
levelezés Isten Országa munkásai közt ma is
olyan dolog, ami nagy áldással jár. Alkalmat
ad lelkipásztorok lelki közösségére, amire oly
felmérhetetlen szükség van. Egy ily levelezőkör alakult ki már az első szolgálati idő alatt
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Hofacker körül. Minden szereplési vágy, s min
den szinpadi láz nélkül vett benne részt, ö n 
vallomások, melyek mégis az olvasó szivébe vi
lágítanak egyrészt, másrészt a lelkipászlori hi
vatásra, Bibliára, igehirdetésre, a tiszta ke
gyelmi életbe való behatolásra vonatkozó gon
dolatok vonulnak el előttünk ezekben a kör
levelekben. Vannak nagy keresztyének, akik
nem hagynak maguk mögött külön írói alkotá
sokat, de keresetlen levelezésük nagyobb kin
cses bánya sok kimondott irói alkotásnál. Hofacker is ezek közül való. IX* még két momen
tum fokozza Hofacker leveleinek jelentőségét.
Az, hogy oly rövid életet élt; s hogy levelezése
abhan a mértékben, amint a betegség egyéb
szolgálatokat lehetetlenné tett, mindjobban az
egyetlen alkalommá vált, melyen keresztül ba
rátainak s közvetve az Isten Országának szol
gálhatott. De azért sehol nincs katedrális ma
gaslat ezekben a levelekben. Hiszen »a mély
ből« irta őket, a saját ereje feletti csődök mé
lyéből. Sokszor meg nem is írhatta. Betegségé
nek voltak olyan fejezetei, amikor nemcsak írni,
de még olvasni s gondolkodni sem volt ereje.
Ép azért aránylag nagyon kicsi ez a levélhagya
ték. S mégis, mily gyér képünk lenne Hofackerról levelei nélkül. Levelek sokkal jobban bevilá
gíthatnak küzdelmekbe, a megtett ut részleteibe,
mint a prédikációk. Kivált, ha hozzávesszük,
hogy az akkori prédikációi modor az egyéni él
mények elóhozását még a megengedhető mér
tékig sem gyakorolta.
Stuttgarti betegség.
Néhány hónap hijján két évig, 1822 őszéig
tartott. Idegei annyira meg voltak támadva, hogy
időnként képtelen volt a legegyszerűbb beszél
getésre is. Közben voltak könnyebb idők. így
1821 májusában résztvett két gyülekezet újonnan
konfirmált fiúcsapatának találkozásán. Az ifjú
sági konferenciák mai virágkorában meghatva
olvas az ember erről. Személyes lelki élmények
szerzése, benyomások mélyítése volt a cél. S
hogy tudott ebben szolgálatot tenni a mi Hofackerünk! A fiuk közt valóságos lelki ébredés
mutatkozott.
A két év nagyobb része a szenvedésekkel
járó súlyos megaláztatásokat hozta magával.
>;Mit gondolsz — mondta egyszer a Stuttgarthoz
közel állást nyerő Knappnak — hogy érzem ma
gam, ha arra gondolok, hogy az én Megváltóm
engem egészen az ócska vasak közé dobott. Való
ban nem tréfa eleven testtel úgy tenni, mint
halott; dolgozni akarni s nem dolgozhatni, s
bölcsőben ringattatni magamat, mint egy gyer
mek. Ezt jelenti: meghalni! Mert az Ur ilyen
halálba is teljes joggal beleplántálhat engem.
Hisz ö nem köteles nekem életet adni. . . Egész
vakon, bekötött szemmel is ragaszkodnom kell
őhozzá, tekintet nélkül arra, hogy méltóztatik-c
majd engem börtönömből kihozni. Belső tusámat, imáimat, igényeimet és észrevételeimet,
egész énemet az 0 akaratába kell belctemetnem,
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hogy mint egy valóságos s nem csupán »festett"
bűnös, ne törődjem mással, mint az ö kegyelmé
vel, amely a gyengékben hatalmas. . .«
Kiüresités! — Ez volt az Ur útja Hofackerrel. És ö egymásután szolgáltatta ki minden ere
jét s igazságát. Újra csak azt mondhatja a nyo
mok tanulmányozója, olyan területeket, forró
sivatagokat, s az ószaki sark rideg tájait járta
meg a lelki életben, ahol nagyon kevesen érin
tették lábukkal a talajt. És mindez mit eredmé
nyezett? Azt, hogy mindjobban elmélyedt az
ó Megváltójának mindenre elégséges voltába
s a legváltozatosabb formában ízlelte meg fő
papi hatalmának megtartó erejét. De nem! Az
eredmény még ennél is több volt. Akik látták
öt, lényéből az Ur lényét érezték kisugárzódul.
Valamit abból: >élek többé nem én, hanem a
Krisztus énbennem!«
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület
püspöke október 7-én távozik Szombathelyről,
Ahonnan egy győri küldöttség kíséretében az
nap délután érkezik Győrbe. A győri gyülekezet
ünnepélyes fogadtatásban fogja részesíteni uj
lelkészét. A lelkészi hivatalba való beiktatás ok
tóber 14-én lesz.
Br. Podm aniczky Pál egyetem i tanári
kinevezése. A kormányzó báró Podmaniczky
Pált augusztus 11-én kelt kézirattal a pécsi m.
kir. Erzsébet tudományegyetem evangé'ikus hittudományi karán a vallástörténet, vallásbölcsészet és keresztyén neveléstudomány tanszékére
egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezte. A
kinevezett a Bethánia-egyesiilet elnöke, a Haj
nal dmü külmisszaói folyóirat szerkesztője, a
theologia doktora, theologiai és szépirodalmi iró.
Isten áldását kérjük nevelő és oktató munkájára!
Geduly Henrik püspök jubileuma Geduly Henrik püspök tiszteletére a tiszai egy
házkerület, Szabolcs megye és Nyíregyháza vá
ros társadalma nagyszabású ünnepségei rendez
tek abból az alkalomból, hogy most töltötte be
lelkészi szolgálatának negyvenedik évét. Szép- x
tember 4-én a nyíregyházi egyházközség ünne
pelt a templomban. Bencs Kálmán polgármes
ter elnöki megnyitót, Vietórisz József ny. gimn.
tanár ünnepi beszédet mondott, Paulik János
igazgató lelkész az ünnepelt érdemeit ismertette.
A szeptember 5-iki ünnepélyen az istentisztele
tei Duszik Lajos miskolci lelkész tartotta. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelő megnyitó
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beszédet mondott, utána báró Radvánszky Al
bert legyetemes felügyelő üdvözölte a jubilánst
és .(átnyújtotta a kormányzó »teljes elismerését«
kifejező rendjelet. Kapi Béla püspök a dunántúli
egyházkerület nevében mondott üdvözletét. Raffay Sándor püspök levélben fejezte ki a bányai
egyházkerület jókívánságait. Gróf Klebelsberg
Kuno közakt. miniszter, Balthazar Dezső ref.
püspök (és Petri Pál államtitkár sürgönyben gra
tuláltak. Geduly püspök válaszolt végül az üd
vözlésekre. A jubileumi ünnepség után az egy
házkerület áttért a közgyűlésre.
— Solymossy Lajos báró halála. Solyimossy
Lajos bárót, volt egyetemes egyházi és iskolai
felügyelőt augusztus 28-án búcsúztatták a kerepesi temetőben; a szertartást Vitéz Kende'h
Gusztáv dr. végezte. Báró Radvánszky Albert
egyet, felügyelő egyházunk nevében koszorút
helyezett a koporsóra. A holttestet a Sopron me
gyei Loos-ra szállító íták, ott Kapi Béla püspök
mondott gyászbeszédet.
— A- Népszövetség kilencedik ülésszaka
szeptember 4 én nyílt meg Genfben. A Szt. Pé
ter székesegyházban tartott megnyitó istentisz
teleten inge a londoni Szt. Pál székesegyház
diakónusa prédikált Egyházi beszédében han
goztatta, hogy a keresztyén nemzetek közti há
borúskodás botrány. A háború megszüntetését
csak abban az esetben tartja lehetségesnek, ha
a Népszövetségi el tudja oszlatni a nemzeteknek
egymástól való félelmét.
— Békési ev. egyházmegye közgyűlése.
A békési ev. egyházmegye eiz évi közgyűlését
augusztus hó 27—28. napjain Orosházán tar
totta meg. Az első napon bizottsági ülések vol
tak. Különös érdeklődés kisérte az iskolai bi
zottság ülését, melyen Bartos Pál tanügyi előadó
sok üdvös javaslatát: fogadták el. Említésire méltó
Nikelszky Zoltán ny. tanitóképezdei igazgató
mint az orsz. Luther szövetség igazgatójának
előadása, melyben meggyőző érvekkel bizonyí
totta (be a hallgatóság előtt, hogy itt a tizenkette
dik óra az egyházias és hazafias életet mentő
munkára. Este 6 órakor a templomban gyám
intézeti istentisztelet volt, melyen Szelényi Já
nos szarvasi lelkész mondott hatásos beszédet.
Az egyházi vegyeskar szép összhangban alkal
mi éneket adott elő. Másnap reggel 9 órakor
istentisztelet vezette be a közgyűlést, melyen
Kálmán Rezső egyházmegyei főjegyző mondott
imádságot. A gyűlés elején Kovács Andor es
peres meghatott szavakkal jelentette be, hogy
az isteni gondviselés julius 7-én elszólitotta kö
zülünk dr. Bikádi Antal egyházmegyei felügye
lőt. A közgyűlés kegyelete jeléül állva hallgatta
végiig a bejelentést. Majd Raskó Kálmán világi
főjegyző olvasta fel emlékezését az elhunyt fel
ügyelőről. Az egyházmegyei II. felügyelőre el
rendelt
szavazatok
felbontásából
kitűnt,
hogy a kebelbeli egyházak, egy kivéte
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lével, dr. Mázor
Elemér
egyházmegyei
ügyészre .adták szavazatukat, aki az esküt
letéve,
meghatódott
szavakkal
mondott
köszönetét a megtiszteltetésért. Ezután Kovács
Andor esperes olvasta fel nagy gonddal és kö
rültekintéssel megirt évi jelentését. Szomorúan
panaszolta fel a sérelmeknek egész sorozatát,
amelyek lépten-nyomon érik egyházunkat, jól
eső érzéssel hallgatta a közgyűlés szeretett es
peresének apostoli munkájának eredményét,
.hogy szavára egymásután terelőd k össze az el
hagyott nyáj s egymásután épülnek templomaink
a nagy pusztaságban. Jelentését nemcsak köszö
nettel tudomásul vette, de kérte a minden kegye
lem Istenét, hogy apostoli munkájában még so
káig segítse. A közgyűlés elrendelte az egyházmegyei felügyelőre a szavazást s a szavazatok
beadásának végső időpontjául december elsejét
állápitotta meg. Egyházmegyei tanfelügyelőnek
egyhangú lelkesedéssel Bartos Pál szarvasi lel
készt választotta meg. aki a tanügy terén eddigi
munkájával is sóik érdemeket szerzett, iElfogadta
a közgyűlés a bizottságok javaslatait, jóváhagyta
az egyházak zárszámadásait és az egyházmegye
1929. évi költségvetését. Kimondotta a közgyű
lés, hogy nyomatékosan kéri a felsőbb hatósá
gokat, hogy a Szarvason működő tanitónőképzőt vegye át az egyetemes egyház a kerület pe
dig állítsa vissza a régi tanítóképzőt s nevezze
el a nagy pedagógusról Benka Gyuláról. Jóvá
hagyta a közgyűlés az eléje terjesztett ingatlan
eladásokról készült szerződéseket s több egy
háznak kölcsönök felvételét engedélyezte a Pro
testáns Hitelirodától. Több apróbb ügy elinté
zésével a közgyűlés este 6 órakor ért véget. Fő
jegyző.
— Sántha Károly meghalt. Sántha Károly,
kiváló egyházi iró és költő szeptember 7-én
meghalt Budapesten, Az elköltözött 1840. októ
ber 22-én született Kecskeméten; több helyen
ielkészkedett, 1876-tól nyugalomhavonulásáig
Sárszentlőrincen. Munkatársa volt Arany János
folyóiratának, a Koszorúnak is. A Dunántúli
'Énekeskönyvben 100-nál több éneke van. Neve
zetesebb könyvei: Egyházi költemények, Vilá
gosság, Költemények, Szent hangok, Olajfale
velek, Hárfahangök, Háborús idők imádságkönyve, A világháború végén, Őrangyal. Csü
törtökön még meglátogatta Kapi Béla püspök,’
késő este szivbénulás lepte meg és csöndesen
lelhunyt. Temetése szeptember 9-én volt Buda
pesten. A búcsúztatót Dr. Raffay Sándor püs
pök mondta, majd utána Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész búcsúztatta egyházközsége nevé
ben. Dr. Kováts Sándor egyetemi tanár a Luther-társasáo, Dr. Varsányi Mátyás budai lelkész
a budai egyházközség nevében beszélt, Sántha
Károlynak Epilógus cimü utolsó költeménye,
Kapi Béla püspöknek ajánlva, a Hlarangszó
szeptember 9 -iki számában jelent meg; a szer
kesztőhöz intézett levelében maga a költő is
utolsó verséül szánta.
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— Halálozások. Özv. Laucsek Jónásné
szül. Rajcsányi Ida 6S éves korában, augusztus
25-én Pécelen. Az elhunytban László Miklós püs
pöki titkár és özv'. Révész Sándorné bezi lel
készözvegy édesanyjukat vesztették el. - - Ki.statai Tatay Lajosné szül. Varga Terézia 56 éves
korában, szeptember 2 án Bakonytamásin.
Alkoholizm us. A római p ip i elrendelte,
hogy a Vatikán pincéiből minden bort vigye
nek a kórházakba a betegeknek. Értesítette a
borkereskedőket és a bortermelőket, hogy ha
ezután is küldenek neki bort, felbontatlanul egye
nesen a kórházakba szállíttatja. A római pápa
tehát az antialkoholisták táborához szegődött.
— Japánban a májusi képviselő választások al
kalmával 87 olyan képviselő kapott mandátumot,
akik kötelezték magukat egv tórveny életbelép
tetésére, amely megtiltja a 25 éven aluliak ré
szére szeszes italok kiszolgáltatását.
A Lelkipásztor s eptemberi száma
Scherer
Józseftől,
Duszik Lajostól,
I)r.
Csengödy Lajostól, Horvá h Olivértől, Irányi
Kamilltól, Kovács Andortól, Torda Gyulától és
Vértesi Zoltántól hoz egyliá'i beszedeket.
— Az Eperjesi ev. Kollégium i D iákszö
vetség október 6 án d. u. 7 órakor tartja köz
gyűlését Budapesten. Dohány-u. 20. (Posch-féle
vendéglő.)
— Az Evangéliom i Egyházak Középeurópai Segélyirodájának bizottsági ülése Prágában
folyt le. A protestáns egyházak helyzetéről I)r.
Keller, Dr. Webster és mások nyújtót lak tájé
koztatást. Eszerint az egyházak fokozítosan kilábolnak a háború okozta nyomorúságból, de
a pénz elértéktelenedése folytán bekövetkezett
anyagi tönk és a középeurópji birodalmak felaprózása még mindig nagy nehézségek elé állít
ják őket. A legnagyobb nehézségeket a lelkész
képzés okozza; ebben a tekintetben a protes
táns minoritásu országok Svájc, Hollandia,
Skócia és Amerika kollégiumaira vannak utalva.
Az evangéliomi egyházaknak egyfelől az erősödő
romanista propagandával, másfelől a tisztán ma
terialista gondolkozásu társadalommal kell meg
küzdeni.
—■Szlovenszkó. A keleti egyházkerület köz
gyűlése csaknem egyhangú határozattál eluta6Ítotfa a magyar esperesség alakítására vonat
kozó javaslatot. Dr. Jánoska György püfpök a
határozatot azzal indokolta meg egy hírlapi nyi
latkozatban, hogy bár elvileg nincsen kifogása
uj egyházmegye alakítása ellen, a magyar egy
házmegye felállítását sem erkölcsi,' st*m anyagi
szempontból nem tartja lehetségesnek. A Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövetség szep

279

tember 19-én Rimaszombatban évi közgyűlést
tart s ezen Törköly József szenátor, egyházfel
ügyelő fog referálni erről a tárgyról és javasla
tot fog előterjeszteni a további intézkedésekre.
A magyar gyülekezetek nem mondanak le arról
a jogukról, hogy magyar esperességet alkot
hassanak.
Hollandia. A holland református egyház
kifogásolta a királynőnek azt az eljárását, hogy
az olimpiai versenydijakat augusz us 12 én, va
sárnapon os/to.ta ki; sajnálattal állapította meg,
hogy a királynő példaadással járult hozzá a va
sárnap megszentségtelenitéséhez.
Erdély. Az Evangélikus Néphphan dr.
Fritz László foglalkozik minden kicsiny és sze
gény egy háznak, adott esetben az erdélyi zsinatpresbyteri evang. egyháznak egyik legsúlyosabb
és legnehezebben megoldható kérdésével: a !ekészképzéssel. Ennek a kis egyháznak 25 gyű
lt kc/ete közül háromban már nincs lelkész. A
22 lelkész közül három meghaladta a 70 életévét
(80, 78 és 77 évesek), hat pedig túl van a hatva
non. Ezt a jövendő lelkészncmzedékei részben
a kolozsvári református theologia, részben a
soproni fakultás neveli. Félő hogy a szászoktól
kell lelkészeket kérni, pedig ezek csak németül
tudó lelkészeket adhatnak, aminthogy a nagytnyedi és tordai gyülekezeteknek is németajkú
lelkészeik vannak.
Kossuth Amerikában. Pennsylvánia ál
lamban a hollidaysburg-i lutheránus Sion-egyházközség most ünnepelte jelenlegi templomá
nak 75 éves jubileumát. A Lutheran-ban az ün
nepélyről közölt hir megemlíti, hogy »Kossuth,
a magyar hazafi«, mikor 1850-ben keresztül uta
zott a városon, résztvett a gyülekezetnek a
Wayne Str.eíen épült régebbi templomában tar
tott istentiszteleten.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Múlt számunkból anyagiorlódás miatt a
folytatásos cikk (»Hofacker Lajos<) és néhány
hir kimaradt. Szives elnézést kérek. Bizonyos
idő kellett ahhoz is, hogy a távollétem alatt
elmulasztott dolgaimat pótoljam és a munkába
belctaláljak.
Iskola. Sajnálatomra kérdezett tanintézet
ről ,ncm tudok. Levelét elküldtem Burgenlandba,
remélem onnan választ és felvilágosítást kap.
F e le l ő s k i a d ó : F A L M A I L A J O S .
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Evangélikus vallástani kézikönyvek:
a) E le m i isk o lá k s z á m á r a :
B la tn ic z k y : Egyháztörténet. —
—
—
—
—
—
B lá z y : Evangélikus káté.
—
—
—
—
—
—
G a u d y : Ifjúsági énekeskönyv.
—
—
—
—
—
G y ő ri: Luther kis kátéja.
—
—
—
—
—
—
K e m é n y : Bibliai történetek I—II. oszt. Uj képes kiadás.
—
ii
ii
ii
III IV.
ii
ii
i*
i»
K e m é n y —K ü h n : Biblische Geschichte I—IV. oszt. Uj képes kiadás.
M a jb a : Luther káté. —
. —
—
—
—
—
—
R u ttk a y : Evang. vallástan.
—
—
—
—
—
—
S z e b e r é n y i: Luther káté.
—
—
—
—
—
—
S zte h lo : Vallástan.
—
—
—
—
—
—
—
T ü rcsá n yi: Bibliai történetek I. rész.
—
—
—
—
TT it
_
_
_
_
*i
ii
»i
V a rsá n y i: Bibliai történetek
I—II. oszt., képekkel.
—
—

„

H

w

III -IV .

V értesi: Religionslehre, kötve.

„
—

„
—

—

—

—

Pengő
—.80
—.72
—.80
1.—
—.80
1.
1.40
—.40
1.20
— ’48
—.80
1.—
2 __
—.70
1 .2.—

b) K ö zé p isk o lá k , p o lg á ri isk o lá k , k é p ző k stb . s zá m á ra :
B e r e c z k y : Ószövetségi élet és jellemképek. I. oszt.

—
—
Jézus élete és tanítása. II. oszt. —
—
—
—
Rövid egyháztörténet. III. oszt. —
—
—
—
Hittan és erkölcstan. IV. oszt. —
—
—
—
Keresztyénség megalapításának története. V. oszt. —
Egyetem es kér. egyháztörténet. A Westfáliai békéig. VI, o.
Egyetem es kér, egyháztörténet. A Westfáliai békétől
napjainkig. VII. oszt. —
—
—
—
—
F r e n y ó : Keresztyénség megalapításának története. V. oszt.
—
„
A Megváltó eljövetelének története. I. oszt.
—
—
G a u d y : A keresztyén vallás a mai szellemi életben. VIII. oszt.
„
A keresztyénség megalapításának története. V. oszt. —
H e tv én yi: Kér. vallástan.
—
—
—
—
—
—
„
Ev. keresztyén világnézet.
—
—
—
,,
Ev. rövid egyháztörténet. —
—
—
—
—
K la á r: Egyháztörténet, kötve.
—
—
—
—
—
„
Luther kis káté, kötve.
—
—
—
—
—
P á lf y — B ere czk y : Egyháztörténet.
—
—
—
—
—
R a ffa y : Módszertan. —
—
—
—
—
—
—
S c h m id t: Vallástan:
—
—
—
—
—
—
—
S z e lé n y i: Ev. keresztyén világnézet. —
—
—
—
—
Z s ilin sz k y —B e r e c z k y : Az ev. kér. életfelfogás tanítása. VIII. oszt.
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B ú c sú b e sz é d .
Elmondta D . K o v á o a S á n d o r Sántha Károly
sírjánál 1928. szept. 9-én a budai farkasréti temetőben
a Luther-Társaság nevében.

három emberöltőt temetünk Sántha Károlyban. Az elsőből utolsónak maradt, mint Mikes
a nagy Rákóczi udvarából, ö még látta Széchenyi,
Kossuth, Deák, Vörösmarthy, Petőfi, Arany csil
lagának teljes fényű ragyogását. Ifjúsága a nem
zeti újjászületés hatalmas hullámverésében múlt
el, — a magyar jövő hangya munkásainak, a
század csodálatos iró- és költő nemzedékének,
a honvéd névnek, a »névtelen fél istene lenek« di
csősége töltötte meg lelkét s adott égbe emelő
szárnyakat törekvéseinek. Mint ifjú theologus
ott ült a nagy Székács lábainál Györy Vilmossal,
Zsilinszky Mihálylyal a közös protestáns buda
pesti theologian. Benne élt a pátens korának
küzdelmeiben s e komák drága emlékekép őrizte
meg azt a hitét, hogy a protestántizmus élet
folyamának szétszakadt két ága újra egyesülni
fog, hogy történelmi hivatását betöltse. Költé
szete e borúval, verőfénnyel vegyes korban haj
tott ki leikéből.
A második emberöltő a lázas munka ideje.
A magyarság megfeszítette erejét, hogy egy
nemzedék alatt pótolja vérzivataros századok
helyrehozhatatlannzk látszó veszteségét. Bűn
volt a föld alá rejteni egyetlen talentumot. Mig
mások a gyakorlati érvényesülés, gazdasági föl
lendülés útját keresték s népöket is ezen az utón
igyekeztek boldogítani, ö meglátta a lelkek
szomjúságát, tikkasztó éhségét és énekköltővé
lett. A tolnai élő hagyomány Sztárayról, a zsoltáros magyar reformátorról, aki estennen a tem
plom halmán szent énekekkel fogadta a testtörő
munkából hazatérő nyáját, megihlette lelkét és
fölemelte a mindennapi élet szintjéről sugara
sabb magasságokba. Termése egyre dúsabb,
mélyebb tartalmú lett imádságaiban, költemé
nyeiben. írói emelkedésének ive kicsinyített mása

a magyar nemzet s a föléledt magyar protestan
tizmus életfenntartó munkájának, ereje érvénye
sülésének. Minden egyes mozzanat visszhangot
vert lelkében és lantja húrjain.
Látta az utolsó emberöltőt, mely bűneivel
örvénybe döntötte a hazát, egyházat, konkoly
vetésével megszeplós.tette a jövendő reményét,
az ifjúságot. Látta a magyarság nap át a diadal
mas hajnakxlás. a fénylő delelés és az alkonyodás pillanatában. Gyengébb lelkek megrendül
nek, az ö lelke, mert Istenben és Krisztusban
élt, a nagy válságok, rianások, összeomlások
közt épen meg tudta tartani hitét, reménységét.
Tudott énekelni feltámadásról, uj életről, mint
a XVI. század keseregve is bizakodó lantosai.
Meghajolt Isten vesszeje előtt, mert nemzete vét
kezett, de egyúttal remélt, bízott is abban, aki
»nem akarja a bűnösnek halálát, hanem hogy
megtérjen és éljen«. A reményt leikével átölelve
hunyt el, anélkül, hogy lantjának egyetlen húrja
megtagadta volna az ö hitét, vagy a pusztulásba
való belenyugvást, a sötét kétségbeesést tük
rözte volna. Utolsó mosolya is a reményt, a virradást hirdette.
A Luther Társaság nevében búcsúzom egyik
alapítójától, legrégibb tiszteleti tagjától. Nem
pusztán a költőt, a hymnusok szerzőjét gyá
szoljuk. Kegyelettel gondolunk az ó pitriarchai
jóságos szivére. Jobban örült annak, ha egy ifjuban az isteni szikrát fölfedezte, mint hogyha
garmada számra hullottak lábai elé a koszorúk.
Gyönyörködve, szeretettel gondolt azokra, akik
hagyatékát tisztelve elhagyott örökébe lépnek.
Áldás a kidőlt hűnek poraira, áldás emlékére!

— Felhívás! Szeretettel kérem azon lelkész
testvéreimet, akik a bányai egyházkerület ezidei közgyűlése alkalmával október 10-én dél
előtt 9 órakor ülésező egyházkerületi lelkészi
közgyűlésen előadást tartani kívánnak, hogy elő
adásuk címét velem közölni szíveskedjenek. Ko
vács Andor elnök.
.
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Egyházi unió Indiában.

nek gyenge pontja, mert az: episzkopátus lé
nyegiének a nyílt és szabatos meghatározása
Az Evangélikusok Lapjának olvasói előtt szükséges lett volna. Úgy érzem, hogy itt az
felmentve érzem magiamat annak az állításom engedményt nem az anglikánok tették. Az »al
nak megindokolásától, hogy a keresztyénség tör kotmányos episzkopátus« úgy értendő, hogy a
ténelmének jelen szakában az egyházban mutat püspököket választják, s a megválás tott püspö
kozó unionisztikus törekvések fokozott érdek kök kötelességeiket az írott egyházalkotmany
lődésre és figyelemre tarthatnak számot. Nálunk, szerint végzik. Az első püspökszentelésnél mind
magyarországi evangélikus-lutheránusoknál an egyik unionáló egyház megbízott képviselői által
nál inkább, mert látjuk a jeleit annak a hajlan résztvesz, később a püspökök szentelik fel utó
dóságnak, hogy »jóbarátságból« teszünk néha daikat, s a püspökszentelésnél legalább” három
olyan engedményeket, amelyeknek horderejűt püspöknek jelen kell lenni. A szukcesszió az
nem vetettük latra^ s am elye k töb b et kon cédái anglikán értelemben tehát meglesz, mert az első
nak, mint amennyit alapos megtárgyalás és köz- ' felszentelésnél résztvesz az anglikán püspök is.
'A jelenleg működő lelkészek az unió után
egyházi határozat nélkül megengedhetnénk ma
az igének és a szentségeknek szolgái lesznek az
giunknak.
unionált egyházban, de a lelkiismeretek meg
Kanadában már régebben megvalósult az zavarásának
elkerülése végett az episzkopális
unió a prezbiteriánus és a koingregacionalista ordinációval nem rendelkező (vagyis nem angli
egyházak között. Állítólag bevált. Reánk lutherá kán) lelkészek nem helyeztetnek olyan gyüleke
nusokra azonban a kanadai unióból nem sok ta zetekbe, amelyekben addig úgy ordinált lelkész
nulság meríthető, mert sem a prezbiiteriánusök- működött és viszont; kivéve ha a gyülekezet azt
nak, még kevésbbé a kongregacionalistáknak, egyértelmüleg helyesli. Végeredményben mind
nincs az anyaszentegiyházról olyan pregnáns és egyik lelkész püspökileg oirdinált lesz. Az unió
szigorúan vett tanításuk, mint nekünk.
által egyik lelkész sem vészit eddigi státusából,
Sokkal figyelemreméltóbb az az unioniszti de nem tarthat igényt olyan jogokra, amelyeket
kus törekvés, amely már a megvalósulás küszö eddig sem élvezett.
Az unionált egyház iparkodni fog fenntartani
bén áll Délindiában, ahol az anglikán egyház lép
unióiba a már unionált prezbiteriánus, kongrega- a közösséget azokkal az egyházakkal, amelyekkel
cionalista és methodista egyházakkal (ezeknek az unionáló egyházak eddig közösségben voltak,
az utóbbiaknak egyesüléséből áillioitt elő a Dél tehát az anglikánokkal, a prezbiteriánus világindiai Egyesült Egyházak). Előre »hangsúlyozom, szövetséggel , a kongregacionalista egyházak vi
hogy az uniónak olyan formáját akarják létre láguniójával és az Egyetemes Methodista Kon
hozni, mely elkerülhetővé teszi faji egyház ki ferenciával.
Az egyezménytervezet foglalkozik még az
alakulását. Kiemelem ezt azért, merít ezt a törek
vést a magam részéről is teljes mértékben he urvacsoirai közösséggel, a hitvallások használa
lyeslem. A keresztyénség lényegéből kifolyólag tával, az urvacsoirai liturgiával, az egyházalkot
eleve elutasitamdó minden olyan szándék, amely mánnyal, a püspök kötelességeivel és jogaival,
az egyházak egyesülését mellékcélokért szeretné és a konfirmációval.
Tanulságos a délindiai unió nemcsak azért,
megvalósitani. Isteni alapítójának és Fejének
megtagadása nélkül a 'keresztyénség nem lehet mert mutatja azokat a kérdéseket, amelyek a
eszköze a fajok, nyelvek és nemzetek közötti megbeszélések homlokterében állanak, hanem
ellentétek kiélesitésének és szakadékok kimélyi- azért is, mert látható, hogy az unió az anglikán
egyháznak kedvez, s ebből talán szabad arra
tés érnek.
következtetni, hogy a keresztyén egyház törté
Az indiai unionáló egyházak között folyt nelmi alakulásának uj stádiumába lépett: a pro
tárgyalások alapján létrejött megegyezés szerint testantizmus az egyházi szervezet dolgában konaz Ószövetségi és az Újszövetségi Szentirás ma zervativ irányba [tér s az egység egyházkoirmánygában foglalja mindazt, ami az üdvösséghez zati biztoisitékiát az episzkopátusban keresi. Ki
szükséges és a Szentirás a hitnek zsinórmér váncsi vagyok, hogy a kopenhágai lutheránus
téke és szabálya. Az Apostoli Hitvallást és a világkonvent nem veti-e felszínre a lutheránus
Niceai Hitvallást elfogadják. A szentségeket ille egyházak szervezeti egységének kérdését? S ha
tőleg a keresztséget és az Úrvacsorát Krisztus igen, akkor beéri-e azzal az egységgel, amit a
szerzési igéinek és az általa használt elemeknek világkonvent reprezentál, avagy egy lépéssel to
használatával kell kiszolgáltatni. Egyéb: szent vább megy abban az irányban, amely felé a
ségek nem képezték megbeszélés tárgyát. Az belső szükségszerűség viszi. Annyit bízvást állít
egyházkormányzat tárgyában elfogadja a törté hatunk, hogy egyházunk számára minden más
nelmi episzkopátust alkotmányos formájában:, unió előtt a lutheránus unió jöhet csak számba.
mert »ez az egyházkormányzat a legalkalmasabb
Diakónus.
nak mutatkozik arra, hogy az egyház szerves
egységét előmozdítsa és megőrizze«, de az episzkopáíus behatóbb interpretációjába nem bocsát
kozik. Ez a félénk tartózkodás az egyezmény
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Jegyzetek.
Miután Bang ha Béla Tapolcán megállapí
totta, hogy a Baltha/ár szemita név, s Raffay
pedig tót név, s ezzel a nyelvészeti értekezésé
vel általános sikert aratott, most Egerben gróf
Károlyi József a történelem terére kalandozott
el. Megállapította, hogy a katholikus^ vezérek
voltak igazi értékei a magyarságnak, nem p.'dig
azok, akik századokon keresztül polgárháború
kat rendeztek és akiket a meghamisított törté
nelmi könyvek nemzeti hősökként ünnepelnek.
Azt mondja, hogy a nagy Pázmány Pétert szinte
elsikkasztották a történelemből. Részemről hoz
zátenném egy másik kathoükus vezérnek, gróf
Károlyi Mihálynak a nevét is, aki legalább is
a neve után szegröl-végról rokona lehet az egri
Kossuth-téren szónokolt tudós grófnak. Ha lát
juk, hogy. a mai nemzedék milyen tévesen ítéli
meg gróf Károlyi Mihály szerep’ését, nem sza
bad csodálkoznunk, ha igaz az, amit a nemes
gróf bejelentett, hogy a kultuszminiszter egye
nesen megbízott két tudóst a magyarok törté
nelmének újraírásával; ne csodálkozzunk még
ha igaz volna is, mert a gróf Károlyiak törté
nelmi szereplését igazolni és méltányolni kell.
A polgárháborúk rendezői között akad egy má
sik katholikus vezér is: II. Rákóczi Ferenc, a
jezsuiták tanítványa. Az ő alakját nem sikkasz
totta el a meghamisított történelem, de a nagy
Rákóczi-vagyon, az elúszott. Ki tudja hová lett!
Az uj történelemirás majd kideríti. Azt is mondta
a nagynevű gróf, hogy a budavári törökök kö
zött igen sok volt a református és mikor Arad
ról kivonultak a törökök, velük hagyták el a
várost a protestánsok is, akik egy gyékényen
árultak a törökökkel. Gróf Károlyi József anynyira benne él a múltban, olyan jól ismeri a
budavári törökök felekezeti hovatartozandóságát
és az aradi protestánsok indítékait, mintha leg
alább is ő maga kötötte volna meg a szatmári
békét, amelyre a Károlyiak nem fizettek rá.
Gróf Károlyi nyelvöltögetőkről beszélt Egerben,
s azokról, akik a nyílt harc elől elrejtőznek. A
nemes gróf tehát azt gondolja, hogy ö buzo
gánnyal és kelevézzel hadakozik, s nyílt sisakos
lovagi tornára hívja fel nem tudom kiket. Köz
ben azonban azt reméli, hogy az egyetemi taná
rok kultuszminiszteri rendeletre fognak Írni olyan
történelmet, amely az ő szájaize szerint való.
A legklasszikusabb a gróf szónoklatában nem
az, hogy a szabadságháborukat polgárháborúk
nak és a szabadsághösöket polgárháborurendezőknek nevezi. Ez elvégre érthető azok eíőtt,
akik a történelemből ismerik a Rákóczi-féle sza
badságharc befejezését. A legérdekesebb az,
hegy a gróf feltételezi a kultuszminiszterről,
hogy egyetemi tanároknak megparancsolja, mi
lyen történelmet Írjanak, s hogy vannak egye
temi tanárok, akik a parancsnak eleget tesznek.
Ez a feltételezés a magyar tudományosságnak,
a magyar történetírásnak olyan diszkreditálása,
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amelyen az összes »utódállamok« kacaghatnak.
A nemes gróf ellenszenvét a »polgárháborúk
iránt nem veszem rossz néven; azt sem veszem
zokon, hogy nem rokonszenvez a protestánsok
kal. De, bocsánat, nem tudom helyeselni, hogy a
gróf egy elég nagy város terén kiszónokolja,
hogy a mi tudósaink megrendelésre szállítják
a történelmi igazságokat. Akár igaz ez az állítás,
akár nem. Mert mindenképpen ra lehet mondani,
rámondhatják, akiknek ez az érdekük: si non
é verő é ben trovato, ha nem igaz is, de jel
lemző. Az ilyen beszéddel többet lehet ártani,
nagyobbat lehet rontani a nemzet hitelén, mint
a nemes gróf sejti. Mert a tudósaink miniszteri
rendeletre és belső, klerikális használatra Írhat
nak tudós könyveket, de a külföldön azt fogják
mondani: megrendelésre készült irányregény.
Pedig nemzetünk sorsa nem egészen az egri
Kossuth-téren dől el, ami talán szerencséje is
fajunknak.

Lelkész, felügyelő, Tanár, Tanító, és Lutiierszövetségi tag Urak! Kedves Hittestvéreink!
Az OLSz. múlt évi választmányi gyűlése a
november 10-rc tervezett Első Ev. Nap meg
tartását nem javasolta. A hirtelen hidegre fordult
idő az Ev. Napra jövő tagok elszállásolását meg
nehezítette. A választmány a május végi, illetve
a júniusi első napokat ajánlotta. Ez a dátum
azonban azért nem felelt meg, mert a konfirmá
ciói és pünkösdi ünnepek miatt híveink egy
része az Ev. Napon megjelenni nem tudott volna.
A júniusi első napokat a református nagygyűlés
foglalta le. Ezért egyetemes egyházunk elnökei
szeptember utolsó napjait jelölték ki (28. 2Q.
30.). Azonban a szarvasi Luther-Árvaház felava
tását a bányakerületi elnökség kénytelen volt
szeptember 30-ra kitűzni. Október első és máso
dik hetében lesz a bányai egvházkerület gyűlése.
Október második és harmadik hetében a dunán
túli egyházkerület gyűlése és Kapi püspök ur
győri beiktatása. Október negyedik hetében tartja
Magyarországon a Protestantizmus Nemzetközi
Védelmére alakult Bizottság nagyszabású gyűlé
seit Budapesten és valamelyik nagyobb vidéki
városban. Ily módon nem akadt olyan három
nap, melyen az. Ev. Napot megtarthattuk volna.
Nem szívesen, de a körülmények által kénysze
rítve vegye tudomásul ez utón hazánk evangé
űikus társadalma, hogy a rajtunk kívül álló okok
miatt ismét elhalasztott Ev. Nap helyett az Egye
temes Gyűlés rendjén Luthe rszövetségi Konfe
renciára hívjuk meg egyházunk minden gyüle
kezetét. A részletes programmóf minden gyüle
kezetnek a közel jövőben megküldjük. Ez utón
azonban máris arra kérjük gyülekezeteinket,
hogy ezen a konferencián, — lehetőleg — min
den lelkész, felügyelő és tanító, valamint egy
gyülekezeti tag resztvenni szives legyen.
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Körülöttünk minden térdek szövetkezik es
nem egy ellenünk, sok nélkülünk. Vannak kérdé
seink, problémáink, melyek mellett szó nélkül
nem haladhatunk el! Készüljünkhát a konferen
cián való részvételre!
Fogadják hittestvéri üdvözletünket.
Budapest, Í928 szept. hó 13-án.
vitéz dr. Kendeta-Kirchknopf Gusztáv.
az ÖLSZ. e. i. igazgatója.
Dr. Kaas Albert báré,
az ÖLSZ. elaöke.

Megjegyzések az evasgéiikus és refermátus
középiskolai éasktaaitáskoz az 1927 -28. évi
értesítők alapján.
Az egyházi énektanítást az evangélikus in
tézetekben tehát jóval behatóbban, alaposabban
és hetenkint több óraszámban kellene tanítani,
mint ahogy ez ma történik. Itt csak rá akarok
utalni, hogy az Erős várunk... cimü koráit
egyes református intézetekben az egyházi ének
karok többszólamban énekelték. Ezt az evangé
likus intézetekben kivétel nélkül kellene meg
cselekedni, hiszen nincs semmiféle okunk arra,
hogy ezen fenséges korái egyszólamu u. n. uni
sono éneklésével megelégedjünk. Luther első
sorban a mienk, miért hagynék a hozzá legkö
zelebb álló koráit kisajátítani? Ennyi minden
esetre megkívánható volna, hogy az egyházi
énekek eme gyöngyét minden evangélikus iskola
magáévá tegye és gyökeresen megismertesse
növendékeivel. Az egyházi énekkart az ifjúsági
istentiszteletek alkalmával, de még a felnőttek
részére tartott istentiszteletkor is szerepeltetni
kellene, amint azt más felekezeti iskolák rend
szeresen megteszik.
Az állami intézetekben csak két helyen for
dult elő, hogy az evangélikus növendékek rend
szeres egyházi énekoktatásban is részesültek.
Az egyik esetben ez vasárnaponként történt,
a (másik esetben pedig az evangélikus hitoktató
heti két órában végezte ezt el. Bárcsak minél
több követője akadna ezen ma még rendkívüli
két esetnek. Vajha minden állami középiskolában,
amelybe evangélikus növendékek járnak, ezen
előbb említett és követésre méltó két példa meg
ismétlődnék, és állandósulna. Ez az eljárás óriási
fontosságú volna az egyházi ének tanítása terén,
mivel mindazok, akiknek nincs módjukban fele
kezeti intézetet látogatni, ezúton mégis ama sze
rencsés helyzetbe kerülnének, hogy az evangéli
kus korállal lés a leggyakrabban használt egyházi
énekekkel megismerkedhetnének.
Ha a reformátusok énekoktatását nézzük,
akkor rögtön feltűnik az a szakszerűség, amely
ott luralkodik. A legtöbb intézetnek megvan a
maga énektanára, aki hivatva van az énekkul
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tuszt terjeszteni és azt az ifjú lelkekbe beleplán
tálni. (Még ott is, ahol csak négyosztályu a kö
zépiskola, megvan az énektanár. Nem tagadható,
hogy itt is akad elvétve egy-egy intézet, ahol
kívánni való volna még az énektanítás körül,
de lez csak ritka jelenség. A református középis
kolák óraszáma hetenként 27 és 10 között inga
dozik, kivételesen találtam öt intézetben kisebb
óraszámot, de ezek még mindig magasak, hogy
ha azokat az evangélikus intézetekben előforduló
óraszámokkal összehasonlitjuk.
Különös figyelmet érdemelnek a református
intézetek kebelén belül alakított kántusok, ame
lyek a nyilvános temetéseken közreműködtek és
elég szép pénzösszeget szereztek. Ezáltal sok
szegénysorsu gyermek iskoláztatási költségét si
került fedezni. Sok szegény tanuló bizonyára
még akkor is áldani fogja ezt az intézményt,
amikor már kikerült az iskola padjaiból s hálá
san fog visszagondolni reá, amennyiben lehe
tővé tette számára azt, hogy tanulmányát kisebb
anyagi gonddal tudta elvégezni. Ezt a nemes
példát az evangélikus intézetek is bevezethetnék.
Az énekkultusz fejlesztésének és terjeszté
sének igen alkalmas, mondhatnám egyedüli cél
ravezető eszköze az intézeti dalkörök megalakitása. Mig az énekórán a növendékek bizonyos
előre megáll api tott tanmenet szerint kénytelenek:
haladni, addig a körökben kibontakozik már az
önálló zenei műizlés az egyes énekdarablok meg
választásában. A tanárelnök nemcsak névleges
vezetője, hanem tényleges ellenőrzője is legyen
ezeknek a dalköröknek; éber szemmel figyelje
azok működését. Ha pedig azt látja, hogy ezen
működés téves irányban történik, akkor terelje
helyes útra, különösen, hogyha a növendékek
zenei ízlése még nem annyira fejlett, hogy meg
tudnák választani a nekik megfelelő darabokat.
Ha azonban észreveszi, hogy irányítása nélkül
is megtalálják a helyes utat, akkor jobban cse
lekszik, iha félreáll és csak szemléli a dalkör mű
ködését.
Az önképzőkör és más körök mellett szük
séges a dalkör is s akár művészi, akár gazda
sági szempontból nézve a dolgot, minden inté
zet helyesen cselekszik, hogyha megalakítja
hiányzó dalkörét annál is inkább, mert ezzel az
intézet színvonala csak emelkedik. Óriási fon
tossága pedig abban áll, hogy egyrészt a növen
dékekben az ének iránti kedvet nagy mértékben
előmozdítja, másrészt pedig az intézet által ren
dezett hangversenyeken a mindenkor készenlét
ben tartott programmal tevékenyen közreműköd
hetik.
Mindent egybevetve, az a tapasztalat szűrő
dik le, hogy ott, ahol az éneket több órában ta
nítják és a dalkör is serényen működik, az in
tézetek által rendezett ünnepélyek is sokkal job
ban ^sikerülnek, mint ott, ahol ezt mellőzik. Min
den esetre arra kell törekedni, hogy az ének leg
alább olyan elbánásban részesüljön, mint a torna.
Ennek elérhetése céljából szükséges, hogy az

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1928

egyes evangélikus középiskolákban minél több
rendes énektanár alkalmaztassék, akik szívvel,
lélekkel egy célt szolgálva az énektanításban a
legjobban célravezető és egységes irányitó el
vek szerint járnának el.
(Vége.)

Hoffacker L ajo s.
1828 f 192S.

V.
1822 szeptemberében igy ir egy barátjának:
»Most úgy vagyok, hogy naponként, sót órán
ként Jézus átszegezett kezeibe ajánlom magamat.
S igy jó nekem. Hiszem, hogy Krisztus minden
érdemem nélkül szenvedéséül s halálával meg
vásárolt engem, tekintet nélkül arra, hogy a megszentelódésben mennyire vittem ... Mert azt
akarja az Üdvözítő hogy neki adjuk a dicsősé
get s ami vele szemben bizalmatlan s ellenséges
szivünket eresszük szélnek, egyedül az ö irgal
mára tekintvén.
Pár nappal később súlyos lelki vívódások
közt levő barátjának ir. Ez a hosszú levél ha
gyatékának legértékesebb darabja. Ebből szer
zünk tudomást, hogy plieningeni igehirdetésével
nem volt megelégedve. Először tisztán a keresz
tet prédikálta, de amikor az emberek ellenmon
dásával találkozott, aggodalmaskodásból enge
dett. De nem volt nyugalma. A közbejött beteg
séget úgy fogta fel, mint amivel az Ur észre
akarta téríteni, hogy a magasröptű gondolatok
ból alászálljon s tisztán az Ige s a Golgotha kö
rül időzzön. Most már túl van e harcokon. Sőt
még máson is. Azon amivel a keresztet elfogadó
lelkeket szokta meggyötörni az ellenség. Mind
a lelki válságot, mind a megoldást talalóan il
lusztrálja az a z énekvers, melyet a levélben Hofacker idéz:'
Jézus, segits győzni, ha minden eltün,
.Ha csak romlott — s semmi voltom látom,
Ha már képességem imára is megsziin,
S ijedt őzként helyem nem találóan,
Öh Uram, akkor a sötét legmélyén
Menyegzőre készülsz lelkemért epedvén.
A probléma a következő. Az Ur nem üdvö
zítheti azokat, akik még valamiben maguk
igazságáról tudnak. Zinzendorfot egy összejöve
telen megkérdezték, hogy mikor áll be az a
lelki állapot, melyben az ember a Megváltót
megragadhatja. »Ha az ember elkezd önmaga
felett'kétségbeesni.« — Ez mind szép, de a dolog
épen ott lesz kritikussá, hogy én nem esem
eléggé kétségbe magam felett, nem vagyok lelki
szegény és kiüresitett. Látom, hogy minden én
dolgon^semmit nem ér, de a szivem, ha ráerőlte
tem is egyszer-egyszer, hogy ez igy van, miha
mar visszaesik megint korábbi kevélységébe.
»Mily sokáig gyötrődtem ilyen gondolatokkal,
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mig rájöttem, hogy épen igy, a lelki szegény
ség hajszolásával megint a magam igazát szol
gálom.« Mikor kétségbeesel az erre való kép
telenségeden, a bünbánatnak isteni menetrend
jét követed. Legyen csak a te szived öntelt és
a maga igazságán nyargaló! Mássá úgy sem
fogod tenni, ha évezredeken át dressziroznád
is. Itt csak a Megváltó kegyelme használ. Ha
valaki minden jóreményt felad önmagával szem
ben, akkor beszélhet a romlott szív akármit, az
ember maga alkalmas az Isten Országára. Elő
ször hinni, azután tapasztalni! Mi akadályozhat
meg abban, hogy hidd, miszerint Jézus éretted
is meghalt. Részünkről semmi közreműködésre
nincs szükség az Isten előtt való megigazuláshoz. A hiten fordul meg minden. És ha érzések
kísérete nem adatik hitemhez, érzések nélkül is
hiszek. Az ember jobban dicsőíti Istent, ha csu
pasz hittel, az ö Igéjéért hisz, mintha elébb
mindent érezni is akar. »Ohne Fühlen will ich
trauen!« Ennek a később oly elterjedte vált mon
dásnak újabb említésével végződik a hatalmas
levél.
Az itt kifejtett győzelmes hitbeli álláspon
ton Hofacker nem tudott tökéletesen megma
radni. Újabb testi szenvedések jönnek. Az el
lenség uj helyen próbálkozik. Hinni! Ez volt
a megoldás. S most ezen a ponton jönnek a ví
vódások. »Oh miként sajátíthatom el az élő hi
tet, ha semmi erőm hozzá. Már régóta semmi
nem tud megragadni. Úgyhogy' kémem kellett
az Urat, hogy bűneimet tegye nagyon súlyo
sakká, hogy azután a bünbocsánitot is ahhoz
mérten biztosíthassa. Rendkívül keserű dolog ily
vallomásokat tenni. Ide s tova öt éve felébredt
lélekkel élni, szinte mindenütt igazi keresztyén
ként ismertetni s úgy is viselkedni — s igaz
békével mégsem bimi! De tudom, hogy az Ur
elhozza az órát. Lélekben növekedni, s mind
gyermekibb módon hinni — ezt kell megtanul
nom .. « Ez időben panaszkodik arról is, hogy
a Szentlélek által való elpecsétéltetést nem bírja
kellőleg.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
— Lelkészválasztás. A soproni egyházköz
ség az Amerikába távozott Pöttschacher István
helyébe szeptember 16-án Budacker Oszkár kő
szegi segédlelkészt választotta meg. A másik
jelölt Danielisz Róbert harkai lelkész volt. Bu
dacker Oszkár fia néhai Budacker Oszkárnak,
a felsőlövói főgimnázium, majd a kőszegi leánygimnázium volt igazgatójának. Mint aktiv kato
natiszt iratkozott be a soproni theológiára s
1927-ben avatta lelkésszé Kapi Béla püspök.
Lelkészi állását október elején foglalja el. Isten
áldása legyen működésén, a dunántúli egyházkerületnek ebben a legnagyobb gyülekezetében.
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— Kitüntetés. A kormányzó Sárkány Béla munkánkat személyes közreműködésükkel támo
kecskeméti lelkészt, pestmegyei volt főesperest gatni szívesek voltak, örömmel jelenthetjük,
a III. oszt. érdemkereszttel tüntette ki.
hogy egyházunk kiválóságainak egész sora tisz
— Lelkészválasztás. A meszleni (Vas mi.) telte meg mint előadó a mi gyülekezetünket.
egyházközség szeptember 9-én egyhangúlag Egy vagy több előadással szerepeltek nálunk:
Rácz Sándort, a gyülekezet helyettes lelkészét Abaffy Gyula, Draskovics Lajos, Gregersen
Lujza, Gumesch Károly, Hamvas József, Hüttl
választotta lelkészévé.'
Ármin, Kemény Lajois, Kirchknopf Gusztáv,
— A Lutherszövetség Rákosszentmihá- Kovláos Sándor, br. Podmaniczky Pál, Szigethy
lyon. Rákosszentmihály és Sashalomi evang. tár Lajos, Szlávik Mátyás, Varsányi Mátyás, Visadalma hat évvel ezelőtt alakította mieg Raffay dovszky Kálmán és sokan mások. Igen tevé
püspök ur szózatára a Lutherszövetséget. Ed kenyen vesz részt a szövetség! minden munká
digi munkája főként a délutáni istentisztelete jában Tóth-Szőllős Mihály vallástanár. A jó
ket pótló vallásos délutánok rendszeresítésében Isten áldása legyen jutalmuk. Téli programun
állott. Minden hónap első és Advent s Nagyböjt kon szerepel az ifjúságii és a szociális munka
minden vasárnapján tartottunk szavalatokkal, megszervezése!, mely itt a Pestkörnyéken igen
ének- és zeneszámokkal élénkített, szigorúan nehéz és fontos feladat. Szeretettel kérünk min
vallásos-délutánt, belépő dijak nélkül, mert egye denkit, akinek valami köze van hozzánk, vegyen
düli célunk a hitélet mélyítése volt. Már kez bennünket jóindulatú pártfogásába.
dettől fogva arra törekedtünk, hogy a helybeli
— A pesti felső egyházmegye Blatniczky
Lutherszövetséget teljesen Raffay püspök ur in
tenciói szerint kiépítsük olyan szervvé, mely lelgy- Pál esperes és iglói Szontagh Antal egyház(ségesen és tervszerűen elvégezze az összes bel- megyei felügyelő elnöklete alatt Rákospalotán
missziós feladatokat, egységbe szervezze és tö tartotta évi rendes közgyűlését. Záborszky Zol
mörítse az evang. társadalmat, munkateret biz
tosítson az egyházért dolgozni akaró és az arra tán ehm. főjegyző és Chugyik Pál alesperes
elhivatott laikusoknak, s elégítse meg a több- jelentései után ügyésszé választatott Horváth
hitre szemjuhozó és vallásos elmélyedésre hajló Károly László gödöllői ügyvéd. Nikelszky Zol
lelkeket is. Előadásainkban ennélfogva mindig tán a prof. nők társadalmi feladatairól tartott
rendszerességre törekedtünk. A vallásos esték előadást.
ötletesen össze állított programja lehlet nemlesen
— Az Orle. konferenciáján a Mele kép
szórakoztató, lehet hangulatkeltő, de igazán ok
tató és nevelő értéke csak akkor van, ha terv viseletében Kovács Andor esperes vezetés© mel
szerűség nyilatkozik meg benne. Ezért több so lett 10 evang. lelkész jelent meg. A közgyűlésen
rozatos előadást tartottunk, melyeken rendsze a Mele nevében ,Kovács Andor fesperes üdvözölte
resen foglalkoztunk a keresztyén világnézet és az Őrlet, ugyancsak ő köszöntötte fel a város
kultúra alapkérdéseivel, s magasabb nívón tar által adott diszebéden Dr. Balthazár és Ravasz
tott előadásokkal főleg a művelt közönséget püspököket. — Az Orle a Mele küldötteit a
igyekeztük lekötni. Hogy a hívek vallásos látó legnagyobb figyelemmel és testvéri szeretettel
körét szélesbitsük, igyekeztünk őket az evang. vette körül az alatt a 2 nap alatt, mig küldötteink
vallás és egyház aktuális problémáiba bevezetni, H ó dm ező vás á rh elyen időztek.
ismertettük a nevezetesebb hazai és külföldi val
— Szentetornya egyházközség f. hó 10-én
lásos mozgalmakat és intézményeket, hogy ez tette le újonnan épülő templomának alapkövét.
által is hozzájáruljunk annak a lelki kapcso Ez ünnepélyes alkalommal az alkalmi beszédet
latnak a megteremtéséhez, mely a protestáns vi Kovács Andor esperes tartotta. Csermák Elemér
lágegység nagy gondolatának megvalósitásához lelkész a fundamentomba elhelyezett iratot ol
szükséges és eleget tegyünk egyúttal a püspök vasta fel.
urnák a presbiterek oktatására vonatkozó, sok
— Előzetes értesítés. A Magyarhoni Egye
szor kifejezett óhajának. Előadásainkban szem
előtt tartottuk a kor nagy parancsát is: a mé temes Evangélikus Egyházi Gyámintézet 1928.
lyebb bibliás, evangéliumi keresztyénséget, mint évi központi választmányi ülését, ünnepélyeit és
a szekták elleni küzdelemnek egyetlen eszközét. rendes közgyűlését f. é. okt. 20. és 21-én Bé
Pest környékén veszedelmes méretekben terjed késcsabán fogja megtartani. Addig is, mig az
nek a szekták, a mi községünkben is két ima elnökség az e gyűlésre szóló meghívókat ki
házuk van már, mig nekünk csak tempjoimtel- bocsáthatja, ez utón hozza azoknak, akik a gyű
künk van. A Luthe rszö vets égnek tehát itt sok lésen részt kívánnak venni, tudomására, hogy a
oldalú és nehéz egyházmentő munkát kell vé kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító iga
geznie, erősen össze kell fognunk jés minden érát zolványok lebonyolítását Kuthy Dezső egyete
áldoznunk árra, hogy megnyerjük az ingatago mes egyházi főtitkár volt szives magára vállalni.
kat és magukbaszállásra indítsuk azokat, akik Az igénylők jelentsék be kiinduló állomásukat,
gyarlóságból könnyelműen akadályokat gördí útirányokat (vasúttársaságot is) okt. 6-ig Kuthy
tenek komoly munkák elé! Különösen meleg Dezső egyetemes egyházi főti1kárnál Budapest,
hála és köszönet illeti azokat, akik evangelizáló VIII., Szentkirályi-utca 51. sz. (Telefon 413-07.)
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— A budapesti esperesség közgyűlése. A
budapesti egyházmegye Broschko G. Adolf es
peres és dr. Mikler Károly egyházmegyei fel
ügyelő elnöklete alatt szeptember 12-én tartotta
évi rendes közgyűlését a Deák-téri leánykollé
giumban. AL esperes imája után az egyházme
gyei felügyelő mondott elnöki megnyitót, amely
ben hangsúlyozta, hogy egyházunk nem ön
magáért, hanem a haza érdekében kívánja az
egyenlő elbánást mindegyik egyház irányában.
Az elnöki megnyitó sürgős feladatként jelölte
meg a lelkészkípzö szeminárium és a buda
pesti Luther-szobor felállítását, újabb missziói
pontok megszervezését a külvárosokban; han
goztatta, hogy a lutheri szellem és kultúra az
egész magyar életet nagy áldásokkal áldotta
meg. Felhívta a figyelmet dr. Raffay Sándor
püspök főpásztori működésének tizedik évfor
dulójára s rámutatva, hogy a püspök ebben az
évtizedben mennyi sebet gyógyított, mennyi
gyülekezetét létesített, mennyi dicsőséget szer
zett az evang. egyháznak, áldást kíván reá. A
püspök megköszönte jószándéka inéltányk'ünak
támogatását, bírálóit pedig nemes versenyre
hívta fék — Az. esperesi jelentés megemlékezett
Rothermere lord akciójáról. Az önkéntes adomá
nyok meghaladták a 34.000 pangót. Dr. Chikán
Béla pesterzsébeti polgármester és felesége,
mindketten róm. katho.ikusok, a pesterzsébeti
gyülekezetnek harangot adományoztak. Kemény
Lajos egyházmegyei dékán a tanügyról és a hit
oktatásról tett jelentést. A közgyűlés a felügyelő
zárószavával és az esperes imájával ért véget.
A gyűlésen jelen voltak dr. Raffay Sándor püs
pök, br. Kaas Albert, Haberem G. Pál, Németh
Ödön, D. Kovács Sándor, Sándy Gyula, Zsig
mondy Géza, Tolnay Kornél, dr. Rásó Lajos,
dr. Szelényi Aladár, Bancsó Antal, Szlávik Má
tyás dr., Szepessy Rezső, Bendl Henrik és töb
ben mások.
— Diakonissza tanítónő. A börcsi ev. leány
egyházközség legutóbbi közgyűlésén tanítónő
jévé választotta Buthy Ella diakonissza nővért,
aki a győri diakonisszaképzö intézetben nyerte
kiképeztetését s augusztus 26-án lett felavatva.
A jó Isten áldása legyen ezen az úttörő munkán.
— Esküvő. Csajka Endre sárospataki nagybirtokos, m. kir. kormányfőtanácsos és felesége
szül. Ligety Anna leánya, Márta f. év. szeptem
ber 18-án tartja esküvőjét, a sátoraljaújhelyi ág. h.
ev. templomban, id. Oelschläger Lajos kassai
nagykereskedő és felesége szül. Fiedler Etelka
épitész-mérnök fiával, Lajossal.
Szarvas. A szarvasi gyülekezet 2500 kg.
súlyú öt harangját szeptember 30-án avatja fel
dr. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület püs
pöke. Aznap avatják fel a Luther-Árvaházat is.
Az ünnepélyeken a gyülekezet felügyelője,
Pesthy Pál igazságügymin'szter is résztvesz.
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— A N épszövetség szervezete. Tekintet
tel, hogy a Népszövetség szervezete meglehetős
ismeretlen sokak előtt, röviden a kővetkezőkben
vázolom: A Népszövetség Tanács miniszteri ka
binetnek felel meg, tagjainak száma eredetileg
kilenc volt, most tizennégy. E/ a Tanács, vagy
Minisztérium évente három, szükség esetén
négy ülést tart. A Tanács évenként szeptember
hóban jelentést tesz a Népszövetségi Gyűlésnek,
vagy Parlamentnek, amelyben minden, a Nép
szövetségben benne lévő állam három képvise
lővel szerepel, jelenleg 55 állam összesen 165
képviselővel. A Népszövetség parlamentje éven
te rendszerint egyszer ül össze, hogy megvitassa
a Tanács munkáját. A parlamenti tárgyalásnak
csekély jelentősége van. Az igazi munkát a par
lamentnek hat főbizottsága végzi; ezekben a
bizottságokban mindegyik áilatn egy-egy taggal
van képviselve, vagyis mindegyik főbizottságnak
jelenleg 55 tagja van. Ezek a főbizottságok a
gyűlési tárgyalások vége felé ülnek össze s ezek
ben történik, ami történik.
— Tízezer példányban jelenik meg Abaffy
Gyula ev. egyetemes missziói lelkész kiadásá
ban az Ünnepi Üzenetek legközelebbi száma;
«Reformációi Üzenet«. Melegen ajánljuk terjesz
tésre szórva nygondozó lelkésztársaink figyelmé
be. Több száz példányban küldik egyes híveink
Amerikában lakó rokonaiknak valóban ünnepi
üzenetképp. Megrendelhető már mo>t drb-ként
2 fillérért és a postaköltségért Abaffy Gyula ev.
egyetemes missziói lelkész, Budapest, VII., Gyarmat-u. 106. címen. A példányoknak a megren
delők részére leendő megküldése október hó
5- 10. között fog megtörténni úgy, hogy leg
alább két héttel a reformáció ünnepe előtt min
den megrendelő kézhez kaphassa a megrendelt
példányszámokat és igy alkalma lehessen szór
ványában lakó bittest véreink körében elterjesz
teni. Használjuk fel a nyomtatott szó hatalmát
s juttassuk el általa Istenünk örökkévaló Igéjé
nek boldogító erejét az ö házától távol élő hittestvéreinkhez is!
— Husvét napja. Angliában parlamenti ha
tározat alapján az anglikán egyház ezentúl hus
vét ünnepét mindig április hó második szombat
ját követő vasárnapon, tehát a jövő évben áp
rilis 14-én üli meg, a többi keresztyének pedig
március 31-én. A keresztyén naptár szerint hus
vét ünnepe a tavaszi nap-éjegyenlőséget követő
holdtölte utáni vasárnapra esik, a március 22
április 25 közti valamely napra. Az anglikán
egyházban ezentúl április Q—15-ike közt vala
mely napra esik, tehát kevésbbé változik. Termé
szetesen az egész egyházi esztendőnek is igazod
nia kell husvét uj dátumához.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Evangélikus vallástani kézikönyvek:
a) E le m i isk o lá k s z á m á r a :
B la tn ic z k y : Egyháztörténet. —
B lá z y : Evangélikus káté.
—
G a u d y : Ifjúsági énekeskönyv.
G y ő ri: Luther kis kátéja.
—
K e m é n y : Bibliai történetek I—II.
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K e m é n y —K ü h n : Biblische Geschichte I— IV. oszt. Uj képes kiadás.
M a jb a : Luther káté. —
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—
—
R u ttk a y : Evang. vallástan.
—
—
—
—
—
—
S ze b eré n y i: Luther káté.
—
—
—
—
—
—
S zte h lo : Vallástan.
—
—
—
—
—
—
—
T u rc sá n y i: Bibliai történetek I. rész.
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V a r s á n y i: Bibliai történetek
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b) K ö zé p isk o lá k , p o lg á r i isk o lá k , k é p ző k stb . szá m á ra :
B e r e c z k y : Ó szövetségi élet és jellemképek. I. oszt.

—
Jézus élete és tanitása. II. oszt. —
—
—
—
Rövid egyháztörténet. III. oszt. —
—
—
—
Hittan és erkölcstan. IV. oszt.
—
—
—
—
Keresztyénség megalapításának története. V. oszt. —
Egyetem es kér. egyháztörténet. A Westfáliai békéig. VI. o.
Egyetem es kér, egyháztörténet. A Westfáliai békétől
napjainkig. VII. oszt. —
—
—
—
—
F ren yó :
Keresztyénség megalapításának története. V.oszt.
—
„
A Megváltó eljövetelének története. I. oszt. —
—
G audy:
A keresztyén vallás a mai szellemi életben.VIII.oszt.
„ A keresztyénség megalapításának története. V. oszt.
—
H etvén yi: Kér. vallástan.
—
—
—
—
—
—
„
Ev. keresztyén világnézet.
—
—
—
„
Ev. rövid egyháztörténet. —
—
—
—
—
K la á r: Egyháztörténet, kötve.
—
—
—
—
—
„
Luther kis káté, kötve.
—
—
—
—
—
P á lf y — B ere czk y : Egyháztörténet.
—
—
—
—
—
R a f f a y : Módszertan. —
—
—
—
—
—
—
S c h m id t: Vallástan:
—
—
—
—
—
—
—
S z e lé n y i: Ev. keresztyén világnézet. —
—
—
—
—
Z s ilin sz k y - B e r e c z k y : A z ev. kér. életfelfogás tanitása. VIII. oszt.
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Szolgálat.
„Imim! vagyok ón, küldj el engemot!“
És. 8, 1—8.
Isten előtt kedves szolgálat ne.n igen kép
zelhető el isteni elhívásnak tudata és önmagunk
nak felajánlása nélkül. Az elhívás tudata külön
böző mérvű lehet, és fokozatosan is megtisztul
hat s ölthet határozott alakot, azonban az ön
magunk felajánlásának egészen határozottnak és
feltétlennek kell lennie, úgyhogy fordulópontot
jelentsen életünkben. Ez a felajánlás sincs Isten
kegyelme és a Szentlélek segedelme nélkül, de
az ember halogathatja, feltételekhez kötheti, sőt
vissza is utasíthatja magától a felajánlás gon
dolatát. Sokan úgy érezték, hogy a felajánlást
valami ellenállhatatlan belső kényszer hatása
alatt tették meg, amint további szolgálatuk is
ilyen kényszer hatása alatt folyik, de ebbert a
kényszerben belső emberük gyönyörűségét ta
lálja s örömmel ismeri el Krisztus törvényének
elkötelező hatalmát.
Ésaiás prófétának önfelajánlása egy klasszi
kus példája az igaz istenfélelemnek, s a / Isten
előtt kedves szolgálathoz megkivántató lelki
újjászületésnek.
Wesley írja naplójában, hogy egy Ízben egy
^komoly férfiú« igy szólt hozzá: »Uram, ön Is
tennek kíván szolgálni és a inenyországba akar
jutni. Ne feledje el, hogy Istent nem lehet magá
nosán szolgálni. Azért társakat kell keresnie,
vagy szereznie. A Biblia mit sem tud magánvallásosságról.« Wesley sohasem feledte el eze
ket a szavakat.
Ésaiás nagy, életátalakitó tapasztalata U az
volt, hogy az Isten meglátása egyet jelent az
emberekhez való küldetéssel, s hogy Isten aka
rata szolgálatra kötelez el bennünket. Ehhez
pedig szükséges a próféta élménye s a szolgálat
természete szerint az, egyéni méltatlanságnak tu
data. Vannak, akik úgy érzik, hogy ők kötele
zik le Istent, ha időt és fáradságot szentelnek
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Megjelenik bétánként eív szar, vasárnap.
Elíflzetéii i r : Egész évre 6 P. 48 HIÚ félévre 3 P.
M fill., negyedéire 1 P. 60 ftlk Eit szén fi fill
H kdatési árak n jeteiv uzés szartat.

Isten ors/ága ügyének. Ezek még távol vannak
Isten országától. Mert minél közelebb jut valaki
szivével, eszével és akaratával a szent Istenhez,
annál jobban átérzi hibáit, fogyatékosságait, s
annál világosabbá válik benne az a tudat, hogy
milyen nagy kegyelem és kiváltság az, hogy ó
az Istennek szolgálhat, s ebben a szolgálatban
állva megjelenhetik Istennek színe előtt. Ebből
a tudatból kifolyólag ér/.i hivatását, szolgálatát
emésztő tűznek, mely soha le nem lohad, ellen
kezőleg mind hevesebben éget, ösztönöz, ser
kent.
A méltatlanságnak érzetéből folyik az Isten
szolgájának másik kelléke: a bünbocsánat tu
data. A hit által való megigazulás tana foglalja
magában a s/olgálatnak ezt a követelményét.
Mert ennek a tannak lényege és jelentősége ab
ban van, hogy az ember teljes mértékben átérzi
bűnös voltát s egyúttal hálásan tapasztalja meg
Isten jóságát, bűnbocsátó kegyelmét. A keresz
tyén kegyességnek, vallásosságnak gyökere az
ember bűnösségét és Istennek szentségét a
Krisztusba vetett hitben összekapcsoló kiengeszteltség.

Az amerikai Egyesült Lutheránus Egyház
Az amerikai Egyesült Lutheránus Egyház
Ormai János buffalói lelkész utján levélbdi üd
vözletét küldött egyetemes egyházunknak. Az
üdvözlet átadása ünnepélyes keretben ment vég
be szeptember 21-én az Üllői-uti székház ter
mében. Az ünnepélyen jelen voltak Báró Radvánszky Albert egye;emes felügyelő, Kapi Béla
és dr. Raffay Sándor püspökök, dr. Zelenka
Lajos egyházkerületi felügyelő, báró Kaas Al
bert az C)rsz. Luther-Szövetség elnöke, dr. Rásó
Lajos egyetemes főügyész, Mágócsy-Dietz Sán
dor, D. Kovács Sándor, Mauntz Béla egyetemi
tanárok, Kuthy Dezső egyetemes főtitkár, a
kultuszminisztérium képviseletében Bartos Ró
bert min. tan., Broschko Q. A. főesperes, dr.
Szlávik Mátyás nyug. theol. igazgató, dr. Mikola
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Sándor fögimn. igazgató és egyházunknak több boldogság, mert adhatnak; nekünk pedig vigasz
és biztatás, mert kapunk tőlük azt, amit senki
más kiválósága.
Az ünnepély a Lutheránia által énekelt »Áld mástól a világon: megértést, segítő készséget,
jad én lelkem az Urat« zsoltárral kezdődött, cselekvő szenetetet. Az evangélium közös .szeremelynek elhangzása után Ormai János buffalói tete és szolgálata egyesit bennünket minden tá
lelkész állott fel szólásra. »Ha az amerikai ma volságon keresztül.
gyarság é s ;Amerika hivatalos körei szívesen lát
D. Raffay Sándor püspök beszéde után
ták a (hazai zarándokokat« — mondotta többek * Kuthy Dezső egyetemes főtitkár felolvasta Geközött, — »annál inkább szivükbe zárták és ke duly Henrik püspök üdvözlő levelét. Családi
belükre ölelték az amerikai evangélikusok a gyászeset miatt a püspök nem jelenhetett meg
hazai égy házegyetem képviselőjét, Kapi Béla az ünnepélyen.
püspök urat, aki midőn közöttünk megjelent,
Ezek után Ormai János tartott előadást az
megerősítette és szorosabbá tette azt a kapcso amerikai lutheranizmus helyzetéről, különös te
latot, amelyet a már korábban Amerikában járt kintettel az amerikai magyar evangélikus egy
D. Raffay Sándor püspök ur megkezdett és házakra. 1918 november 15-én egyesültek a
szerződéskötéssel megpecsételt. Az amerikai General Synod, a General Council és a United
egyház, felhasználva az alkalmat, melyet ma Synod of South, s az ebből az egyesülésből tá
gyarországi utam kínált, megbízott, hogy tol madt egyház neve United Lutheran Church of
mácsoljam szeretetteljes üdvözletét.« Ezután Or America, Amerikai Egyesült Lutheránus Egy
mai János felolvasta Knubel elnöknek az egye ház. Az egyesült egyháznak elnöke 1918 óta
temes egyház felügyelőjéhez, a püspökökhöz, Knubel F. H., titkára Scherer M. G., pénztárosa
lelkészekhez, az egyetemes egyház tisztviselőihez Miller E. C. Az egyesült egyháznak van 3975
és minden tagjához intézett üdvözletét, úgyszin szervezett gyülekezete, 3143 lelkésszel. Van 13
tén a Board of American Missions üdvözlő ira szemináriuma, 14 college, 5 junior college, 8
tát is.
akadémia, tehát összesen 40 tanintézet; ezen
Báró Radvánszky Albert egyetemes fel kívül kórházak, árvaházak, menhelyek stb. Rész
ügyelő válaszolt az üdvözletekre. Az üdvözletek letesebben ismertette azután Ormai a magyar
ből — mondta az egyetemes felügyelő — kettős evangélikusok helyzetét. Magyarországból az
üzenet szól: az evangélikus hittestvéreknek és amerikai kivándorlás a szabadságharc leverése
a magyarnak. Mindkét üzenet biztatást jelent után öltött először nagyobb arányokat, azután
egy szebb és boldogabb jövendőre. A kölcsönös a kilencvenes években kezdődött újból. Igen
rokonszenv jelenti az alapot, amelynek kimélyi- nagy kár és veszteség származott egyházunkra
tése terén érdemieket szereztek dr. Raffay Sándor abból, hogy amikor a német és tót evangéliku
és Kapi Béla püspökök. Különösen jól esik az soknak, a magyar római katolikusoknak és a
üdvözlésben kifejezésre jutott testvéries meg reformátusoknak már lelkészeik és szervezett
értésen alapuló összetartozandlóságnak érzete gyülekezeteik voltak Amerikában, a magyar
egy hatalmas nemzet fiaival. Az összetartozandó evangélikusokkal senki sem törődött; ezeket a
ságnak tudata erőforrást képez, hogy a sors reformátusok karolták fel és a református egy
csapásokat emelt fővel viseljük, s alkotó mun ház templomainak felépítéséhez az evangélikus
kára serkent a boldogabb jövő előkészítésére. magyarok igen tekintélyes részben járultak
Felkérte Ormait, hogy adja át uj hazája egyhá hozzá. 1907-ben ment ki Rúzsa István felavatott
zának, amelyhez szerződés szálai kötnek, az lelkész a saját elhatározásából Clevelandiba, ő
azután igen sokat segített azokon a lelkészeken,
óhaza üdv- és áldáskivánságiait.
Az Erős Vár eléneklése után D. Raffay Sán akik utána mentek ki, s szép egyházszervező
dor püspök mondott beszédet. Elmondta, hogy munkát is végzett több helyen. Magyarországi
1914-bem, (almikor odakint járt, Filadelfiában, a lelkészt oklevéllel csak két amerikai maigyar ev.
Mount Erie szemináriumban Sehmauck vezette lelkész bir: Ormai János és Stiegler Ernő, a töb
azt a gyűlést, amelynek tárgyalásai a szerződés biek Amerikában szerezték oklevelüket. Jelen
megkötésére vezettek. Azóta mi szegényebbek leg kilenc gyülekezetünk van, ezek közül három
lettünk, mert híveink kétharmad részét elvesz (Cleveland, Detroit és New Brunswick) önálló,
tettük; az amerikaiak gazdagabbak lettek, mert a többi hat még ma is segélyre szorul.
a General Council ma már a United Lutheran
Kapi Béla püspök köszönte meg Ormainak
Church of America, amelyben 48 szinodus egye az előadást s az ünnepséget bezáró szavaiban
sült és igy, az amerikai evangélikus egyház az hangsúlyozta, hogy az amerikai egyház üdvöz
egyesülésnek olyan folyamatát éli, amelynek lete a szív szolidaritásának felénk áradó sugár
mindnyájunk lelke csak örülni tudhat. Hiszi, zása. Minket — mondotta a püspök — Kossuth
hogy megéljük azt az örömöt is, hogy az ameri Lajos történelmi nagyságán keresztül szeretnek
kaiak is legyetemes egyházzá szervezkednek. Az és becsülnek. Csak egy szabadság van, amit
zal köszönti az amerikai egyház képviselőjét, Isten az ember méltóságában ad meg; és ez az
hogy amikor ők ránk gondolnak és velünk jót egy méltóság a politikai téren politikai szabad
tesznek s hozzánk közelednek és elküldik szivük ságot teremt, az erkölcsi vonalon pedig elvezet
szeretetét és együttérzését, ez nekik öröm és a lelkiismereti szabadság teljességiéhez, amely
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ben megkoronázódik az igazi szabadság. Az
amerikai hitt estverek szeretete nekünk szent és
drága, nemcsak akkor és azért ha dollárkötegeket nyújt felénk, hanem azért az érzésért, amely*
lyel minket keres felénk nyúl. Várjuk azt az időt,
amikor sem óceán, sem idegen országok, sem
hegylánc nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy
elválasszák egymástól azokat, akik az egy evangéliom alapján és az egyház történelmi missziója
alapján kell, hogy egymást megkeressék és meg
találják. Kéri Ormait, vigye el szeretettünket,
áldásunkat, testvéri ölelésünket az amerikai ma
gyar testvéreinknek s kérje őket, legyen szivük
ben megértés, együttérzés, értünk való imádság!
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért
véget.
Utána zártkörű vacsora volt a Luther-Otthon éttermében, amelyen több felköszöntö hang
zott el. Mágócsy-Oietz Sándor az Otthon-bizott
ság elnöke üdvözölte Ormait és a vendégeket.
Felkcszöntöket mondtak meg D. Raffay Sándor
püspök, D. Kovács Sándor egyetemi tanár, Bartos Róbert min. tanácsos, az evang. egyetemi
ifjúság részéről Kimer Viktor, akinek felköszöntoje alkalmat adott az evang. egyetemi ifjúság
helyzetének megbeszélésére.

Tanintézeteink 1927--28. évi értesítői.
(Folytatás.)
11. A b é k é s c s a b a i r e á l g i m n á z i u m
értesítőjét dr. Rell Lajos tette közzé. Dr. Szefcercnyi Lajos Angliában volt két hónapos tanul
mányúton. Kimer Gusztáv vallástanár a KIÉ
felvidéki tanulmányúján vett részt. A tanulók
nagyobb tanulmányi kirándulást tettek Ausztriá
ba. Uj tanár Mázán László. A tanulók konfir
mációi oktatását a vallástanár végezte, s ö kon
firmálta meg őket (az Értesítő szerint »egy
házunk tagjaivá avatta konfirmandusainkat«).
Egyesületek: Gyámintézet adományokban ki
adott 65 pengőt, az egyesület vagyona 377.15 P
(ugylátom'az Egyházi Gyámintézettel nincs kap
csolatban); Luther Szövetség rendezett egy' val
lásos délutánt és volt egy hiterősitő előadás,
két pályázatot irt ki: »Luther mint hős« és »A
magyar evang. d ák kötelességei«; Segítő Egye
sület segélyezéseinek összege kb. 3200 P; Gyóni
Géza-önképzőkör tagjainak száma 92; a cser
készcsapat 48 tagból áll, zászlószentelési ünne
pet tartott; a Sportkör Achim Károly tanárelnök
vezetése mellett működött, a kardvívás iránt év
ről évre nagyobb érdeklődés nyilvánul; az ének
kart Povázsay László vezette, tagjainak száma
60, résztvctt a középisk. dalos versenyen. A ta
nulók s/áina 430, közülük evangélikus 192.
12. A k ő s z e g i G y u r á t z F e r e n c 
i é á n y n e v e 1ő i n t é z e t
értesítőjét
Arató
István igazgató közli. Krafka Borbálának egv
értekezését találjuk benne »Az ifjúság szépérzé
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kének fejlesztése és irányitána« címen. Rend
kívüli tárgyakként szerepeltek a német és francia
nyelv társalgási és gyakorlati órákon, zongora,
művészi kézimunka, rajz, gyorsírás, görög és
latin nyelv. Az internátusnak 75 növendéke volt,
akiknek testi fejlődéséről az értesítő részletes
kimutatást ad. Egyesületek: Belmissziói Egye
sület, tagok száma 107, tartott 12 összejövetelt,
bevétel 224.99 P, kiadás 172 P; önképzőkör,
tagok száma 49, havonként egy gyűlés, bevétel
448 P, kiadás 255 P; Sport-egyesület bevétele
147 P, kiadása 78 P. Az intézet Budacker Ká
roly volt igazgatónak síremléket akar állítani;
e cél megvalósítására irodalmi és zencestét ren
dezett, amelynek tiszta jövedelme 144 P volt;
az alap vagyona 312 P. Uj tanár dr. Visnya
Aladár. Kiss István Németországban volt tanul
mányúton, Künsztler Anna Grenobleban. Tan
díjkedvezmény 2.2CK) P, tartásdijkedvezmény
15.350 P. Tanulók száma 155, közülük evangé
likus 93.

Lelkészegyesület.
(M. E. L. E.)

Nagy tiszteletű Lelkész Urak!
Szives tudomásukra hozom, hogy a f. é.
november 16-ára kitűzött Egyetemes Közgyűlés
sel kapcsolatosan Orsz. Lelkészegyesületünk
közgyűlését is szándékozom összehívni, és pe
dig a már megszokott időpontra, az egyetemes
gyűlést megelőző nap délelőttiére, hogy ott az
tán az aktuális egyházi kérdéseket megbeszéljük.
Felkérem azért a kedves lelkésztestvéreket
s Egyházunknak őrállásra hivatott minden ténye
zőjét: sziveskedjenek erre a közgyűlésünkre, il
letve konferenciánkra előadási tárgyakat bejelen
teni, illetve ilyeneknek előadására vállalkozni.
Előadás tárgya lehet minden Egyházunkat s ál
talában a vaíláserkölcsi életet érintő dolog.
Kérem az esperességi, kerületi Lelkészegye
sületek mt. elnökeit is, hogy a vezetésök alatt
lefolyt papikonferenciákon megtárgyalt fonto
sabb tárgyakról s azokra vonatkozó határoza
tokról is engem mielőbb tájékoztatni kegyes
kedjenek.
Előadásokra való jelentkezéseket legkésőbb
október 20-áig kérem.
Talán nem is kell mondanom, hogy üdvösséges dolog s kötelességünk figyelnünk az idők
intőjeleit s megfigyeléseinket egymással közölni.
Én ennek a konferenciának a sorsát is jó remé
nyek közt teszem le a kedves Testvérek kezébe.
Nyíregyháza, 1928 szeptember 18.
Szolgatársi szeretettel
Ráülik János
a MELE elnöke.
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A Protestantizmus Nemzetközi Védszövetsége
október 16—18-ig: Budapesten és Debrecenben
tartja közgyűlését. A közgyűlés résztvevőit
Kuthy Dezső egyetemes egyházi főtitkár és Dr.
Csikesz Sándor debreceni egyetemi theol. tanár
október 15-én üdvözlik Bécsben. Ugyancsak
15-én délután félnégytől hétig az első zárt ülés
az Abonyi-utcai ref. konventépületben; az ev.
egyház nevében üdvözli a közgyűlést dr. Raffay
Sándor püspök, a ref. egyház nevében dr. Ra
vasz László püspök; a magyaro szági felekezetközi helyzetet Antal Géza ref. püspök, a pro
testantizmus belső helyzetét Kapi Béla püspök
és dr. Csikesz Sándor tanár, a protestantizmus
nak a magyar államhoz való viszonyát dr. Be
nedek Zsolt a ref. egyetemes kon vent főtitkára
ismertetik. A közgyűlés főtémája: A protestan
tizmus feladatai és veszélyei az ökumenikus
mozgalomban; ehhez a témához bevezetőül a
Védszövetség főtitkára, dr. Ohlemülier Gerhard
(Berlin) tart előadást: Romanizáló hatások a
prot. egyházakban címen. Főreferátum: Limbrick (London), Az anglikán egyház agendájának reformja tekintettel a nemzetközi protes
tantizmusra. Mellékreferátumok: Pfannenstiel
(svéd), Lang (Berlin), Müller (Zürich), Raffay
Sándor.
Október 16-án 9—13 óráig a zártülés foly
tatása az evang;. egyház Üílői-uti székházában,
15—17.30 óráig a zártülés folytatása a Sütő
utcai ev. leánykollégiumban. 18 órakor [nyilvános
ünnepi ülések a) a Deák-téri evang. templom
ban-: báró' Radvánszky Albert megnyitója; Davey
(London) A protestantizmus hivatása a múltban;
Luther (Charlottenburg) A protestantizmus hi
vatása a jelenben; talla (Fiume, Valdens) A
protestantizmus hivatása a jövőben; dr. Ravasz
László zárószava; b) a Kálvin-téri ref. templom
ban: dr. Dókus Ernő megnyitója; előadások
ugyanazon témákról, mint a Deák-téren: Müller
(Zürich), Baron (Marburg), Finnország képvi
selője, dr. Raffay Sándor püspök zárószava.
Október 17-én Debrecenben: 18 órakor ün
nepi ülés a ref. nagytemplomban: dr. Baltazár
Dezső megnyitója; Wo linier (Lund, svéd) A
protestáns igen !; Hollandia, képviselője1A protes
táns nem!; Fahrenhorst (Berlin) A protestáns
mégis!; Geduly Henrik zárószava.
A Protestantizmus Nemzetközi Védszövet
ség e 1923. március havában alakult meg a hol
land »Evangelische Maatschappij« kezdeménye
zésére az »Evangelischer Bund;< az évi közgyű
lésén. A Védszövetség feladatai a következők:
1. egyöntetű kifejezésre juttatni a protes
táns tudatot szellemi, vallási és erkölcs megala
pozottságában ;
2. megvédelmezni a protestantizmust és
annak hivatását a támadások, különösen pedig
a mostani ellenreformációs törekvések ellen.
Ezeknek a feladatoknak megvalósítását cé
lozza:
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1. azoknak a testületeknek és egyéneknek
egybehoizása által, akik ezekkel a feladatokkal
foglalkoznak, vagy velők egyetértenek;
2. a protestantizmust érintő problémák és
tények tárgyilagos' tanulmányozása által;
3. megfigyelések tapasztalatok és eszmék
kicserélése által;
4. adott esetekben az összprotestantizmus
egyöntetű fellépésének előkészítése által;
5. a protestantizmus fenyegetett vagy szo
rongatott részeinek anyagi és erkölcsi támoga
tása által.
A Védszövetség végre hajtő bi zottság ának el
nöke: van Wijngarden H. G., Amsterdam; alelnökei: Pfannenstill (Lund) és Davey (Belfast);
főtitkára Ohlemülier (Berlin); pénztári ellenőr
Hickmann (Dux).
A Védszövetség első ülését 1923-ban tar
totta, résztvett Kuthy Dezső égyetemes egyházi
főtitkár, a másodikat Drezdában! 1926-ban, részt
vett dr. Raffay Sándor püspök. A mostani tehát
a harmadik kongresszusa a Szövetségnek.

Emléktáblák és síremlékek.
Báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő egyik, közgyűlést megnyitó beszédében
hangoztatta, hogy önmagát becsüli meg az a
közösség, amely elhunyt nagyjai emlékének ál
doz. Evangélikus anyaszentegyházunknak Isten
kegyelméből vannak olyan nagyjai, akiknek em
léke, neve, élete a történelmi távol homályából
is erős és tiszta fénnyel ragyog felénk s akik
ről ha megfeledkeznénk, magunkat tennénk sze
gényebbé és magunkat gyengítenénk. Egyete
mes egyházunk szeptember 23-án egyházunk két
jelese: Ocsay-Balogh Péter és gróf Teleky-Róth
Johanna emlékének áldozott két nógrádmegyei
községben: Kisbágyonban és Szilákon.
Ocsay-Balogh Péter 1790—1818-ig, tehát
úgy nemzeti, mint egyházi szempontból jelen
tőségteljes korszakban, volt egyházunknak egye
temes felügyelője. Az, 1790/91. évi országgyűlé
sen a protestáns karok és rendek vezére volt,
s az akkori vallásügyi törvények az ő nevéhez
is fűződnek. Egyházi működését jellemzi, hogy
igen nagy figyelmet fordított iskolaügyünkre,
ő volt az első egyetemes felügyelőnk, aki ennek
a tisztnek iskolafelügyelői jellegét különösen ki
domborította. Az volt a meggyőződése, hogy
az iskolában készítjük elő az egyház jövendőjét.
A koporsója felett mondott halotti beszédben
azt a jellemzését olvassuk: Pater erat evangelicorum, a magyarországi
evangélikusoknak
atyja vala!
Gtyolicsányi József sziráki presbiter volt az,
aki egy esztendeje felhívta egyházunk néhány
vezető férfiának figyelmét arra, hogy OcslayBalogh Péter hamvai behorpadt, jeltelen sír
ban nyugosznak a kisbágyoni temetőben. Báró
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő azonnal
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Kisbágyonba utazott, elrendelte a hamvak ex meg azt az iskolát, amelyben Péterffy Sándor,
humálását, s azokat ideiglenesen, az uj sir el a magyar tanítóság atyja, valamikor tanult és
készüléséig a sziráki tempómban helyeztette el. egyideig tanított. Az ünnepélyen Rákos István
Az egyetemes felügyelő előterjesztésére az 1927. kir. tanácsos, az Eö‘.vös-a!ap és a Tanitószövét
évi egyetemes közgyűlés, helybenhagyva a tett ség elnöke mondott emlékbeszédet, méltatva a
intézkedéseket, elhatározta, hogy Ocsav-Balogh kiváló tanférfiu érdemeit s az Eötvös-alap ne
Péternek síremléket állít. Okolicsánvi József fel vében megkoszorúzta a leleplezett emléktáblát;
ajánlotta azt a 400 pengőt, amelyet a nógrádi az Orsz. Ev. Tanítóegyesület koszorúját Somogyi
Béla helye/te el; megkoszorúzták még a táblát
egyházmegye történetének megírásáért kapott.
a
vasi közép egyházmegye tnnitóegy-sülete, a
A síremlék elkészült, felavatása szép ember
23-án ment végbe d. e. 10 órakor. Az Erős Vár Vasmegyei Általános Tanítóegyesület és a neeléneklése és Mihalovics Samu nóg ádi főesp:- mescsói evang. ifjúság, Deák István, a Vasme
res megnyitója után l)r. Mágócsy-I)ietz Sándor gyei Általános Tani tóegyesület elnöke átadta az
egyetemes tanügyi bizottsági elnök mondott cm- emléktáblát Weöres Elemér gyülekezeti fel
lékbeszédet, üedulv Henrik püspök imádkozott, ügyelőnek, s tá Himnusszal ért véget a szép
végül az egyetemes felügyelő zárószavak kereté ünnepély.
ben az egyetemes egyház babérkoszorúját he
lyezte a sírra, amelyet Nógrád vármegye ős meg
koszorúzott, Kisbágvon és a környék evangélikussága virággal rakott meg. Az ünnepélyt a
1828 f 192S.
Himnusz fejezte be.
Az egyetemes egyház sok vezető férfia je
VI.
lent meg a kegyeletes ünnepélyen, s a környék
A stuttgarti betegség alatt a p obléma
gyülekezetei is képviselve voltak.
már nem oldódik meg. Okt >be*rre az egészségi
Gróf Teleki-Róth Johanna aranyb.tűkkel állapot megjavul, ugv hogs’ Hofackerünk teme
irta bele a nevét egyházunk történetébe azzal a
tési beszédeket tarthat s egyre gyengülő édes
százezer forintos adománnyal, amelynek jöve apja mellett átveheti a beteglátogatásokat. Elő
delméből jól tanuló diákok kaptak ösztöndíjakat. térbe a szolgálat újra való felvételének lehető
Sokan áldják emlékét, akik szegénydiák koruk
sége kerül. Csak abban az esetben kéri, ha
ban megkapták a »Róttelekit«, s akik közül nem
előbb az Ur egészen birtokba vehet nála min
egy jutott előkelő, magas állásba. A jótékony
Nagyasszony hamvai S/irákon pihennek temp dent, hogy azután a szolgáidban egyedül Öt
dicsőítse.
lomi sírboltban.
,
Stuttgarti szolgálat.
Dr. Hittrich Ödön, budapesti főigazgató
1823. jan. 31-én tar,hatti meg első prédi
évekkel ezelőtt felhívással fordult egyházunk
kációját
a Szent Lcnárd-tempiomban. Épen bűn
tagjaihoz, amelyben azt kérte, hogy a sírboltot
bánati
nap
volt s a hatás rendkívüli. Március
emléktáblával jelöljék meg. Akkor a felhívásnak
ban
apja
mellé
városi káplánnak nevezik ki s
nem volt foganatja.
két éven keresztül a Lenárd templom volt szín
Báró Radvánszky Albeit egyetemes fel helye azoknak a csodálatos igehirdetéseknek,
ügyelő a múlt nyáron értesült Hittrich Ödön melyek valóság.» lelki ébredést indítottak meg
egykori felhívásáról, s elhatározta, hogy Ocsay- s ezrek cs ezrek számára jelentettek áldást. Hu
Balogh Péter síremlékének felállításával kapcso szonöt éves, — de beszédeiben semmi fiatalos
latban aziegyetemes egyház részéről Igróf Teleki- természeti hév. Mindenki megérzi: ez mod nem
Róth Johanna emlékének megörökítésére em azért beszél, hogy a saját lángelméjét lássák,
léktáblát helyeztet a sziráki templom falába. Az hanem, hogy Jézust. Vasárnap délutánokon volt
emléktábla felavatása közvetlenül Ocsay-Balogh övé a szolgálat. S az emberek vasárnap délutá
Péter síremlékének felavatása után történt meg. nokon töltöttek meg zsúfolásig a templomot s
Az Erős Vár eléneklése után Révész Alfréd mert a tágas templom nem volt elég, mint a
sziráki lelkész mondott bevezető szavakat, dr. méhraj úgy tapadtak meg a kiszorulók a külön
Hittrich Ödön főigazgató emlékbeszédet tartott, böző templomaitokon. Ak k hallották is, olvas
Kiss István püspök imádkozott, báró Radvánszky ták is prédikációit, megállapították, hogy a/.,
Albert Egyetemes felügyelő elhelyezte az egye ami igeh rd etcsét oly hatalmassá tette, nem vi
temes egyház babérkoszorúját. Az ünnepélyt a hető bele könyvekbe. Lénye, tekintete, az a sze
Himnusz fejezte be. Az ünnepélyen egyházunk retet és méltóság, mely fellépésében megnyilvá
több vezető (egyéniségén kívül Ocsay-Balogh Pé nult, voltak a Lélek számára különöskép a ve
ter családja részéről jelen volt dr. Zelenka Lajos zetékek. Jobban, mint a gondolatok, — melyek
egyházkerületi felügyelő, képviseltette magát a helyenként hosszas mondatszerkesztésbe ágyaz
református egyetemes konvent is.
va, ma már fárasztják a más szellemi táplálék
Emléktábla avató ünnep volt Vasmegiyében hoz s táplálási módhoz szoktatott olvasót. És
is, lágy régi, artikuláris gyülekezetünkben, Ne- a rendkívüli igehirdetői eg y én ség minden idő
mes cső ban, szeptember 16-án. A Vasvármegyei ben igy nyilvánult meg. Ez nem az eiőadókéÁltalános 4 anitóegyesület emléktáblával jelölte pesség, dolga. Inkább a bizonyságtétel teljessé

H ofacker Lajos.
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géről van szó, melyhez hozzátartozik az egész
ember, amikor minden beszél az emberen. Mi
kor teljes mértékben jelen van a Lélek és Igaz
ság, amelyről az Ur a samáriái asszonynak be
szélt. Az igehirdető nem magát prédikálja többé
s viszont, amit prédikál, első sorban őmaga ko
molyan veszi.
Csodálatos kenete volt Hofackemek e szol
gálatra. Első alkalommal hallván, Knapp igy
számol be benyomásairól: Fellépése egyszerű
és teljesen barátságos, mintha egy felhő csóna
kázik el az ember szeme előtt, s csendesen meg
teszi a maga útját. De azután ebből a felhőből
villámok kezdenek cikkázni s én egész uj formá
ban találom magam előtt barátomat: »Hogyan,
ez valóban az én régi Lajosom?« Épugy mint
az egyszerű polgárember fia, aki testvérével
együtt nőtt fel minden pompa nélkül a szülői
házban, alig hinne szemeinek, ha rövid! idő múlva
tábornoki egyenruhában, rendjelekkel és érdemkeresztekkel feldíszítve lépne eléje.«
Akik csak szónoki hatásokat látnak, nem
tudják megérteni Hofacker igehirdetésének lé
nyegét. Igaz, hogy — kivált korát tekintve —
stílusa is elsőrendű. Kifejezései változatosak s
vannak markáns, nyomtatásban is súnte áttörő
erővel ható gondolatai. De a lényeg mégis az,
hogy ő a lelkekért ment határozott céllal. A
lelkek megérezték, hogy megmentetésükről van
szó, meglátták, hogy nélkülözhetetlen számukra
Jézus keresztje. Már pedig, ahol az ember be
látja a maga romlottságát, ahol ai szeme előtt
megdicsőül a kereszt, — ott nem szónoki figu
rák dolgoznak többé, hanem maga a harmadik
isteni személy: a Szentlélek. Igen, Hofacker
titka ebben volt. Eljutott odáig, hogy a Lélek
használhassa fel igehirdetéseit.
Ha valaki helyet akart kapui, egy órával
elébb kellett jönnie. A környékről is, sőt 6—8
órai távolságból egész csapatszám jöttek embe
rek. Pedig arról sem lehettek biztosak, hogy a
zsúfoltság folytán néhány elkapott szónál többet
vihetnek-e haza. Látott e már a mi magyar föl
dünk ilyet? Sokszor mondom: nem. S az a baj,
hogy nem. Ott künn Németországban Hofacker
nem az egyetlen. Épen Würtemberg földje sok
hasonlót látott. De lehet-e azzal vigiasztálódnunk,
hogy az artikuláris templomok korában nálunk
is volt ilyen?
A nagyvárosi élettel való érintkezés erősen
ráirányítja figyelmét a korszellem jellegzetes tü
neteivel való foglalkozásra. Bámulatos éleslátás
ról tesznek tanúságot idevágó nyilatkozatai.
»Langyos, álmos korban élünk. Alig nyitják fel
az emberek szemeiket, azok ismét becsukódnak,
mint a tanítványoké Gecsemánéban. Kérjünk kü
lönöskép megnyílt szemeket, hogy bukottságunk
rettenetes belső következményei elfedessenek is
Krisztus hovatovább mind nélkülözhetetlenebb
legyen. Azt tr pasztalom, hogy épen ebben van
a mi korunknak tunyasága. Az emberek nem is
merik önmagjukat, nagyhírű bölcsek minden háj
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jal-bájjal megkenték a szemeket úgy, hogy az
élő Istennek felségjogait ez a nyomorult nem
zedék nem tudja felismerni. Az emberek elvesz
tették érzéküket abban az irányban, hogy az
Ur emésztő tűz és ha nem menekülünk az Ö ki
jelentett szeretetéhez, el fog kárhoztatni. .. Az
istenfélelem természettől fogjva nincs meg senki
ben. Oly sokszor meghatott miár, amit Lutherről
olvastam. Milyen nagy ijedelem szállta meg az
ő szivét az utolsó ítélettel szemben! És ma más
a helyzet? Isten felhagyott az Ö felségjogaival?
ítéletei játékszerré lettek? Igen, a mi korunk
öntelt emberei szeretnék ezzé tenni. . . Szeret
nék kiáltani, hogy a déli sarktól az északi sarkig
mindenki meghallaná: »Emberek végre is féljé
tek az Istent, s adjatok neki dicsőséget. . . ’Sies
setek Isten Bárányához, higiyjietek az Ö Igéjének,
vessétek meg a világot minden bölcseségével
s ne vitatkozzatok!«
Nem látnánk jól magunk előtt a stuttgarti
városi vikáriust, ha nem tekintenénk be azokba
az ítéletekbe, amelyeket ugyanezen időben ön
maga felett mond ki. Hiszen nem tudott volna
ő olyan határozott betekintést nyerni a kor szi
vébe, ha nem kisérték volna ezt még kiméletlenebb betekintések a saját szivébe. Annyit mon
dott már ezen a téren, hogy szinte cl sem tudjuk
képzelni, hogy a saját romlottságának újabb detektiv-fényképeivel tudna meglepni. És ime, 1823
novemberében, stuttgarti dicsőséges szereplésé
nek delelő pontján, amikor már mindenütt róla
beszélnek, igy ir: »Leginkább kell vádolnom ma
gamat azért a merész arcátlanságért, melyet az
Ur Jézussal szemben elkövetek. Ez az arcátlan
ság három dologban nyilvánul meg: 1. Nem
hajolok meg úgy a Fiú előtt, mint egy szegény
bűnöshöz és nyomorult teremtményhez illenék.
2. Az Ő dicsőségét o’y szívesen s könnyelműen
lopom meg, mint ahogy azt pródikálásaim bizo
nyítják. 3. Ha valami bűnt, vagy mint mondani
szokták, ügyetlenséget elkövetek, jobban szé
gyenlem magam emberek előtt, mint Ö előtte.
Szóval —, hogy 0 minidig az utolsó, Akire sza
vaimban, cselekedeteimben s gondolataimban te
kintettel vagyok. Ez pedig azt mutatja, hogy a
hitéletben nem jutottam győzelemhez, s még
nem vagyok igazi gyermek, hanem szolga. —
Egy másik vád önmaga e’Ien, hogy belső élete
középpontjában a lelkészi hivatás állott. Pedig
a fő az egyéni belső élet s a (szolgálatnak is innét
kell megkapnia a maga keretét. A belső élet a
pozitívum, a hivatali szolgálat csak adventitium.
Amint ezeket a kellemetlen nyilatkozatokat
olvasod, azt gondolhatod: »Mindenféle csoda
bogarak vannak a világon! Úgy látszik, olyanok
is, akik sportszerüleg tudják űzni a saját bűnös
ségük rengetegeibe való különös kiránduláso
kat!« De nem! Hofackemiek ez nem sport, vagy
passzió! Halljuk csak, mit mond egy körlevél
ben! »Meg kell vallanom, hogy nem szívesen
tárom fel az én csupasz bensőmet. Kijelentéseim
s igehirdetéseim után egészen máskép kellene
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lenni nálam mindennek, minta hogy van. De azért
kész vagyok nektek e/t is megváltani. Nemcsak
hogy gonosz szivem van, mely át van itatva a
hiúságnak s önmaga szeretetének mérgével,
fogva tart még bizonyos elenséges magatartás
is az Úrral szemben. Ám ebben inincs semmi szo
katlan. De hogy én magam nem teszek határo
/ott lépéseket, mindig csak a bimbánatnál tar
tok s valami titkos idegenkedés a Krisztusban
való uj teremtéstől visszatart, s hogy mindezideig csak három óra volt életemben, ahol töké
letes békét s a Krisztusban való teljességet él
veztem, — ez gondolkodóba ejt!«
Saját hiányainak látása annál inkább foglal
koztatta, minél rendkivülibb volt a vélemény,
melyet vele szemben az e m b e e ’v táp’áltak. »Ha
a nyilvános munkám után mutatkozó áldások
után ítélnének meg, nagyon ferde Ítélet jönne
létre. Mert más dolog az áldás, melyet az Ur
a szolgálatban ad s megint más dolog a saját
szivbeM állapotunk.« Azt vizsgá ja, nem büiu>s e
abban, hogy oly rop.ant nagy kereszt vénnek
tartják őt az emberek. És ezt találja: igen. »Az
evangélium feltárása közben bizonyos fordula
tokkal az ember azt a látszatot keltheti, mintha
valóban benne élne abban, amit valóban még
nem él.
Ami felett mások napirendre térnek,
»mögött ó nagy kutatásokat tart s a portyázások
végeredménye mindig egy újabb, mélyebb elcsodálkozás az Urnák szeretedén s a Golgothai
váltságon, mint épen nekünk szóló s épen ne
künk nélkülözhetetlen megoldáson.
1824 áprilisában igen sokat mondó s a győ
zelmes kibontakozás közeledtét jelző sorokat ir:
»Ami lelkiállapotomat illeti, arról kell szólnom,
hogy mind jobban foglalkoztat ez az Ige: Egyet
len áldozatával örökre tökéletesekké tette a
megszentelteket. — Ez az, ami használ a kiüresitett szívnek. Változó érzéseink aló! fel kell
szabadulnunk, amennyiben még reményeink eze
ken alapulnának, mert reményeink alapja nem
bennünk van, hanem Krisztusban. Ebben ö erős
és a kárp ton belül is velünk jön.«
Sokat mondott neki ez időben Selznek, egy
régebbi wiirtenbergi lelkésznek mondása: »Sem
minek sem vettem nagyobb hasznát egész éle
temben, mint annak, hogy magam felől minden
nemű jó véleménnyel és reménnyel felhagytam «
— Ez azután evangélium! — jegyezte meg reája.
- Így kell csinálni s kihomi valamit a kegye
lemből, Krisztus érdemeiből és semmit sem ön
magunkból!« Sokat foglalkozott Oetingerrel. A
legnagyobb s legeredetibb Igekutatók közt
tudta őt. Egynek látta azok közül, akikre nem
volt méltó a világ. Életrajzát s p'édikációt nag>oa ajánlott i barátainak.
(Folytatjuk.)
— Címváltozás. A dunántúli egyházkerület
püspöki hivatalának uj cime: Győr, Kossuth
Lajos-utca 1. szám.
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Az utolsó negyedév kezdetén a hátralé
kok és előfizetési dijak beküldését kéri a
kiadóhivatal.
Győri egyházm egye. Felhívás! Az idei
egyházmegyei közgyűlés az egyházkerületi köz
gyűlésre jegyzőkönyvi kivonattal minden lel
készt. felügyelőt és tanítót kiküldött. Kérem en
nek tudomásulvételét további értesítés bevárása
nélkül. A kerületi közgyűlés október 18-án fél
9 órakor kezdődik a templomban. Németh Ká
roly s. k. esperes. Lebeny, 1928 szeptember 21.
E gyetem es gyűlés. A november 16-ra
tervbevett idei egyetemes közgyűlésnek két ki
emelkedő momentuma a zsinat és a theologiai
szeminárium ügye. A közgyűlés fogja elbírálni
a zsinati bizottság előmunkálatait s dönt afelett,
l.ogy tartsunk-e zsinatot, vagy ne. A theol. sze
minárium felállítását sokan égetően sürgősnek
tartják, de komplikálja az ügyet az a körülmény,
hogy a theologiai tanulmányok időtartamát a/
eddigi nyolc félévről tiz félévre akarják meg
hosszabbítani, amint a római katholikusok máris
megtették. Azért mások arra gondolnak, hogy
szemináriumi képzés helyett, ami egyházunktól
óriási anyagi áldozatokat is követelne, a tbeologus-otthon megfelelő megszervezésével kap
ják meg a theologusok azt, amit a szeminá
riumtól várnánk. A theologiai fakultásra érte
sülésünk szerint eddig száztizén iratkoztak be,
ez a nagy létszám is arra int, hogy a leendő
lelkészek minél behaté>bb kiképzése érdekében
egyházunk valamelyik irányban határozott lépe
sek et tegyen.
— Halálozások. K r u g L a j o s ne szül.
Missuray Mária Lujza, az Orsz. Evang. Tanító
egyesület elnökének neje szeptember 18-án, éle
tének 30-ik évében Sop onban elhunyt; teme
tése szeptember 21-én volt.
B. K o v á s s y Ma r g i t , Gedulv Henrik
püspök feleségének húga, aki má ik nővérének,
Noszkó Istvánnénak súlyos betegségében való
ápolása céljából Rákoskeresztúrra ment, időköz
ben elkapott tífusz áldozata lett, meghalt szep
tember 20-án, 53 éves korában, temetése Rákos
keresztúron volt szép ember 21-én. Életét a sze
retet jegyében élte le.
F a n c s a l y J o ó b A l b e r t földbirtokos,
a fancsali gyülekezet tb. felügyelőjének temetése
szeptember 21-én volt Fancsalban. Az elhunytat
felesége szül. Andreánszky Etel és gyermekei
Bertalan és Mária férj. Bornemissza Gáborné
gyászolják. A nagyszámban megjelent rokonsá
gon kívül résztvettek a temetésen Szent-Imrey
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Pál Abauj-Torna vm. alispánja, Plaíthy Mihály
kormányfőtanácsos, gyülekezeti és espcrességi
felügyelő, F. Farkas Géza kamarás, orszgy.
képviselő, Szepc-ssy Z. és Bart^los Gy. foszolgabirák, Platthy Miklós, V. Platthy Mihály, Wohanka Artur, dr. Pilissy Nándor, stb. A temetési
szertartást Tóth József és Vietorisz László vé
gezték.
— Felügyelő iktatás. A győri anyaegyház
hoz tariozó börcsi leányegyház uj felügyelőjét,
dr. Welsz Aladárt szeptember 23-án iktatta be
tisztébe Németh Károly esperes. A beiktatási
ünnepélyen résztvettek többek között Pálmai
Lajos tb. esperes, Mikiás Mihály a győri gyüle
kezet felügyelője, Turóczy Zoltán győri lelkész
stb. Ennek a kicsiny, száz lelket számláló gyülekezeinek dr. Welsz Aladár az első felügyelője.
Tervbe van véve egy, a győri diakonissza-anyaházzal és szeretetházzai szoros kapcsolatban álló
árvaház építése negyven árva számára, s miszsziói lelkészi állás szervezése. Az uj felügyelő
a győri evang. ifjúsági egyesület elnöke, s el
nöke a győri egyházközség pénzügyi bizottságá
nak is. Hitbuzgósága, szervezőképessége, mun
kabírása feljogosítanak arra a reményre, hogy
szép terveit Isten segélyével valóra váltja.
— A dunántúli egyházkerület idei rendes
közgyűlését október hó 18-án, csütörtökön tartja
Győrött a templomban Kapi Béla püspök és
dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő
elnöklete alatt. Október 16-án és 17-én a külön
böző egyházkerületi bizottságok és egyesületek
tartják gyűléseiket, és pedig 16-án, kedden, a
főiskolai bizottsági (8 órakor), a pénzügyi bizott
ság (10 órakor), a Gyámintézet közgyűlése (16
óra 30 perckor), a véleményező bizottság (18
órakor. Október 17-én, szerdán, a lelkészegye
sület (8 órakor), tanitóegyesület (8 órakor), Luther-szövétség (11 órakor), népiskolai bizottság
(14 óra 30 perckor), Papnék szövetsége (15
órakor). — Szerdán 17 órakor lesz a közgyűlés
előkészítő értekezlete a temp1ómban. — Ugyan
csak szerdán, 18 óra 30 perckor a templomban
gyámintézeti istentisztelet, a Gyámintézet és a
Luther-Szövetség vallásos ünnepsége. Beszédet
mond Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész, elő
adást tart dr. Kiss Jenő egyetemi tanár, dékán.
Offertorium a Gyáminíézet és a Luther-Szövet
ség javára.
— A nemescsői gyülekezet uj felügyelőjét:
Weöres Elemér ny. alezredest szepő hó 9-én
iktatta ihivatalába Gerencsér Zs. lelkész. — Szept.
16-án avatta fel a gyülekezet uj iskoláját Zongor
Béla esperes. Gyönyörű avató beszédének alap
igéje Ézs. 49, 16. volt. — Ugyanaznap történt
Nemescsón »a, magyar tanítóság atyja«: a nemescsói születésű Péterfy Sándor emléktáblájának

a leleplezése is, mely alkalommal az ünnepi be
szédet Rákos István, Orsz. Tan.-Egy.-i elnök
tartotta, meghatóan méltatva Péterfy érdemeit.
Az léitékesi— fekete gránit — emléktáblát a Vasvármegyei Ált. Tanitó-Egyesület készíttette.
— Tanárnő, ki 21 éven át volt egy nagy
református nőnevelő intézetben alkalmazva, zom
gora leckéket ad kezdőktől á legmagasabb ki
képzésig. Cime a Betháni a-Egylet titkári hiva
talában (Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9.)
tudható meg:.
— Amerikai magyar baptisták. Orosz Ist
ván, trentoni magyar baptista lelkésznek a to
rontói baptista világkonferencián tartott előadá
sa szerint »magyarországi baptisták kezdték meg
a lelki munkát az amerikai magyarok között is,
hol jelenleg 48 gyülekezetünk van, 28 ordinált
prédikátorunk, egy jól organizált szövetségünk,
meniházunk, hivatalos lapunk, vasárnapi iskolai
folyóiratunk, s az International Baptist szeminá
riumnak egy magyar osztálya. Kanadában van
10 gyülekezetünk, mintegy 330 taggal és két
ordinált prédikátorral. Braziliában megkezdtük
a kivándorolt magyarok között a missz.ói mun
kát.« (»Békehiirnök.«) Ugyanazom előadás sze
rint a bap isták száma Cson kamagya rországon
12.000, s itthon van egy theol. szemináriumuk,
két menházuk az aggok számára, árvaházuk,
egyházi lapjaik és vallásos irodalmuk.
— A wernigerodei apologetikai szeminá
rium október 1—10-ig Helmstedtben tartja ülé
seit. Az előadók között szerepel D. Dr. Pröhle
Károly egyetemi theol. tanár is, aki »A keresz
tyén hit jelentősége az erkölcsi életre« címen
4 órában tart előadást; ezenkívül ismerteti a
magyarországi keresztyénség történetét; tem
plomi beszédet mond és vezet egy vitát.
— Orgonaavatás. A csorvási egyházközség
ui orgonáját szeptember 23-án adta át rendel
tetésének Kovács Andor esperes.
— Alkoholizmus* Nagybritannia 1927-ben
nem kevesebb, mint 299 millió font sterlinget,
vagyis 8.372 millió pengőt költött szeszes ita
lokra. Ennek körülbelül 70 százalékát, vagyis
5.600 millió pengőt bérmunkások itták el, akik
nek évi összkereséíe 44.800 millió pengő. Ezek
a munkások tehát az 1927. évben az ötvenkét
hétből hat hétig a szeszes itaFért dolgoztak. —
Ámanullah, Afganisztán királya, európai látoga
tásai után országába visszatérve, azt ajánlotta
hivatalnokainak, hogy ne utánozzák más orszá
gok rossz szokásait, például az ivást, hanem a
jóegészség érdekében karolják fel a sportot. —
Az amerikai elnökválasztási küzdelmek fő ütköző
pontja az alkoholtilalmi törvény.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.
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Ó csai Balogh P éter.
— Dr. M átfócsy-D letz Sándor egyetemi tanár ün
népi beszéde a síremlék felavatásánál, Kisbágyonban
1928. szeptember 23-án. —

Igen tisztelt ünneplő gyülekezet!
Bizonyos meghatottsággal üdvözlöm itt a
tisztelt megjelenteket. Meghatottság fog el an
nak tudatában, hogy magyar ev. egyházunk kü
lönleges ünnepet ül ma. Ünnepet, amelyen több
mint egy századdal ezelőtt elhunyt feledhetlen
egyetemes felügyelőnk hamvai nyertek uj mélté
elhelyezést. Már maga az a jelenség, hogy közel
másfel századdal megválasztott felügyelőnek em
lékezetére gyűltünk itt öss/e, nagy jelentőségei
kölcsönöz ünnepünknek.
Mindég ünnep az a nap, amelyen egyházunk
visszapillantva régi múlt idők történetére —
azoknak, akik akkor fáradhatatlanul küzdöttek
egyházunk érdekében, nemcsak érdemeit mél
tatva újabb babérral koszoruzza meg mulandé
porhüvelyüket és emléküket, hanem egyúttal
okulást merit munkájukból és további sikeres
munkálkodásra nyer serkentést. És ezt annál
nagyobb mértékben méltatjuk, minél inkább
megbizonyosodunk afelől, hogy ünnepeltünk
nemcsak mint ev. egyházunk felügyelője érde
melte ki a mi hálás megemlékezésünket, de mini
ember is a maga teljességében kivált ember
társai köréből és valódi igaz emberként élt Isten
től nyert hivatásának.
Minekünk késő utódoknak ez ünneplés egy
úttal alkalom arra is, hogy ismételve emlékünkbe
idézzük ev. egyházunk múltjának küzdelmeit
sikereit és az evangéliumhoz való ragaszkodás
nak hűségét. Büszkeséggel mutathatunk rá, hogy
a Luther által megjelölt utón az evangélium szel
lemében a krisztusi tanítások alapján a jó Isten
be vetett bizalommal, mindég a szeretettel kap
csolatban az igazat hirdettük és ezekkel a fegy
verekkel védekeztünk a támadások ellen és küz
döttünk megmaradásunkért, szebb és jobb jö
vőnkért. És hogy ünnepeltünk munkáját életét
és ev. egyházunk történetében való jelentőségét
kellőkép méltathassuk, vessünk néhány pillan
tást élete folyására, hiszen egyetemes egyházunk
története is csak futólagosán érinti nagyjaink
élettörténetét úgy, hogy nem is csodálkozhatunk
ha a ma élő nemzedék is csak kevéssé ibir róluk
táj ék ozottsággal.

M egjelenik k e to n k é n t e g y sz er, v a s á rn a p .
Elilizetési i r : Egész évre 6 P. 40 (HUléiéire 3 P.
20 IIIL negyedéire t P. 60 AIL Egy szint 16 Ilii
H irdetési á ra k m eg eg y ezés sze rin t.

A mi ünnepeltünk, ócsai Balogh Péter a 18.
század közepén 1748, aug. 14-én született, e
hegyek környezte helyen. Már fiatal korában fej
lődtek ki tehetségei úgy, hogy 21 éves korában
Nógrád vm. aljegyzője, 1773-ban szolgabirája,
1783-ban alispánja és követe, majd 1788-ban
septemvir lett és végül 1791-ben Torontál és
1806-ban Zólyom vm. főispánja, 1795-ben belső
titkos tanácsos.
Világi életének ezalatt a folyása alatt, bi
zonyára már fiatal korában érdeklődött egy háza
ügyei iránt, már családi köre szellemének be
folyására is és az osgyáni, a losonci, a késmárki
és a pozsonyi iskolák hatására. Ennek bizony
sága az a körülmény is, hogy már 1787-ben egy
házunk egyetemes felügyelője lesz, tehát közel
negyven esztendős korában és mint ily'en egé
szen az 1818. okt. 16-án bekövetkezett haláláig
törhetetlen munkaszeretettel, kötelességteljesitcsSH és egyháza iránt való buzgósággal mun
kálkodott. Hogy ebbeli értékét méltóképen ítél
hessük meg
emlékezi tünkbe kell idéznünk
hazánk és egyházunk azidöben való viszonyát.
Tudvalevőleg a 18. század eleje nem sok
örvendetes eseménnyel dicsekedhet. Rákóczi sza
badságharcának szomorú vége után, kettőzött
súllyal nehezedett úgy hazánkra, mint egyhá
zunkra is a végzetes bécsi kormányzat. A kö
vetkező nehéz küzdelmes évek után a század
közepén Mária Terézia uralkodása alatt némi
könnyebbség állott elő, ami még kedvezőbbre
fordult dl. József uralkodása alatt es betetóződött
II. Lipót alatt, amidőn az 1790 91. országgyűlés
megalkotta a XXVI. törv. cikket, amely egy
házunknak bizonyos megkötöttségek fenntartásá
val mégis csak szabadabb életet biztosított. És
bogy ez megtörténhetett, egyházi nagyfáinknak
és mélyebb belátásu hazánkfiainak volt köszön
hető. Ezek sorában a mi egyházi érdekeinkért
szállt síkra ócsai Balogh Péter, akinek nagy
része volt abban, hogy a II. József császár ren
deleté, illetőleg határozata a II. Lipót koroná
zási hitlevelébe is befoglaltatott. Az 1790-iki or
szággyűlésen Balogh Péternek nagy hévvel való
többszöri felszólalása és a karok és rendek közt
való buzgó és fáradhatatlan lelkes beszédeinek
hatása hozta meg azután a vallásszabadság tör
vénybe iktatását. Az egyetemes egyház azonban,
még azután is nagy nehézségek elé volt állítva.
Nem is szólva a törvény végrehajtása során
egyes közigazgatási hatóságok részéről való,
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nem a legkedvezőbb intézkedésekről, nem a ve
gyes házasságok, reversalisok és a gyermekek
vallása körüli nehézségekről, — csak rá kell
mutatnom, hogy ez időszakban merült fel a
református (és evangélikus egyházak egyesítésére
való törekvés és kísérlet, akkor állott elő az
egyház kormányzatában a világi és lelkeszi hí
vek helyfoglalásának kérdése, továbbá egyhá
zunknak a hosszú küzdelmek alatt való elszegé
nyedése és végül az iskolák hanyatlása. Mind
ezeknek a rendezésére a zsinattartás szüksége
is felmerült.
Csak a fontosabb körülményekre mutatok
rá, hogy ilyképen is kitűnjön, hogy milyen óriási
munkát kellett egyháznagyjainknak kifejteni,
hogy írendet teremtve az egyház boldogabb jövő
jét megalapozhassák. És" ezekben ai küzdelmek
ben, ezekben a harcokban vette ki a maga részét
ócsai Balogh) Péter úgyis mint az; egyetemes egy
ház felügyelője, de mint annak hű fia is.
A reformátusokkal tartott közös tanácskoz
ni anyok, az 1791-ben elnöklete alatti protestáns
zsinat megtartása és az egyetemes egyház ügyé
nek rendezése óriási munkát, nagy körültekintést
igényelt. Ezeknek elintézésében alakul ki Balogh
Péter jelentős nagysága.
Nagy munkabírással, szeretettel, jósággal,
de ha kellett megfelelő határozottsággal dolgo
zott, intézkedett és nyerte meg hazafias és nem
zeti nemes érzületével a lelkeket, sőt még szi
gorú intézkedései is csak kedvező érzületeket
váltottak ki honfitársai, kivált pedig egyházbeli
testvérei lelkében.
Úgyhogy felügyelői működésének vége felé,
1818-ban bekövetkezett halálakor a nyugodt ha
ladás, a békés fejlődést követő, biztató jövő
alapjai megvoltak szilárdítva. Ebben rejlik ócsai
Balogh Péter munkájának nagy jelentősége. Ez
zel érdemelte ki ev. egyházunk minden hívének
háláját, köszönetét. És mi itt ez ünnepélyes pil
lanatban is hálával emlékezünk meg az ő nagy
ságáról és nagyjelentőségű munkájáról.
Mindezt pedig végre tudta hajtani, igaz em
beri mivoltából fakadó nemes érzületével, vallá
sos hűsége fakasztotta szeretetéveJ, jóságával.
Egykorú honfitársai is ebbeli jeles tulajdonságait
emelik ki. Kazinczy mondta róla, hogy »szeren
csés beszélő;... hive a jónak, mindig a jó félért
beszél«. Kis János »a sopronyi evangelika gyüle
kezet lelkitanitója, s a Dunántúl való evangéli
kusok superintendense« Pesten, dec. 7-én 1818ban tartott gyászünnepen a pesti evangélikusok
templomában mondott beszédében mondja:
»néhai Nagyméltóságu ótsai Balogh Péter urat
azon régi nemes famíliában, amelyből szárma
zását vette, mindjárt születésénél fogva az Isteni
félelem fogta pártul, az vigyázott reá tsetsemő
korában, az őrizte az ifjúságot környékező ve
szedelmek ellen, az vezette a bölcsesség igaz
útjára. Nem tsuda, ha a természettől nyert szép
tehetségei oly szerencséssen kifejlődtek, és azok
nak gyarapodása mindent felyül halladott, amit
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felőlié az ő környül állásai között a legmeré
szebb reménység) is Ígérhetett.
Ki nem tsudálta benne az érzésnek, képzelemnek, emlékezésnek, ítélésnek, okoskodásnak
szerentsés egyenarányosságban lett tökéletese
dését.« »Mindenkor fellehetett nála találni az
engedelmes feleletet, mely a haragnak, felgerjedését elfordítja és azon jóbeszédet, mely jobb
az ajándéknál.«
Mindezen számos tulajdonságainál fogya
megérezni (tudta ama mondás jelentőségét, tamely,
szerint, vallásunk, egyházunk erős oszlopa a
templom mellett az iskola! Ezért felügyelői mi
nőségében nagy gondot fordított elemi, közép
és lelkészképző intézeteinkre, ö volt az első,
aki az iskolák fejlesztését, figyelését és működé
sének ellenőrzését az egyetemes egyház felada
tául tűzte ki.
Ebbéli törekvéseinek meg is volt a foganatja,
mert iskoláink, különösen középiskoláink a
»Ratio educationis« követelményeit és az üj val
lási törvények engedte szábadságot megegyez
tetve fejlődtek sikeresen és megálltak a versenyt
más iskolákkal. De gondja volt még az iskolák
tanulóinak sorsára is és különösen amidőn az
akkori devafvátio akadályokat gördített az is
kolák látogatása élé, nagy buzgalommal érő
teremtette azokat a tetemes anyagi eszközöket,
amelyek az iskola látogatását megkönnyítették,
vagy lehetővé tették. Erről hálávál emlékezik
meg a pozsonyi, pesti, besztercebányai és más
iskolák története.
De bizonyára része volt a meg ma is isko
láinkat támogató Roth-Teleki Johanna féle ala
pítvány létrejöttében is.
Egyházunk mindennemű viszonylataiban
való gondos és eredményes munkássága már
életében és híveinek nagy; szeretetében, mél
tánylásában nyert kifejezést úgy, hogy a sziráki
templomban 1818 okt. 18-án »Dicső hamvainak
eltakarítása alkalmatosságával«, Kolozsvári Ist
ván vanyarczi eklezsia lelki pásztora halotti oratiojában méltán mondhatta róla, hogy Pater
evangelicorum in Hungária!
De nem folytatom tovább, mert hiszen
Balogh Péter nemes lelkületének megfelelően
maga mondja végrendeletében, hogy »ha holtt
tetemeim felett beszédet tartanak, azok ne le
gyenek hir, trombita, hanem a hallgatók lelki
épületekre szolgáljanak.«
És mi kívánságát teljesítve itt hamvainak
újra való megérdemelt elhelyezésekor hálatelt
szívvel tekintünk Istennek kegyelméhez és áld
juk (Balogh Péter munkáját és tisztelettel em
lékezünk meg nemes életéről és igaz emberi
mivoltáról.
Hálánk kifejezéseként pedig megfogadjuk,
hogy róla emlékezve iparkodni fogunk példáját
követve, egyházunk és iskoláink javainak öreg
bítésén munkálkodni, amely, törekvésünkre Isten
segítségét kérve áldjuk ócsai Balogh Péter em
lékezetét.
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I türelmetlen protestánsok.
A világproiestantizmus általában, a magyar
protestantizmus pedig a történelem tanítása sze
rint különösen szenvedő, sőt üldözött része volt
a keresztyénségnek. Megállap thatjuk, hogy túl
zottan türelmes volt, annyira, hogy szinte;a fenn
maradását is kockára tette a türeJmeségével.
Ha a sok hántás ütán szelidebbcn néztek reá,
már el is felejtette a sérelmeket é> naiv biza
kodással remélte a békésebb idők felvirradását.
Nem akarta elhinni, hogy minden csak taktika,
mert a két ellenfél között nem lehet tartós béke.
Erről tanúskodik a még át nem értékelt törté
nelem, erről tesz bizonyságot a jelen.
Ma sem tudunk arról, hogy a sokszor és
nagyon próbára tett türelme elfogyott volna.
A különböző helyeken, gyors egymásutánban
tartott rk. nagygyűlések azonban állandóan fel
színen tartják azt a vádat, hogy a protestantiz
mus türelmetlen, kiszorítja a róm. katholikusokat
jól megérdemelt vezető pozícióikból, nekik mos
toha kézzel ad az állam, pedig őket illetné a
primhegedii, ók az egy etlen államfenntartó elem,
amely a tekintély elve alapján a legbiztosabb
védelem mindenféle forradalmi megmozdulás el
len, mig a protestantizmus annak melegágya;
a népszaporodásnak is egyedül ók a biztosítékai,
az integritásnak ók a visszaszerzöi. A haza és
az emberiség sorsát szivén viselő magyarnak te
hát csak egy kötelessége lehet, visszatérni az
egyedül üdvözítő egyházba, vagy legalább is
előmozdítani annak hatalmi céljait.
A sokszor hangoztatott elvek végül igazsá
gokként vésődnek a nem gondolkodó emberek
leikébe. Vészit a protestantizmus hiteléből, mert
minden megnyilatkozását lehurrogják, igazságait
elcsürik-csavarják, egy-egy bátorszavu vezető
emberünk megnyilatkozását a lesben álló, rá
érő emberek mindenféle, meg sem engedhető
logikai fogásokkal szétdarabolják, az ilyen fér
fiakat gúny tárgyává teszik. Szinte terrorisztikus
módon akarják elrémiteni az embereinket attól,
hogy a minden oldalról a protestantizmusra
szórt vádakat elhárítsák. Van sajtójuk, amely
hangjukat továbbítja, vannak hiszékeny lelkek,
akik mindent befogadnak. El is ismerik, hogy itt
a róm. katholikusok minden érdekükkel együtt
háttérbe vannak szorítva, mig a protestánsok
paradicsomi állapotok között élnek, mert arravalóságuknál fogva az államkormányban részt
vevő embereik nekik különös kegyeket oszto
gatnak.
Érdekes, hegy a protestánsok vezetői a fenti
vádak dacára állandóan az egyházukat ért sé
relmekről kénytelenek panaszkodni. A püspöki
jelentések, amelyek nem felelőtlen gyűlési ki
szólások, abból az alaphangból indulnak ki, hogy
»jogszerű, békebeli vívmányaink épségben tar
tásáról, vagy aránylagos fejlesztéséről alig le
het szó«, nekünk egy nagyon alapos érvekkel
alátámogatott kérésünk is alig talál, sőt leg
többször nem talál meghallgatásra, más egy
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házaknál meg gombamódra épülnek a collegiumok, fényes gimnáziumok, tanító- és tanítónőképzők, internátusok, zárdák, egyesületi és szo
ciális intézmények, egy úri gesztussal százezrek
állnak rendelkezésre egy uj internátus céljaira
nem is a kultusz, de más tárca terhére«. Hiva
talos megállapítást nyert, hogy »egyre többen
jutnak arra a meggyőződésre, hogy a trianoni
Magyarországon az állam és egyház viszonyában
mi, protestánsok a másodrendű tényezők kate
góriájába jutottunk.«
A felekezetek egymás közötti viszonyáról
szólva pedig azt kénytelenek kijelenteni, hogy
egy Rómából irányított szellem nem törődve
se hazafias, se a társadalom egységét féltő szem
pontokkal, a viszály perzselő tüzét dobja bele
a nemzet és a társadalom életébe; az uj pápai
törvénykönyv, meg azt követő pápai körlevelek
ellenségként állítják egymás mellé az embereket,
tisztes családi életeket sértő módon bélyegeznek
meg, az egy nemzet fiainak még imádkozni se
szabad együttesen egv nemzeti ünnepen, mert
a pápai törvénykönyv ezt megtiltja az egyik
résznek. A pápai törvénykönyvnek pedig félre
téve minden hazafias és emberi szempontot en
gedelmeskedni kell; itt háttérbe szorulni minden
érdeknek, mert itt csak egy nemzetközi, egyete
mes, minden nemzeti eél felett álló eszményt
kell nézni: a róm. katholicizmus, vagy helyeseb
ben a mindenek fölé helyezett pápai uralmat.
Aki csak valami kevés elfogulatlan'ággal
tudja nézni az állapotokat, kénytelen észrevenni,
hogy a protestantizmust állandóan provokálják,
ahol lehet mellőzik, törvényes jogait nem elégí
tik ki, sértegetik, vezetőit megbélyegzik, templo
mait nem tisztelik, államférfiad lebecsmérlik,
költőit, íróit, tudósait észre se veszik, vagy ócsá
rolják, kétségtelen történeti értékeit valami új
szerű »átértékeléssel«, mely nemzeti hősökké
teszi a nemzetietlen uralkodókat, lázadóknak mi
nősíti a nemzeti szabadságért küzdő hősöket,
megsemmisíteni igyekszik. Általában véve túl
zás nélkül állíthatjuk, hogy Rómában alkalomszerűnek látják az időt arra, hogy a protestantiz
musra régen kimondott halálos Ítéletet végre
hajtsák, és ezt - mint jó talajon - nálunk akar
ják kezdeni.
A magyar protestantizmus vezetői közül so
kan vannak, akik megelégesznek a tények egy
szerű megállapításával; féltik az országot haza
fias lelkűk minden melegével az u. n. kultúr
harctól, s jóhiszeműségükben miniszter, állam
titkár, ügyész után kiáltanak, a régi törvény
visszaállítását követelik szóval és feliratokkal.
Persze - mint az eredmény mutatja — mindez
hiábavaló, mert szavuk a pusztában elhangzó
szó, melyre visszhang se jő. Az általuk csak em
legetett kultúrharc azonban a valóságban tény
leg folyik, az állandóan támadó ellenfél a véde
lemre fel nem készült ellenféllel szemben állan
dóan tért nyer, hódit és győzedelmeskedik. En
nek a hódításnak épen mi evangélikusok va
gyunk a szenvedői. Itt az ideje, hogy a legko-
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molyabban felkészüljünk a védelemre. Itt halálos« fogásban részesítették a liberális közvéleményt.
komolysággal, vérre megy a küzdelem. A sta-lp A kötelező elemi oktatás évek óta törvénybe
tisztika állandó vérveszteségünkről tanúskodik. van iktatva. Hogy a törvényt milyen mértékben
Ha valaki a protestánsok táborából felelős ültették át a gyakorlatba, annak szemléltetésére
ségteljes komolysággal szót emel a harc, a harc elegendő megemlíteni, hogy Spanyolországban
modor, avagy a különböző, minket illető pápai a gyermekek fele semmiféle oktatásban nem ré
körlevelek tartalma, hangija ellen, akkor az tü szesül. A spanyol nép tömege a legtudatlanabb
relmetlen, aki szítja a felekezeti viszályt, az nem Európában. Az iskolába járóknak fele olyan is
barátja a kér. testvériségnek, arra átkot kell kolákban tanul, amelyek a szerzetesrendek kor
szórni. Valóban különleges morál kell ahhoz, látlan hatalmában vannak. Ez azonban nem elé
hogy azt nevezzék gyujtogatónak, akinek há gítette ki a papok igényeit. A diktatúra beközára üszköt vetettek. Meg: kell azonban ezzel szöntével a hierarchia, hogy a tanügyet még in
az erkölcsi felfogással is barátkoznunk olyanok kább hatalmába kerítse, azt követelte1, hogy a
részéről, akik felsőbb parancsra a feketét is fe római katholikus hitoktatás kötelezővé tétessék.
hérnek kénytelenek mondani, sőt bizonyítani. Ezt a követelést de la Rambla őrgrófnő hangoz
Itt krisztusi igazságokat és krisztusi erényeket tatta a spanyol nők nevében, a jelenlevő főpa
pok (helyeslésével a Tanácskozó Nemzetgyűlés
nem lehet keresnünk.
második ülésében. De nem álltak meg ennél.
Nem a türelmetlenség szelleme adja aj A római egyház hatalmába akarja keríteni mind
kunkra az elégedetlenség szavait, hanem a tü azokat az intézményeket, amelyek a nép értelmi
relmetlenség hódításainak kényszerű tapaszta életének fejlesztését szolgálják. A közoktatáslása. Megdöbbentő az a bánásmód, amiben ré- ügy fejlesztésére alakult bizottság tekintélyes
szesitenek az ellenfeleink, de megdöbbentő az vállalkozási kedvet mutatott. De a róm. kath.
a tervszerű előretörés, amit olykor hivatott ve egyház helyteleníti a bizottság törekvéseit és
zéreink naiv asszisztálása, »türelmes« félreállása, szívós ,ellenállást tanúsít a bizottság neutrális
sőt olykor a megtévesztő jelszavak előtt váló szellemével szemben. Még az egyetemi hallgatók
behódolása folytán tapasztalnunk kell. Tudomá részére létesített hoszpicok is gyanúsak, mert
sul kell vennünk, hogy betörtek az állásainkba, nem állanak teljesen klerikális ellenőrzés alatt.
s az jat veszély fenyeget, hogy felgöngyölítik a Amikor a közoktatásügyet újjászervező királyi
frontunkat. Ezt nem lehet csendes nyugalommal rendelet készült, bizonyos collegiumok részére
néznünk, vagy csupán a bölcs megállapításokkal tervbe volt véve, hogy doktorátust adhatnak.
megelégednünk. Tervszerűen irányított, nagyon Azonban a vonatkozó szakaszt ügyi fogalmazták
határozott -védekező munkát várunk mindenkitől. meg, hogy ezt a fontos kiváltságot csak két colA tervszerű irányítást természetesen felülről vár légium nyerte el, az egyik az ágostonrendieké,
juk. Ha a trombita bizonytalan zengést tészen, a másik a jezsuitáké. Ezek most versenyre kel
kicsoda készül harcra?(I. Kor. 14. r. 8 . v.) A nek az állami kollégiumokkal. A vallási türelvezérek irányítására minden lelkésznek, felügye messég igen kevés haladást mutat. Szintéi hihe
lőnek, presbiternek és példájuk nyomán minden tetlen, de úgy van, hogy a Rotary ^egyesületek,
hívőnek meg keli tennie egyházáért, mint Krisz az uj jótékonysági, még az állatvédelmi egye
tus ügyéért a kötelességét; aki ebben nem akar sületek is, működésükben akadályozva vannak
tevékenykedni, arról fájdalommal bár, de le kell a klerikális párt nem szunnyadó ellenkezése
mondani.
miatt. A spanyolországi róm. kath. egyház gya
Nem támadni akarunk, de a magunk, be nakvással néz minden modern mozgalmat. A
csületes, mindég támadott igazságát védelmezni. Nők Lyceum Klubját, amely a nők társadalmi
Igazaink védelmében legyünk »türelmetlensége és intellektuális érintkezésének középpontja, valgél« vádolt protestánsok. Minden öntudatos lásellenességgel vádolták meg. Egyszóval a pár
evangélikus embernek van az egyházával szem tok jönnek és mennek, de a róm. kath. egyház
változatlanul (ellensége marad minden haladásnak
ben is kötelessége !
Marcsek János.
a spanyol félszigeten s el van tökélve arra, hogy
minden kormányt akaratának és céljának szolgá
latába kényszerít. Különös, hogy a nép meg van
elégedve ezzel. Ez a legnagyobb bizonyítéka a
— A klerikalizmus Spanyolországban. spanyol klerikalizmus diadalának.
Mikor 1923. szeptember 13-án a spanyol had
— Olaszország. A római kath. klérusban
sereg megbuktatta a parlamenti rendszert, a visszatetszést szült, hogy a Biblia-Tá sulat ügy
nemzet egyetlen más osztálya sem örült jobban, nökei széles körben terjesztik a Bibliát és az
mint a róm. kath. egyház. Az ok nyilvánvaló. A Ujtestámentomot. Ennek folytán egy r. kathí.
spanyol kortez és szenátus, ezek az egészben kiadócég kiadja olasz nyelven a teljes Bibliát az
vagy részben a nép által választott testületek, apokrifus iratokkal együtt. Az uj fordítás a
nem szívesen tűrték a klérus gyakorolta ellen Vulgata néven ismert latin fordítás nyomán, nem
őrzést s nem játszottak a hierarchia kezére. Sőt, pedig az eredeti héber és görög szöveg nyomán
vallási és politikai dolgokban valamelyes párt készült.
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— Galicia. Keletgaliciában a görögkatholikusok közt nagy áttérési mozgalom indult meg
és pedig úgy a református, mint az ág. h. ev.
egyházba. Az előbbinek középpontja Molodiatyn,
az utóbbié Stanislau és Mykietyncke. Sok százan
már áttértek, s D. Zöckler stanislaui evang. superintendenshez egész községek menesztettek
küldöttségeket és kérik az evang. egyházba fel
vételüket. Egyelőre türelmes várakozásra intette
őket D. Zöckler, mert nem áll elegendő lelkész
rendelkezésre. Többen készülnek a lelkészi pá
lyára Varsóban, Bécsben és Bethelben.

LAPSZEMLE.
A Protestáns Szem le októberi számában
Nagy Józsefnek »Világnézet és nevelés«, Padányi
Gulyás Jenőnek »Uj építőművészet felé« cimü
értekezéseit találjuk. Muraköz}' Gyula és Er
délyi József verseket, Pásztor József elbeszé
lést irt bele. Az »Arcképek« rovatban Karácsony
Sándor Szabó Dezső irói arcképét rajzolja meg
(Szabó Dezső próféta, aki a pusztai vándorlás
éveiben elvétette az időt; ő ma a legőszintébb
jaj a magyar sirás zűrzavarában). A Kritikai
Szemlében többek között Br. Podmaniczky Pál
a Brit- és Külföldi Bibliatársulat 1927. évi Jelen
tését, Hamvas József Balla B.-nak egy regényét
ismerteti. A folyóirat a szerkesztő tollából kö
zöl egy necrologot Sántha Károlyról (versei és
vallásos elmélkedései nem adnak uj matériát
a hivő élet óriási kelléktárából, de bennük nyu
godt szívnek bensőséges és őszinte hangja
csendül).
A Protestáns Tanügyi Szem le, az Orsz.
Ref. és az Orsz. Ág. Hitv. Evang. Tanáregyesü
letek hivatalos közlönye Borsos Károly és Szelényi Ödön szerkesztésében jelenik meg. Jelle
génél fogva a két egyház szükebb rétegének
szól, de egész egyházunk örülhet neki, hogy ez
a folyóirat már II. évfolyamban szolgálhatja a
protestáns középiskolai nevelés és oktatás ügyét.
Szeptemberi számában Borsos Károly a numerus
clausus évek óta aktuális kérdéséről irt vezető
cikket (ki kell törölni a corpus jurisból, mert
szöges ellentétben áll az igazsággal, a pedagó
gia követelményeivel, a magyar kulturföíeny
gyönyörű jelszavával, a magyar nemzet elemi
érdekeivel). Barcsai Károly a nemzeti érzés és
nevelésről, Horváth Károly a természetrajz ne
velő értékéről értekezik. Három cikk foglalko
zik a III. tanügyi kongresszussal, egy az orsz.
tanügyi kiállítást ismerteti. Irodaíom, lapszemle,
hirek és megjegyzések rovatai gazdag tartal
múvá teszik ezt a számot is.
Az Erő c. magyar ifjúsági lap XII. évfolya
mát kezdte meg a szeptemberi számmal. Szer
keszti Karácsony Sándor. Szép kiállítású, gaz
dag tartalmú szám. Hires magyar diákok cimü
rovatában Dr. Kovács Sándor Thurzó Imre ta
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nulókorát ismerteti, egy kis cikk a Luther-rózsának jelentéséről beszél, Hamvas Józsefnek
Ezüstorszá^f- Aranyors/ág cimü folytatásos tör
téneti regenye ebben a számban kezdődik. A
lap a Magyar Evang. Kér. Diákszövetség ki
adásában jelenik meg.
Magyar Ifjúság. Szerkesztik dr. Koczogh
András, Karácsony Sándor és Abaffv Gyula. A
Keresztyén Ifj. Egyesületek (Y. M. C. A.) Nem
zeti Bizottsága megbízásából kiadja a Bpesti
Kér. Ifj. Egyesület. Októberi száma változatos
és gazdag tartalommal jelent meg. Rovatai: Gon
dolkozzunk. Gyönyörködjünk. Emlékezzünk. Is
merkedjünk. Barátkozzunk. Imádkozzunk. Ebben
az utóbbi rovatban vezérfonal a biblia napon
kénti olvasásához a Kér. Ifj. Egyesületek Világszövetsége által kiadott bibíiaolvasó kalauz
alapján.
Az Evangélikus Népiskola szeptemberi
számában Kühn János a zene történetet ismer
teti (a protestáns zene Németországból indul el,
kiszorítja a gregorián dallamok legnagyobb ré
szét, helyébe lép a korái, amelyet az egész gyü
lekezet énekelt). Krug Lajos szerkesztéséből a
folyóirat behatóan foglalkozik az evangélikus
tanítóságot érdeklő elméleti és gyakorlati kér
désekkel
A Fecske, a Vasárnapi Iskolai Szövetség
lapja, id. Victor János szerkesztésében jelenik
meg. Állandó jnelléklete a Csendes Percek, min
dennapi elmélkedések bibüaolvasók számára, a
Nemzetközi Bibliaolvasó Szövetség vezérfonala
nyomán. Szeptemberi számában id. Victor János
amerikai útját ismerteti.
Fénysugár, evangéliomi hitébresztö és hitmélyitö folyóirat, kiadja a »Fébé« Evang. Dia
konissza Nöegylet, szerkeszti Gáncs Aladár ev.
lelkész. Melléklete a Kis Harang cimü gyermeklap. Mély vallásos szellem és hitbuzgóság
hatja át.

Az amerikai Missziói Bizottság
üdvözlete:
Kedves Testvérek!
Egyik magyar missziói egyházunkat, a buffalóit, (New York állam) szolgáló tisztelendő
Ormai János szívessége által van szerencsém a
United Lutheran Church of America megbízásá
ból és nevében szívből jövő üdvözletét ki
fejeznem.
A United Lutheran Church elnöke, Dr. F.
H. 'Knubel, ezenkívül arra is felhatalmazott, hogy
az ő személyes üdvözletét és jókívánságait is
tolmácsoljam.
Mint az Amerikai Egyesült Lutheránus Egy
ház »Missziói Bizottságáénak végrehajtó titkára
és igazgatója, én magam is nagy örömmel égé-
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szitem ki ezen üdvözletét a mi Missziói Bizott
ságunk őszinte jóakaratának kifejezésével s an
nak ia rokonszenves érdeklődésnek tolmácsolá
sával, amelyet mi vallásos munkánkkal a magyar
nép körében kifejtünk.
Kiváltságos szerencsénknek tartjuk, hogy az
Egyesült Államokban letelepedett magyar evan
gélikusokat is szolgálhatjuk. Ezen mi szolgála
tunkat olyan körben és mértékben óhajtjuk a
jövőben is kifejteni, ahogy csak tőlünk telik,
és hü magyar evangélikus egyházzal akarjuk
megajándékozni azokat, akik partjainkra jönnek.
Célunk, hogy Jézusnak tiszta evangéliumát
hirdessük a magyar népnek saját nyelvén.
Nagy örömünkre szolgált, hogy személye
sen is üdvözölhettük Raffay és Kapi püspök
urakat, amikor Amerikát meglátogatták.
Az ő látogatásukat ránk nézve megkülön
böztetett tiszteletnek tartjuk és meggyőződésünk,
hogy ők is segítségünkre voltak abban, hogy
az Önök népéhez közelebb jussunk.
Áldja meg; az Isten gazdagon a Magyarhoni
Evangélikus (Egyetemes Egyházat! A Szentlélek
vezesse és. tartsa meig Önöket nagy; és nehéz
céljaik szolgálatában.
Engedjék meg, hogy biztosítsam Önöket ar
ról, hogy gondolatainkban és imádságainkban
Önökkel vagyunk. Egyek vagyunk a hitben és
ugyanazon dicsőséges cél felé törekszünk. Ma
radjon önökkel a Mindenható Isten áldása; ál
landóan.
Testvéri hűséggel
F. Franklin Fry.
\

Hofacker Lajos.
1828 f 1928.

VII.
A templomok zsúfoltságán, az egyre nö
vekvő híren és közkedveltségen kívül egy bizo
nyos lelki ébredés jelezte a stuttgarti szolgálat
áldott gyümölcseit. Sokan lettek bibliaolvasóvá,
hagyták el bűneiket s éltek titkos lelki közös
ségben a megfeszített Krisztussal. Az egyesek
kel való beható foglalkozásra nem került sor.
A betegigendozást más lelkészre bízták. Kiala
kult körülötte az ifjaknak egy köre, akik köze
lebbi lelki vezettetésre jelentkeztek nála. Ezek
nek később hetenkint külön összejövetelt tartott.
Óvakodott attól, hogy egyoldalú befolyásnak
tegye ki az ő fiatalos érzületüket. Igazi mély
biinbánat, az Ur közelében szerezhető önmeg
ismerés, az írás közvetlen tanulmányozása, ezvolt, amire az ifjakat megnyerni óhajtotta. Erős
vágya s papi szivének később is állandó ima
tárgya volt, hogy megfelelő lelki succrescentia
biztosittassék Krisztus ügye számára. Ilyen cél
ból egész a gyermekekig leereszkedett és nem
is hiába. Közülük többen mély elhatározásokat
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tettek és később Isten Országának számottevő
munkásai lettek.
A stuttgarti szolgálat utolsó ideje az öreg
Hofacker súlyos betegségének jegyében folyt
le. 1824 nyarán nagy viharban kocsitörés köz
ben szélhüdés érte. Épen Lajos fia volt vele,
akinek sötétben és zuhogó esőben távol a vá
rostól igen nehéz órákat kellett átélnie. A be
tegségben egy templomi imádkozással kapcsolat
ban, melyet a halálán levő lelkipásztorért a fiú
bocsátott fel a gyülekezettel, kedvező fordulat
állt be. Az eset nagyon mély benyomást tett az
egész városra s magára a betegre is. A javulás
csak átmeneti volt. Súlyos hetek jötték, melyek
ben a mi Hofackerünk a teher főrészét hordta.
Apja mindig őt kívánta s ő a fiúi kötelesség
teljesítése érdekében lelkészt (szolgálatát is (abba
hagyta. Hofackerünk élete azonban ez idő alatt
is prédikált, a háznak s az egész városnak. A
beteg utolsó ideje nagyon áldott volt. Mint fiú
irta barátainak: az egykor oly makacs s maga
értelmére támaszkodó ember valósággal átolvasztatott Istennek örvendő gyermekévé s mi
ként Sámson, halálában több filiszteust vert le,
mint életében.
Második stuttgarti betégseg.
A ba%nem jár egyedül. Elmebeteg fivére ép
akkor tűnt el, mikor a második stuttgarti beteg
ség 10 hét után javulást mutatott. Ehhez járul
tak az anyagi nehézségek, az állás bizonytalan
sága s a kiköltözködés. »Mikor atyám meghalt,
egy darabig csendes volt életünk folyása s már
kezdtünk kicsit önteltek s magunkban gyönyör
ködök lenni. Ekkor én és anyám egyszerre mon
dottuk: Az Ur kénytelen lesz megint keresztet
küldeni. .. Hogy is lehetne napjainkban, ezek
ben a Krisztusért való üldözésektől annyira hientes időkben Krisztushoz külsőkép is hasonla
tossá lenni, ha egyszer-másszor egy kis szegény
ség, megaláztatás és testi szenvedés nem esnék
meg velünk!... Kezdetben szinte elviselhetetlen
volt számomra bérelt lakásunkból kinézni a
Szent Lenárd-templomra. Ha már nem »a Hof
acker« prédikál — úgy véltem — tönkre kell
menni mindennek. Végre megértettem, hogy a
világ már 1000 év óta fennáll s kormányoztatik
s az egyház is telje en nálam nélkül... a Meg
váltónak nincsen szüksége Hofackerre.« ^ •
A stuttgartiak nagyon szépen mutatták meg
szeretetüket. Nagyobb pénzadományt gyűjtöt
tek a nélkülöző család számára, melyet Hof
acker nemcsak hálával, hanem az ó-Ádámnak
szóló megaláztatással fogadott. Sürgették, hogy
adja be pályázatát a lelkészi állásra, rengeteg
aláírással ellátott kérvényben a felsőbbséget ők
maguk is kérték. Az állást egy nálánál idősebb
s szintén kiváló lelkésszel töltötték be s Hof
acker engedelmes szívvel veszi a döntést, mint
az Ur kezéből. Tiz évvel később öccse, Vilmos
kapta meg az apa örökét.
(Folytatjuk.)

fiVANGBLlKÜSOK LAÍ?JA

1926.
H Í R E K .

— Meghívó. Az Evang. Papnék Országos
Szövetségének bányakerületi csoport a a Bánya
kerület közgyűlésével egyidejűleg, október hó
11-én tartja évi közgyűlését Budapesten. Istentisztelet délelőtt félkilenc órakor a Deák-téri
templomban, utána közgyűlés a kisteremben.
Antal Géza református püspök lclkészi
és tanári működésének negyvenéves jubileumát
szeptember 26-án ünnepelte a dunántúli refor
mátus egyházkerület Pápán. A dunántúli evangé
likus egyházkerület képviseletében résztvettek
az ünnepségen Kapi Béla püspök és dr. Mester
ház}’ Ernő egyházikerületi felügyelő. Kapi Béla
püspök az egyházkerület nevében üdvözölte a
jubiláló református püspököt.
— Az evangélikus hittudom ányi kar tan
évmegnyitó ünnep? ünnepélyes közgyu és keretében szeptember 3ü-án volt a soproni város
háza nagytermében a következő műsorral: I.
Magyar Hiszekegy. Énekelte a theol. hallgatók
énekkara. 2. Dr. Imre József rektor megnyitó
beszéde. 3. D. Dr. Profile Károly prodékan dé
káni beszámolója az 1927 28. tanévről. 4. Dr.
Kiss Jenő hittudománvkari dékán székfoglaló be
széde. 5. A hittudományi kar hallgatóinak be
iktatása. 6. Himnusz.
Az ünnepélyen megjelentek Hermann Miksa
kereskedelmi miniszter, Kapi Béla püspök, Si
mon Elemér főispán, Gévay-Wolff Lajos alispán,
dr. Thurner Mihály polgármester, Bolemann
Géza főiskolai rektor, Hol Ián Péter postaföigazgató, Langer Jenő pénzügyigazgató stb. Az Er
zsébet Tudományegyetem és fakultásai képvi
seletében: dr. Imre József egyetemi rektor,
Entz Géza orvoskari dékán, Birkás Géza bölcsészetkari dékán és, Schurek Rafael jogi kari dékán.
— A bányai egyházkerület D. Raffay Sán
dor püspök és dr. Zsigmondy Jenő egyKázkerületi felügyelő elnöklete alatt október hó 11-én
' délelőtt felkilenc órai kezdettel tartja évi rendes
közgyűlését a Deák-téren. A megelőző napokon
különböző bizottsági ülések lesznek, és pedig
október 6-án 15 órakor aszódi bizottság, 17
órakor jogügyi bizottság, október 8-án 9 órakor
jogügyi bizottság, 15 órakor kerületi számvevőszék és iskolabizottság; október 9-én 9 órakor
Paldácsy-bizottság, utána pénzügyi bizottság,
15 órakor missziói bizottságok, 17 órakor Luther-Szövetség közgyűlése; október 10-én 9 óra
kor kér. lelkészegylet közgyűlése, 15 órakor kér.
Gyám intézet közgyűlése, 16 órakor egyházme
gyék elnöki értekezlete, 17 órakor előértekezlet,
— Szeged. A városnak évekkel ezelőtt ho
zott határozata értelmében szeptember 19-én,
18 órakor vallásos est a Deák-téri templomban.
Kossuth Lajos születésnap án, az evang. egyház
istentiszteletet tartott, amelyen a város vezető
emberei közül sokan jelentek meg. — A szegedi
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evang. nőegylet a szegények segítésére szep
tember 23-án délután előadást tartott a temp
lomban a város kiváló zeneiskolai művész-taná
rainak közreműködésével. A művészi számokat
Fichtner Sándor főigazgató, dr. Belle Ferenc,
Perényi Pál, Sz. Ladányi Mariska és Fiedler
Walter adták, s a jótékonyságról szabadelő
adást a gyülekezet lelkésze tartott. Az offerto
rium 115 pengőt hozott a szegények segítésére.
Az előadás erkölcsi sikere is igen nagy volt.
Mott János lemondása. Mott János, az
amerikai Kér. Ifj. Egyesületek nemzeti titkára
október közepén lemond erről a tisztjéről, hogy
minden idejét a külmisszió ügyének szentelje.
Le akar mondani a Kér. Diákok Világ;zövetségének elnökségéről is. Mott János volt elnöke
a Jeruzsálemben tartott nemzetközi külmisszói
konferenciának.
E gyetem es vallásos békekonferencia,
1930. Szeptember közepén üenfben a tizenegy
élő vallásnak (keresztvén, buddhista, konfuciá
nus, hindu, jain, zsidó, mohamedán, parszi,
sinto, szik és taoista) 150 képviselője gyűlt
egybe konfeienciára, amely elhatározta, hogy
1930-ban Egyetemes Val’ásos Békekonferenciát
tart, amelynek célja és feladata az lesz, hogy’
megállapítsa, mit tanítanak az egyes vallások a
békéről és a háború okairól; mit tesznek a vallá
sok a béke előmozdítására; hogyan lehetne el
hárítani a béke akadályait, biztosítani a nemzet
közi igazságosságot, erősíteni a jóakaratot. Az
előkészitó konferencián Dr. Mathews (Chicago)
elnökölt, de elnökölt az. egvik összejövetelen
Dr. Nansen, a hires utazó és felfedező is. Az
1930. évi konferenciát Ázsiában, valószínűleg In
diában fogják megtartani, s az Egyházi Béke
Szövetség (Church Peace lin ón) finanszírozza,
amelyre Carnegie András azzal a kimondott ren
deltetéssel bízott egy nagy összeget hogy az
egyházak között szorosabb viszonyt létesítsen.
Képes Luther-Naptár az 1929. évre.
S z e r k e s z t e t t e N é m e t h Sá mue l , so p 
r o n i ág. h i t v . ev. l í c e u m i t a n á r . Ara
1 pengő 60 fillér. — Tizenhetedik évfolyamában
jelent meg »az evangéliom híveinek évkönyve«,
hogy megint egy esztendőre jóbarátja, figyel
meztetője, {szórakoztatója és oktatója legyen egy
házunk tagjainak, családjainak. Aján’ásra, d cséretre nem szorul, elég ha annyit említünk meg
róla, hogy kiállításban, tartalomban ez is olyan
m^gas színvonalon áll, mint az eddigi évfolya
mok: irodalmi értékben e’ső a magyar n ptárak
között, amellett izig-vérig evangéliomi keresz
tyén. Méltóan vise’i homlokán a nagy reformá
tornak, aki egyúttal nagy iró és nyelvművész is
volt, a nevét. Evangélikus sajtónknak erre az
időszaki termékére jóleső megelégedéssel tekin
tünk. A naptár munkatársai között két püspö
künk nevével találkozunk: Dr. Raffay Sándor
bibliai elmélkedést irt, Kapi Béla amerikai kör
útját irta le. Történelmi és egyháztörténelmi
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tárgyakat dolgoztak fel Payr Sándor: Gróf
Brunsvik Teréz, az első magyar gyermekkert
megalapítója; Dr. Zsiray Miklós: A régi magyar
irás; iSzelényi Ödön: Bredeczky Sámuel; ugyan
ebbe a körbe vágnak a késmárki ev. líceum is
mertetése, A lutheri szellem kincsesházából cimü
rovat, Ormai Jánosnak az amerikai evangéliku
sokról irt cikke, az »alkalmi megemlékezések«,
a Jegyzetek az egyház életéből 1927—1928«, a
»Tükörképek az elmúlt év történetéből«, a »Ne
vezetesebb évfordulók« és »Egyházunk nevesebb
halottak cimü rovatokban foglaltak. Megemlé
kezik a nap ár »a négyszázéves Luther-Kátéról«
s közli Luthernak beteg atyjához irt levelét. A
szépirodalmi cikkek között Keztyüsné Balogh
Margit, Mesarthym, Beliczáné Okolicsányi Éva,
Gáncs Aladár elbeszéléseit, meséit, Vályi Nagy
Géza, Kutas Kálmán, Nagy Lajos, Miklós Vitéz,
Boldis István, Szigethy Lajos, költeményéit ta
láljuk. Dr. Kiss Jenő a babonáról, Duszik Lajos
a protesfantizmusröl, Dr. Böhm Dezső leánynevelésünkről irt, Kindfer Mihály a gyümölcsfák
permetezését ismerteti. Befejező elmélkedést Turóczy Zoltántól olvasunk. Az evangélikus egy
ház tiszti névtára és budapesti tájékoztató is
értékes részei a 176 oldal terjedelmű évkönyv
nek.
\
— A Dunántúli Egyházkerület Lelkészegyesület Győrött a templomban délelőtt 8 óra
kor istentisztelettel kezdi meg közgyűlését. Az
istentiszteleten irásmagyarázatot tart Németh
Károly győri egyházmegyei esperes. A közgyű
lés főbb tárgyai: ügyvivő aleinök jelentése az
egyházmegyei lelkészegyesületek működéséről.
Pénztáros jelentése. Tisztikar választása iaz 1927ben elfogadott alapszabályok értelmében. Indít
ványok és javaslatok letárgyalása. Értekezések
felolvasása, amennyire az idő engedi, — Az
egyesület választmánya a 8 órai istentiszteletet
megelőzőleg, félnyolc órakor tart ülést a győri
gyülekezet tanácstermében, amelyre az egyházmegyei egyesületek elnökei és a kerületi égyésület tisztikara megjhivatnak. Lébény, 1928. IX. 1.
Németh K. aleinök.
— A győri egyházmegyei tanítóegyesület
szeptember 29-ikén tartott közgyűlése a lemon
dott Kiss Lajos győrujfalui igazgató-tanító he
lyébe Magyar István felpéci igazgató-tanítót vá
lasztotta elnöknek.
— Tállya. Szilvássy Lajos az orgonaialap
gyarapítására 500 pengőt; özv. Győry Istvánné
a Kossuth Lajos keresztelési medencére és a
szószékre értékes és művészi becsű térítőt ado
mányozott; a gyülekezet közadakozásból vetitőglépet szerzett be. — Fiedler Ferdinand prezbiter
házasságának félszázados évfordulóját ünnepel
te. — A Tállyához tartozó Monok fiókegyház
nyom atott a
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harmóniumot szerzett be és uj harangra is meginditotta a gyűjtést.
— Revíziós templom Budapesten. Rom.
kath. templomot nem nehéz építeni hazánk fővá
rosában. Most például a Ferdinánd-téren épül
majd egy templom, amelyet Rothermere lord
s a magyar vármegyék címerei fognak ékesíteni,
a főváros már megszavazott 100.000 pengőt, az
állam és a vármegyék támogatása sem marad1
el. Ez a templom ugyanis revíziós templomnak
neveztetik, és minden'magyar bucsujáró helyéül
van kiszemelve, aminek ellenében mindenkitől
szívesen vesznek, sőt kérnek pénzt. Az ötlet
nem rossz. De tudva azt, hogy a római katholikus papoknak és híveknek tilos más keresztyén
egyház vallási cselekményein résztvenni, ismerve
a rom. kath. egyháznak a vegyesházasságok
ügyében vallott álláspontját, olvasva a lapok
ban azokat a minősithetetlen támadásokat, ame
lyeket grófok és páterek a protestánsok ellen
intéznek, elképzelhetetlen dolog1, hogy öntudatos
protestáns ember róm. kath. templomot nemzeti
szentélynek tekintsen. Az óriási sajtópropaganda
senkit ne tévesszen meg. A magyar egységnek
egyik legveszedelmesebb ellensége marad a klérikalizmus és jezsuitizmus. A revíziós róm. kath.
templomra lesz pénz bőven, erre jó az ötlet, de
az egységet nem akkor kellene hirdetni, amikor
pénzre van szükség' egy római kathíolikus temp
lom felépítéséhez. Hirdessék az egységet Tapol
cán, Egerben s a katholikus nagygyűléseken és
Sőleg. adjanak a római egyháznak olyan törvénvek^t, amelyek nem szítják a visszavonást, gyű
lölködést és szeretetlenségiet.
— Értesítés! A Keresztyén Családi Emlék
könyv a dunántúli egyházkerületi lelkészegyesü
let kiadásában megjelent. A megrendelők a na
pokban megkapják a megrendelt példányszámot.
Az Emlékkönyv árát a lelkészegyesület október
17-iki közgyűlése fogja megállapítani. További
megrendelések az egyesület pénztárosánál, Hor
váth Olivér nagykanizsai (Zala m.) lelkész-ur
nái eszközlendők. Németh Károly, üv. aleinök.
— A magyarbólyi gyülekezet október 7-én
ünnepli Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész papi
szolgálatának 25-ik évfordulóját.
— Pass László kölesdi (Tolna m.) lelkész
től október hónapban »Népművelési előadások«
címen 32 iskolánkivüli népművelési előadást tar
talmazó könyv fog megjelenni. Lapunk utján
arra kéri a népműveléssel foglalkozó lelkész és
tanító urakat, hogy rendeléseiket postafordultá
val szíveskedjenek hozzájuttatni a 200 oldalas
könyv árának, öt pengőnek egyidejű megküldé
sével. A könyv könyvkereskedői forgalomba
nem kerül.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Köszöntés.

Begrüssung.

A Protestantizmust Védő Nemzetközi Szö
vetséget, mint kedvesen és szívesen látott ven
dégeinket, a magyar protestánsok nevében me
leg szívvel köszöntőm!
Ez a köszöntés szól a testvéreknek, akik a
miénkkel azonos ideálokért küzdenek. De szól
a Szövetségnek is, mint nemes és fenséges célok
szolgálatában álló tábornak, amely az emberiség
legdrágább javaiért kü/d. Mert a protestantiz
mus, melynek védelmét ez a Szövetség célul
tűzte ki, az emberiség legdrágább kincseit őrzi
és azokért harcol.
Harcol az Isten emberi elmétől meg nem
elegyített igazaiért. Harcol Krisztus evangéliu
mának minden felekezeti elfogultságon felül
emelkedő érvényesüléséért.
Harcol az Isten egyszülött szent Fiának
egy edül való és senkire át nem ruházott örök
uralmáért.
Harcol a lelkiismeret szabadságáért.
Harcol a hívőknek a mennyei Atyához való
közvetetten és félelem nélkül való járulásáért.
Harcol az emberek farizeusi g ő g és gyűlöl
ködő elfogultság nélkül való, szeretetben fo
gant, türelemben és megértésben diadalmas
kodó testvériségéért.
Harcol mindazért, amit e világ Megváltója
a pogány tökéletlenségek és a zsidó elfogultsá
gok fölé emelkedő isteni igazságképpen e vi
lágnak ajándékul és örökségül adott.
És mert ezt az isteni ajándékot az Ur mind
az egész világnak szánta, amikor a protestantiz
mus az Isten igazait hirdeti és mikor a maga
igazait védi, nem felekezeti téren mozog, ha
nem az emberiség legdiágább értékeit hordozza,
védi, terjeszti és gyarapítja.

Die Mitglieder des Internationalen Verban
des zur Verteidigung des Protestantismus begrüsse ich aufs herzlichste als unsere lieben
(iäste im Namen des ungarischen Protestan
tismus.
Dieser Qruss gilt unseren Brüdern, die mit
den Unsrigen um die gleichen Ideale kämpfen.
Doch derselbe gilt auch dem Verbände, als dem
Heerlager, das für die teuersten Güter der
Menschheit zu Felde zieht. Denn der Protestan
tismus dessen Verteidigung dieser Verband sich
zur Aufgabe gesetzt hat, schützt in der Tat die
höchsten Güter der Menschheit und geht für
sie in den Kampf.
Er kämpft um die göttliche Wahrheit, die
vom menschlichen Geiste unberührt geblieben.
Und auch dafür kämpft derselbe, dass sich Christi
reines Evangelium siegreich durchzusetzen ver
möge aller konfessionellen Engherzigkeit zum
T rotz.
Er kämpft für die ausschliessliche und auf
niemand übertragbare ewige Herrschaft von
Gottes eingeborenem Sohn.
Er kämpft für die Gewissensfreiheit.
Er kämpft dafür, dass die Gläubigen den
Weg zum himmlischen Vater unmittelbar und
unbeeinflusst von der Furcht finden und wan
deln mögen.
Um jene Brüderlichkeit kämpft er, die da
frei von farisäischem Hochmut und blindem
Hass, in Liebe geboren ist und in Geduld und
in gegenseitigem Verstehen ihre Triumpfí felért.
Er kämpft für all das, was der Welterlöser
als göttliche Wahrheit der Welt zum Erbge
schenke gegeben, jene Wahrheit, die über dié
Unvollkommenheiten des Heidentums und die
Voreingenommenheit der Juden erhaben ist.
Und gerade weil der Herr dieses sein gött
liches Gnadengeschenk für die ganze Welt be
stimmt hat, deshalb bewegt sich der Protes
tantismus, während er die göttliche Wahrheit
verkündet und seine Wahrheit verteidigt, nicht
auf konfessionellem Eioden, sondern er dient
damit vielmehr der ganzen Menschheit, indem
er eben ihre wertvollsten Güter bewahr^ ver
teidigt, verbreitet und vermehrt.
Wir ungarischen Protestanten, die heute
um der Wahrheit Gottes willen aus dem geg'-

A világ küzdő protestantizmusának vezér
karát a magyar piotestánsok, akik ma az Ur
igazaiért az ellentáborból és a megbomlott köz-
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szellem részéről jövő támadások kereszttüzében
nehéz harcot állnak, szivük örvendező szeretetével és lelkűk bátorodó bizalmával köszöntik.
Köszöntik az isteni örök igazság nevében. Kö
szöntik az emberiség legdrágább javaiért, me
lyeknek oltáránál maguk is kész szívvel szol
gálnak.
Az áldások örök Istene pedig áldja meg a
mi testvéri találkozásunkat és áldja meg a mi
együttes munkálkodásunkat!
D. Raffay Sándor,
püspök.

nerischen Lager und seitens des verderbten
Zeitgeistes einem Kreuzfeuer ausgesetzt sind.,
begrüssen den Generalstab des kämpfenden
Welt-Protestantismus mit von Herzen kommen
der Freude und voller Zuversicht. Auch im
Namen der göttlichen Wahrheit begrüssen wir
ihn und im Namen der höchsten menschlichen
Güter, in deren Dienst auch wir mit voller Be
reitwilligkeit uns gestellt haben.
Der Segen des lebendigen Gottes aber sei
über unserer brüderlichen Zusammenkunft und
begleite unsere gemeinsame Arbeit!
D. Alexander Raffay,
Bischof.

Kapi Béla püspök a felekezetközi viszonyról.

mint a nemzeti lelkiismeret egy parányy gyenge
megnyilvánulása, szeretném belékiáltani honfi
társaim leikébe évezredes történelmünk ama
megdönthetetlen igazságát, hogy külső ellenség
nél mindig: vérvesztőbb sebeket ejtett rajtunk
belső egységünk hiánya, egymással szembetá
madó, egymást becsmérlő és fogyasztó tusa
kodásunk.
Vezéri polcról intézem e szót saját egyhá
zamhoz: tartsunk önvizsgálatot s keressük éber
lelkiismerettel, ha vájjon valamiben és valami
kor is nem terheli-e lelkünket elhamarkodott
szó, meggondolatlan cselekedet a békesség kö
telékének miegszaggatásáért.
A róm. kath. egyház vezetőire hasonló honfikötelesség (hárul, mely súlyban és felelősségben
együtt növekszik az egyház számbeli és anyagi
erejével.
Államunk kormánya előtt pedig felelőssé
gem teljes tudatában újra elismétlem azon igaz
ságokat, hogy a felekezetközi békének fentartása mindenekelőtt állami érdek és annak bizto
sítása kormányzati kötelesség. Sérelmet szen
vedő egyházunk nem akar a róm. kath. egy
házzal hadbaszállani törvényben biztosított vi
szonossága és egyházi méltósága védelmében.
Hanem igenis az államkormánytól jogosan vár
juk az állami törvényben biztosított egyházi vi
szonosság érvényesítését. Nem szádunk perbe
a mortalium animos encyklikával s elhallgatjuk
szivünk legkeserübb érzéseit afelett, hogy sokan
papjaink imádságos áldását átkos szennynek ér
zik közös zászlóinkon. De igenis, a kormánytól
joggal elvárhatja egyházunk, hogy az állam tör
vényeinek legalább saját hatáskörében érvényt
szerezzen. Pedig ez irányban is vannak sérel
meink! Állami iskolákban is tartanak zászlószen
telést, melyen tiltakozásunk ellenére mellőzik
egyházunkat. Vájjon ezekben az iskolákban a
róm. kath. egyház dogmája parancsol-e, avagy
az állam törvényei? Levente-mozgalmainkat ál
lami törvény hozta létre s a benne való rész
vételt (állami törvény teszi mindnyájunkra köte
lezővé. Hogyan lehetséges akkor, hogy ezen
mozgalmunkban is lépten-nyomon megalázás
éri egyházunkat? Számunkra a védekezés is ne-
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A felekezetközi viszony javulást nem, leg
feljebb rosszabbodást mutat. Sajtóban, népgyüléseken állandóan támadásoknak vagyunk ki
téve. Egyházi és világi vezéreinket kisebbítik,
történelmi hivatásunkat kétségbe vonják, nemzetfentartó jelentőségünket megtagadják. A gyű
lölet tüze lassanként felemészti az eddig védel
mezett összekötő hidakat s ha enyhülés nem
következik be, lassanként a nemzet javára irá
nyuló közös munkálkodás lehetőségiéi veszé
lyeztetnek.
A pápa mortalium animos encyklikája újabb
elvi fundamentumot ad a felekezeti békétlenség
nek. A hercegprímásnak az iskolai zászlóava
tásokra vonatkozó rendelkezései állandó feszült
ség okozóivá válnak. A cserkész- és leventemozgialmakon mindjobban átütközik az erre irá
nyuló tendencia. Keserű mosolygással halljuk
a különösen hangzó megállapítást, hogy hazánk
ban a róm. katholikusok egyházi hovatartozandóságuk miatt mellőzést kénytelenek elszen
vedni. Ha igy volna, magunk is helytelenitenénk,
mert evamgéliomi meggyőződésünk szerint jog
renddel bíró, egészséges szellemű államban rá
termettség1, szellemi és erkölcsi érték szerint
klasszifikálódnak az emberek, de soha és semmi
esetre sem vallásuk szerint. Ellenben igenis jo
gosnak érezzük azon szomorú tény megállapí
tását, hogy vezető állásokba jutásnál nehéz aka
dállyá vált a prot. egyházak bármelyikéhez való
tartozás. Szomorú példákkal tudjuk igazolni,
hogy becsületes köztisztviselői emelkedést ketté
tör a velünk szemben érvényesített numerus
klauzus s a többségi elv.
A felekezetközi viszony egyetemes keresz
tyén szempontból történő megítéléséről régebbi
püspöki jelentésemben részletesen szóltam. Meg
világítottam a felekezetközi jóviszony nemzeti
jelentősegét is és nyíltan kifejeztem azon meg
győződésemet, hogy a felekezeti harcot a nem
zet mostani helyzetében hazaárulásnak ítélem.
Hazánkért aggódó lelkem minden erejével,
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hczzé válik, másoknak pedig a támadás is
könnyű. És sokszor nem is a támadót bélyeg
zik a békétlenség bélyegével, hanem a védekező
kerül a nemzet közvéleményének vádlott szé
kébe!
Letaposott, elszegényedett, magára hagyott
nemzetünk mindent elveszít, ha önmagát is el
veszti. Eszméljünk való helyzetünkre s önfegyel
mezéssel, a békesség és testvériség komoly át
é lé sé v e l emeljük önmagunkat azon komoly ma
gaslatra, ahol jobban szeretik az emberek hazá
jukat, semmint amennyire gyűlölik egymást. És
ha a Krisztus keresztfája egyetemes keresztyén
igazságai mind elerótleniilnének s képtelenné
válnának arra, hogy a krisztusi megváltás ke
gyelmének boldogságával összekovácsolják egy
egységbe a kereszt tövében imádkozó sereget,
akkor legalább lássuk meg közös édesanyánk
könnytől ázott, halavány arcát s az ö kedvéért,
az ö javáért, boldogságáért é; boldogulásáért
temessük el a gyűlölködést s tegyük nemzeti
törvénnyé a megértő szeretetet!

A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszö
vetségének határozata az augusztus hé 24-30.
Prágában tártéit konferencián.
1. Tekintettel arra, hogy az általános nyug
talanság és bizonytalanság, ahelyett, hogy csök
kenne, erősbödik, úgyhogy az államok mintha
visszariadnának a leszerelés problémájától, vagy'
legalább is képteleneknek látszanak annak meg
oldására.
2. Tekintettel arra, hogy’ minden ország
fegyverkezésének arra a minimumra való csök
kentése, amely összeegyeztethető a nemzeti biz
tonsággal és közös akciók által kijelölt nemzet
közi kötelezettségek végrehajtásával — ahogyan
az a Paktumban is kifejezésre jut — az elérendő
cél, ha egy újabb háború katasztrófáját el akar
juk kerülni.
3. Tekintettel arra, hogy az 1919. évi béke
szerződések által a fegyverkezéseknek egyes ál
lamokra kirótt csökkentése és korlátozása azért
történt, hogy minden államban lehetővé tétes
sék a fegyverkezések csökkentése, és hogy az
az 55 állam, amelyek .tagjai a Népszövetségnek,
ilyen formán arra kötelezték magukat, hogy a
Paktum 8. cikkelyében említett feltételek mellett
az általános leszerelés érdekében dolgozzanak.
4. Tekintettel arra, hogy ezek a reciprokális
kötelezettségek (engagements) minden érdekelt
nemzetet egy époly ünnepélyes, mint parancsoló
kötelesség elé állítanak.
5. Tekintettel arra, hogy még abban az eset
ben is, ha a fegyverkezések korlátozása ténnyé
válik, elkerülhetetlen minden eszközzel biztosí
tékot szerezni arról, hogy azt valósággal be
tartják.
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6.
Tekintettel arra, hogy époly szüksége
lesz minden nemzetre nézve a kötelező bírásko
dásnak, vagy valamely más hasonló eljárásnak
egyetemes rendszerként való elfogadása, a né
pek között felmerülő konfliktusok elintézése
végett.
A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világ
szövetségének (Alliance Universelle pour l’Amitié Internationale par les Églises) égisze alatt
Prágában, 1928. évi augusztus havában tartott
konferencia nyomatékosan felkér minden keresz
tyén egyházat, hogy vigyék híveik elé ezeket a
megfontolásokat es emlékeztessék mindazokat
az országokat, amelyek tagjai a Népszövetség
nek, arra az ünnepélyes kötelezettségükre, hogy
katonai erőiket csökkentsék és korlátozzák a
Paktumban említett feltételek szerint és fogad
janak el egy egyetemes szervezetet, amely szérint a konfliktusokat békésen, a jogszolgáltatás
utián s nem háborúval intéznék el. Kéri az egy
házakat , használják fel befolyásukat a Népszö
vetségnél és illetékes kormányaiknál arra, hogy
fejezzék be a leggyorsabban azokat a nemzet
közi intézkedéseket, amelyek ennek a célnak az
elérését lehetővé teszik.
A Konferencia kérvc-kéri az egyházakat,
hogy nevelő befolyásuknak és vallásos inspirá
ciójuknak súlyát vessék latba annak az eszmé
nek a szolgálatában, hogy a népek, a jövőben
a testvéri szolidaritásnak és az egyöntetű együtt
működés kölcsönös szerződéseinek kapcsaival
füzetvén egybe, mondjanak le az abszolút szuverénitás címén való uralkodásról: ismerjék el
a nemzetközi kötelezettségeket. Jézus Krisztus
egyházai alaptételként elfogadják közös Fejők
nek az Evangéliomban lefektetett értékskáláját:
»Keressétek először az Istennek Országát.«
(Le Témoignage.)

Kivándorlás és kivándorló-misszió.
A belmisszió legtöbb ága nálunk még jófor
mán csak hírből ismeretes. Ilyen a kivándorló
misszió is. Igaz, hogy ennek jelentőségét a bclmisszió hazájában, Németországban sem egy
formán értékelik. Pedig ez a munka sem kisebb
jelentőségű a belmisszió bármely más munkájá
nál, sőt ennél a munkánál az eredményességnek
jóval több lehetősége nyílik, mint másutt, mert
a hazájuktól bucsuzó kivándorlók különösen fo
gékonyak a segítő szeretet tapasztalásán át Isten
Igéjének befogadására. Ennek a missziónak a
munkájában hazai ev. egyházunk is ismételten
részt vett már s ezért nem érdektden közelebb
ről is tudomást szerezni róla.
Kimondott kivándorló-missZtó csupán a két
nagy kikötővárosban: Hamburgban és Brémá
ban van. Munkájuk nagy vonásokban ugyanaz,
elsősorban a kikötővárosba érkezett s közvetle
nül elutazás előtt álló kivándorlók lelki gondo-
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zása. Ennek főmozzanata a hajók indulása előtti
napon tartani szokott istentisztelet és Úrvacsora
osztás. Ez Hamburgiban a város külterületén, a
kikötő közelében levő u. n. kivándorló csarno
kokban (Ueberseeheim) történik, ahol a legtöbb
kivándorló elhelyezést talál s ugyanott a kiván
dorló istentiszteletek számára külön templom
is van. Sok magyar kivándorló könnyes imád
sága szállt már ebből a kis templomból az Egek
Urához.
Ezzel azonban nem merül ki a misszió mun
kája. A német kivándorlók közül sokan inkább
a városban laknak, s hogy ezeket a kizsarolástól
megvédjék, a misszió igyekszik ezek számára
megfelelő, olcsó lakást szerezni. E célból a misszió
a múlt évben nagy áldozattal egy négyemeletes
házat iszerzett, melyben a szükséges hivatalos
helyiségeken kívül a kivándorlók, de egyéb ven
dégek számára is egyszerű, olcsó hospiz-ot ren
dezett be, miáltal az itt elhelyezést nyerő kiván
dorlók személyes gondozása is sokkal eredmé
nyesebb lehet. A missziónak a pályaudviar-miszsziónál is van képviselője s ezenkívül a külső
munka jórészét egy diakónus láfja el, aki a be
jelentett érkező kivándorlókat a pályaudvaron
várja, minden ügyes-bajos dolgukban segítsé
gükre van, a hajók indulásakor az ev. kivándor
lók között röpcédulákat oszt ki., amelyeken buz
dító sorok kíséretében rajta vannak a célország
ev. lelkészeinek s egyéb bizalmi embereinek a
címei. Ez utóbbi dologi különösen fontos, mivel
ezáltal ja legtöbb kivándorolt az idegenben mind
járt megbízható támpontot talál s egyházával is
kapcsolatban marad. A hamburgi kivándorlómisszió különösen szoros kapcsolatban van a
kanadai Lutheran Immigration Board-dal, mely
utóbbi a hozzá átutalt németajkú embe ek elhe
lyezéséért teljes garanciát vállal.
Hasonló irányban tettem az elmúlt nyáron
kísérletet ;a Hamburgon átutazó magyar ev. ki
vándorlóknál. Mondanom sem kell, hogy min
den ilyen segitséget nagy örömmel és hálával
fogadtak. Csakhogy, sajnos, nálunk ezen a té
ren a szervezett munkához hiányzik még a kellő
alap. Igaz, hogy az Egyesült Államokban van
néhány magyar ev. lelkészi állás, csakhogy az
erős korlátozás miatt az ide való kivándorlás
ma már jelentéktelen. Ellenben Kanadában,
ahova ma a magyar kivándorlóknak közel 90
százaléka megy, csupán egy, nemrég alakult ma
gyar ev. lelkészi állomás van Torontóban, míg
pl. Winnipegben, Calgaryban, ahova a kiván
dorló-transzportokat irányítják, senki sem gon
doskodik ev. híveinkről. Ezek azután, ha egy
házi kapcsolatot keresnek, a református gyüle
kezeteket térősitik, akiknek több lelkésze műkö
dik ezeken a területeken. Viszont a délamerikai államokban, ahol szintén sok magyar kiván
dorolt él (az elszakított területek sok magyar
kivándoroltjára is gondolnunk kell!), eddig tu
domásom szerint még csak kísérlet sem történt
ev. híveink szervezésére.
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A kivándorló-missziónak van ezenkívül még
más tevékenységíe is: a kivándorolni szándéko
zók felvilágosítása, tanáccsal való ellátása. Ezt
a munkáját azonban megosztja más szervezetek
kel, elsősorban a hivatalos állami tanácsadó iro
dákkal. De ezenkívül van jól kiépített, egész
Németországira kiterjedő ev. egyházi tanácsadó
szervezet is, melynek központja a Berlinben szé
kelő Verband für evangelische Auswanderer
fürsorge s melynek a hamburgi és brémai ki
vándorló-missziók is tagjai. Ennek a szervezet
nek van külön folyóirata, Berlinben a kivándor
lással kapcsolatos bel- és külföldi újságokkal,
folyóiratokkal gazdagon felszerelt olvasóterme
és könyvtára. De a kivándorló-missziókat is szá
zával keresik fel levélben és személyesen a ta
nácsot kérők.
Ha igen fontos és szükséges az, hogy egy
házunk részéről valaki legalább a tavaszi és kora
nyári főkivándorlási időszakban mindig részt ve
gyen a kikötővárosok kivándorló-misszióinak
munkájában, úgy még sokkal fontosabb és szük
ségesebb volna az előzetes felvilágosító és ta
nácsadó szolgálat. Sokszor tapasztaltam azt,
hogy kivándorlóink többnyire határozott és vi
lágos cél nélkül, a tengerentúli viszonyokat egy
általán nem, vagy csupán egy »szerencsés«, eset
leg erősen kiszínezett levele alapján hamis meg
világításban ismerve, úgyszólván vaktában vág
nak neki az ismeretlen nagyvilágnak, aminek a
végié oly sok csalódás, hajótörés. Természetesen
számbeli kicsiségünk folytán, mely a kivándor
lók vallási számarányában is kifejezésre jut, nagy
szabású szervezett munkára nem gondolhatunk.
Hazánkban csupán egy hivatalos szerv foglalko
zik a kivándorlás kérdésével és a tanácsadással:
a Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat
Védő Iroda (Budapest, VIII., Fiumei-ut 4). De
mindenki, aki a magyarság sorsát szivén viseli,
önkéntes munkása kell, hogy legyen az ügynek.
Elsősorban természetesen a lelkészek, különö
sen olyan helyeken, ahol a kivándorlási láz ma
gát a gyülekezetét is veszélyezteti. Szükséges
nek tartom megemlíteni, hogy a fentemlitett
hazai szervezeten kívül a német kivándorló-miszsziók vezetői (Hamburg 5, Rautenbergstr. 11.,
Bremen Georgstr. 22.) is mindenkor" szívesen
szolgálnak tanáccsal és felvilágositással.
Szolgáljon e néhány sor ösztönzésül Hazánk
és Egyházunk egyik égető problémájának meg
ismerésére s annak megszüntetését célzó mun
kára.
Wiczián Dezső.

-- A Protestáns Nőszöveísé* V. Orsz. Nőimunka Kiállítását Petri Béláné és Fáy Aladárné
vezetése mellett f. é. október 16—21. bezárólag
a pesti Vigadó első emeleti helyiségeiben tartja.
Minden közelebbi f el világosi tást megad a Pro
testáns Nőszövetség irodájában (IV. kér. Királyi
Pál-u. 9. szám, félemelet, telefon : ,Aut. 816-33.)
azoknak, akik ebben iaiz ügyben hozzá fordulnak.
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H ofacker L ajos.
1828 f 1928.*

VIII.
Közben a betegség súlyosbodik, októberben
oly rettenetes idcgláz lép fel, hogy Hofacker
elmebetegségre gondol. Ez nem következett be,
de jött egy fordulat, mely szerint a betegség
halálos kimenetelűnek mutatkozott. hofackiT
boldog volt, hogy Megváltójához mehet. Több
heti önkívületi állapot után, egy este Stuttgart
legelső orvosa kijelenti, hogy az éjjel a beteg
meg fog halni. »M egnyugtatóig hat rám —
válaszolta egyik fiú —, hogy Lajos most már
minden emberi segédlet kizárásával Isten keze
közé jut, Aki most annál nyilvánvalóbban megdicsőitheti magát órajta.« És valóban, ezen az
éjszakán csodálatos fordulat történt. Ugyanaz
az orvos másnap a teljes munkaképességig vivő
javulás lehetőségét konstatálta, hofiackcr maga
is nagyon örült. Ellenmondásnak látszik ez a
korábbi halálkészséghez képest. D e éppen az,
hogy e ponton újabb megfigyeléséket tett. A
halál nagyon komoly dolog. Ne kivárna senki
kedélyesen siettetni. Később nem is találjuk már
nála ezt az édeskés halálkészséget, melyet hivő
emberektől úgy el szoktak várni. Az év utolsó
estéjén összegyűjtötte a hozzá ragaszkodóknak
egy kis seregét s házi hálaistentiszteletet tar
tott velük. Csodálatos gyógyulása, nemkülön
ben ez a hálaadó összejövetel rendkívül mély
hatással volt az egész gyülekezetre.
1826. februárjában annyira ment a javulás,
hogy megpályázhatta a Stuttgarttól 6 óra távol
ságra levő Ridingshausent. Ez a kis gyülekezet
lett ezután első önálló s egyben utolsó Ielkészi
működésének színhelye. Állását julius 1-vel fog
lalta el. Mintha Isten országa legfontosabb őr
helyét kellett volna elfoglalnia, oly komolyan ké
szül uj megbízatásához. Stuttgarttól egy nyom
tatásban kiadott rendkívül kedves bucsuiratban
búcsúzik. lÁUjon itt belőle két mondat! »Ha az
örökkévalóságban az Ur nagy irgalma folytán
egy megmentett lélekkel találkozom, aki azt
mondja, hogy itteni szolgálatom őt az evangéllium által az élet utján előbbre vitte, akkor mé
lyen meg fogok hajolni, arcra borulok és Arra
fogok felmutatni, Aki megölette magát a világ
bűneiért.« »Iparkodjunk, hogy azt, Aki minket
magának megvásárolt, ne fosszuk meg semmi
ben az ö fájdalmainak s műveinek jutalmától.
Ezsaiás S3. 11.«
R i d i n g s h a u s e n i s z o l g á l a t az
anya hal ál ái g.
Beköszöntő igéje Ezsaiás 45. 11. volt. Több
mint egy évi pausa után maga sem tudta, hogy
fogja bírni a beszédet. De mindjárt a bevezetés
ben egy találó idézete volt.
Gyenge vagyok, tudja ezt ő ,
Én meg tudom, hol az erő.
Ki a halálból kimentett,
Velem még mást is megtehet.

309

A hang egyre erősült s a szorongásig meg
telt templom visszafojtott lélekzettel hallgatta:
»Irányítsátok felém gyermekeimet s kezeimnek
alkotásait!« Ez a lelkipásztor főteendője. Fel
mutatni Jézusra. Bár a lelkek sokfélék, minden
kit Jézushoz kell irányítani. Különbség csak az,
hogy egyesek már úgy irányíthatók Hozzá, mint
gyermekek. Másokat úgy kell előbb megnyerni
Jézus számára. Az az újfajta tanítás, hogy min
denki Isten gyermeke természettől fogva, telje
sen bibliaellenes és antikrisztusi. Csak, akik újjá
születtek, elveszett voltukat felismerték s Jézus
keresztjénél a békességet megtalálták, mondhat
ják: Atyám az Atya! Akihez a lelkiismeret igy
szól: »Te még messze vagy az Isten Országától
- annál itt az idő, hogy felkeljen s mellét verve
megtérjen. Elcsüggedni, hogy már nem lehetsz
Isten gyermeke — erre semmi szükség. — Az
aratás Üra a/ért állított Ridingshausenbe, hogy
lelkeket nyerjek az Ö számára, hogy' sokan meg
tudják, hogy a Krisztus halála által jog szerez
tetett, hogy Istennek valódi gy ermekei legyenek.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Kapi Béla püspök búcsúztatása és fo 
gadtatása. A dunántúli egyházkerület püspöke
október hó 7-én vett búcsút szombathelyi gyü
lekezetétől s ugyanaznap délután érkezett meg
uj gyülekezetébe, Győrbe. Szombathelyen az is
tentiszteletet a püspök tartóba, s utána az egy
házközség közgyűlést tartott, amelynek kereté
ben Jánossy Gábor orsz. képviselő, egyházköz
ségi felügyelő, a szombathelyi gyülekezet, Zongor Béla, a vasi közép egyházmegye esperese
az egyházmegye, Vitéz Tarányi Ferenc főispán
Vasvármegye, Horváth Kálmán alispán a Kulturegyesület, Kiskos István polgármester Szom
bathely város képviseletében búcsúztatták a püs
pököt, Dr. Basel Ernő győri reálgimnáziumi ta
nár pedig negyven tagú győri küldöttség élén
köszöntötte a győri egyházközség lelkészét. A
püspök virágokkal feldíszített vasúti kocsiban
tette meg az utat Szombathelyről Győrbe, ahova
egy tizenöt tagú szombathelyi küldöttség is el
kísérte. A győri állomáson Dr. Bejei Németh
Károly, Némethy Ödön alispánnal és Szauter
Ferenc polgármesterrel Győr-Mo on-Pozsony e.
egyesített vármegyék és Győr sz. kir. város,
Győry Elemér aznap beiktatott győri ref. lel
kész a ref. egyháztanács élén a ref. gyülekezet,
Csemez István győri egyházmegyei felügyelő
Németh Károly esperessel a győri egyházmegye,
Jausz Lajos győri másodfelügyelö a győri gyü
lekezet nevében üdvözölték a püspököt; a győri
ev. ifjúsági egyesület nevében Horváth Jolánka
a piispöknét köszöntötte és virágcsokrot nyúj
tott át. A leventék, cserkészek, elemi és közép
iskolai tanulók, és nagy sokaság lelkesen éljenző
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és virágokat szóró sorfalai közt, hosszú kocsi
sor élén, a főispán oldalán ülve érkezett a püs
pök az evangélikus kon vént zászlókkal diszitett
kapuja elé; itt Mikiás Mihály, nyug. ezredes, a
győri egyházkerület felügyelője üdvözölte, s át
adta a templomkulcsot. A templom ajtaja ki
nyílt és zsúfolásig megtelt az egybese reglett hí
vekkel. Az JErős Vár első versének eléneklése
után a püspök Németh Károly esperes és Turóczy Zoltán győri lelkész kíséretében az oltár
elé ment, buzgó imát mondott és áldást osztott.
Az Erős Vár utolsó versének éléneklésé vél a
szeretetét sugárzó és felemelő fogadtatási ün
nepség végétért.
— Báró Radvánszky Albert egyetemes
egyházi és iskolai felügyelő több heti tartózko
dásra külföldre utazott. Jelenleg Londonban tar
tózkodik.
— Kitüntetés* A kormányzó Rupprecht
Olivér felsőházi tagot, a dunántúli egyházkerü
leti gyámintézet világi elnökét a II. osztályú ma
gyar érdemkereszttel tüntette ki. A kitüntetés
alkalmából Sopron vármegye közgyűlése meleg
ünneplésben részesítette egyházunk kiváló veze
tőemberét. Vitéz Simon Elemér főispán átadva
a kitüntetést, szép beszédben méltatta Rupprecht
Olivér érdemeit. Baán Jenő felsőházi tag a tör
vényhatóság, Gévay-Wolff alispán a vármegyei
tisztikar nerében üdvözölte a kitüntetettet.
— Lelkészavatás. Kiss István, a dunáninneni egyházkerület püspöke augusztus hó
19-én lelkésszé avatta Pohánka Sándor lelkész
jelöltet a sámsonházai templomban.
— Címadományozás* A kormányzó a m.
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előter
jesztésére dr. Vieto risz József nyíregyházi ág.
h. ev. reálgimnáziumi igazgatónak nyugdíjazta
tása alkalmából a tankerületi királyi főigazgatói
címet adományozta.
— Esküvő. Rásó Márta és dr. Plenczner
Sándor október 9-én tartották esküvőjüket Bu
dapesten, a Deák-téri templomban.
— Gyám intézet. A magyarhoni egyetemes
evangélikus gyámintézet 1928. évi rendes köz
gyűlését október 20-án este 6 órakor tartja Bé
késcsabán a nagytemplomban Ziermann Lajos
és Báró Feilitzsch Berthold elnöklete alatt. Ok
tóber 19-én délután 5 órakor a központi bizott
ság ülésezik Budapesten a Deák-téren az evang.
egyház kis tanácstermében. Október 20-án dél
után 3 órakor Meskó Károly gyermekistentiszte
letet, utána vitéz dr. Kendeh Kirchknopf Gusz
táv a középiskolák ifjúságának istentiszteletet
tart a békéscsabai nagytemplomban. A félhatkor
liturgikus istentisztelettel kezdődő közgyűlés
tárgysorozata: 1. Ima, 2. Elnöki megnyitó, 3.
Egyházi elnökre leadott szavazatok, 4. Elnöki je
lentés, 5. Ügyészi jelentés, 6. Bognár-alapitványí ól jelentés, 7. Egyházkerületek jelentései, 8.
Pénztárosi jelentés, 9. Számvizsgáló biz. jelen
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tés, 10. Kérvények, indítványok, 11. Jövő évi
közgyűlés kitűzése, 12. Ima. Október 21-én (va
sárnap) dl. e. 9 órakor Paulik János lelkészegye
sületi elnök tótul, d. e. 11 órakor Kapi Béla püs
pök magyarul prédikál a nagytemplomban, dél
után 4 órakor vallásos est az ipartestület disztermében, amelynek programmja: 1. »Hiszekegy«
énekli az iparosdalárda, 2. Reményi S. »Óriás«
szavalja Kimer Gusztáv, 3. és 4. énekszámok
(egyházi vegyeskar és Uhrin Klára); 5. Dr.
Traeger Ernő min. tan. előadása; 6. Veres Im
rémé szavalata; 7. Erős Vár.
— Házasság. Wikkert Lajos mezőtúri ev.
lelkész és Popper Edit, Dr. Popper Igjnác török
szentmiklósi malom r. t. igazgató leánya, szept.
20-án Budapesten, a Deák-téri ev. templomban
házasságot kötöttek. Az eskctést Dr. Raffay Nán
dor püspök végezte.
— Templomünnep Karancsságon. Meg
hitt ünnepség] keretében ünnepelte szept. 23-án
a Karancsságon és környékén lakó evangélikusság a Báró Prónay nővérek kastélyában lévő
imaház 20, esztendős fennállását. Az ünnepi isten
tiszteletet Kardos Gyula balassagyarmati alesperes és dr. Csemgődy Lajos parochus lelkész
végezték az urszentva csóréjának kiosztásával,
amelyen irésztviett a templomot egészen megtöltő
közönség és báró Prónay Róza és Irma úrnők
is. Az istentiszteleten az ünnepi igehirdetést
Kardos Gyula alesperes tartotta, mély hatást
keltve, ami után a bárónők az egész ünneplő
közönséget megvendégelték. Kedves mozzanata
volt az ünnep délutánjának, amikor Kardos álesperes megpillantván egy igen praktikus és
díszes kiállítású, magánhasználatra, ill. beteggyóntatásra alkalmas urvacsorai készüléket, fel
hívta a lelkésztársa figyelmét arra, hogy ilyet
minden egyháznak be kellene szereznie és neki
magának is régi terve ez. Erre Prónay Róza
bárónő odalépvén hozzá, közölte vele, hogy ezt
az ezüstapparátust az alesperes ur tekintse ma
gáénak, mert épen az ő részére készítették ezt
abból az alkalomból, hogy az: imaház megalaku
lása óta, tehát épen 20 esztendeje, mindenkor
nagy készséggel látta el az évente ott rendezett
istentiszteleteket. Az alesperes meglepetése —
természetesen — igen nagy lett egyszerre a
nemes Prónay léleknek ilyen megnyilatkozásán,
amely úgy az ajándék megválasztása, stilszerüsége és átadási módjának megválasztása tekin
tetében valóban méltó a P ró mayákhoz. Az Evan
gélium ügyéért kifejtett hosszú éveken át tartó
áldozatkészségüket pedig tartsa számom laz Evan
gélium Ura!
— Felhívás. Az egyejemes közgyűléssel
kapcsolatos kedvezményes vasúti igazolványok
ra szóló jelentkezések a kiinduló vasúti állomás
valamint annak feltüntetésével, hogy a "MÁV,
a Duna—Száva—Adria vasút, vagy a Győr—
Sopron—Ebenfurti vasút vonalait óhajtja-e az
érdekelt igénybevenni, folyó évi október hó
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- A nyugdijintézeti bizottság szeptem
25-ig bezárólag Kuthy Dezső egyetemes főtit
kárhoz (Budapest, Vili., Szentkirályi-ucca 5 1 .1. ber 28-án ülést tartott, amelyen Kuthy Dezső
ügyvivő bemutatta a régi nyugdíjintézet lezáit,
5.) inté/endők. Később é rkezó jelentkezések nem
vehetők figyelembe, mivel az igazolványok és az uj nyugdíjintézet felfektetett könyveit. A
igénylése együtt történik, s külön-külön igény bizottság az ügyvivő javaslatára a tagok befize
lésekre nincs mód és lehetőség, tekintve, hogy tési határidejét f. évi november hó 1-ről 1929
egy ugyanazon célra a kereskedelmi miniszté január hó 1-re tolta ki; a/ egyházmegyei és egy
rium, illetve az illetékes vasúti igazgatóság csak házkerületi pénztárak pedig 1929 január hó 31együttes mégkeresésre egy ízben engedélyéz ig kaptak haladékot a befizetésre. A bizottság
megállapította az Ügyrendi Utasítást is. Nyug
kedvezményt.
— Péterfíy Sándor em léke. A Györme- díjaztatok Moczkovcsák Ernő hitoktató-lelkész
gyei Általános Tanítóegyesület közgyűlése el és özvegyi ellátási díj folyó;ittatott Boczkó
határozta, hogy Péterffv Sándor emlékét em G\uláné részére. A bizottság hat uj tagot vett
léktáblával örökíti meg és átír Győr város tör fel á nyugdíjintézet kötelékébe.
Pápa. Kapi Béla püspök Schöck Gyula
vényt. atóságához, hogy Péterfty nevéről utcát
püspöki másodlelkészt a páp.ai gyülekezet ad
nevezzen el.
— Az Országos Luther-Szövetség kon minisztrátorává nevezte ki.
- A budapesti Egyetem i Luther-Szövet
ferenciája. Báró Kaas Albert az Orsz. LutherS/öv. elnöke és vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf ség alakuló
közgyűlésén igazgatóvá vitéz
G. az Orsz. Luther-Szöv. igazgatója körlevél Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr. bányakerületi
ben fordultak a lelkészi hivatalokhoz az egye lelkészt, elnökké Schréder Elemér orvo .tanhall
temes közgyűlésiéi kapcsolatban tartandó Lu- gatót választották meg. Az évnyitó akadémiai
ther-Szövetségi konferencia érdekében. Eszerint istentiszteletet az Üllói-uti imateremben október
a konferencia napja valószínűleg november 14- 7-ikén tartották.
ike lesz. A konferencián csak igazolójeggyel le
Protestáns diákmenza Pénztári kimu
het megjelenni; ilyen igazoló jegyet kap minden tatás 1928 junius 20-tól okt. 1-éjg beérkezett
gyülekezetből a lelkész, a felügyelő, egy tanító összegekről: Vallás és közokt. ministerium P
és minden 1000 lélek után egy-egy világi tag, 300. , Sándor Gyula P 10. —, Fentős Ferenc
de mindegyik leányegyhá/, s együttesen az egy • 7o.\od P 65.50, Nögrád és Hont vármegyék P
házközséghez tartozó szórványok egy-egy vi 138. , Ref. Egyház üazd. Hiv. Bpest P 133.30,
lági tagja is kap igazoló jegyet.. A konferenciával dr. Ravasz László Barra l-ért P 25.—, dr. Ra
felmerülő kiadások fedezésére azok, aTcik az vasz Lászlóné Mészárosért P 16.10, Sándor
egyetemes gyűlésnek nem tagjai, fejenként egy Gyula P 10. , Népjóléti Ministerium P 2.000. -f
pengőt fizetnek. A résztvevők bejelentése ok Orosházi járási foszolg ibiró P 106.82, dr. Fitóber 20-ig az Országos Luther-Szövetség köz náczy Ernő egyet, rektor P 400. , Esztergomi
ponti irodájában (Budapest, IV., Deák-tér 4., fóispáni hivatal P 30.32, Békés vármegye P
I. em.).
500. , Népjóléti Ministerium P 4500. , Köz— Frint Lajos erdélyi szuperin'.end.ni ok oktatásügyi Ministerium P 1000.—, Preszly Ele
tóber első hetében Brassóban, Tatrangon, Bar- mér főispán P 300. , özv. Vincze Istvánná Kálsaujfaluban és Bácsfaluban tartott kanonika vi- vin-téri egyh. után P 25. , összesen Pengő
9.960.04. Minden egyes adományozónak ez utón
zitációt; kőrútján Purgly László h. egyházkerü
mondunk hálás köszönetét és nagyon kérjük a
leti felügyelő kisérte.
magyar proiestáns társadalom minden tehetős
— A vasárnap m egszent .lése. A Népszö tagját, hogy az előttünk álló' nehéz gazdasági
vetség legutóbbi ülésszakán történt, a negye évnek a leküzdésében anyagi hozzájárulásaikkal
dik bizottság ülésén. Szombat délután volt, s továbbra is támogatni méltóztassanak benünelőrelá hatólag a bizottság n.m tudta volna be ket. A Protestáns Menza Intézőbizottsága nevé
fejezni tárgyalását. Valaki azt java.o'.ta, hogy ben: Ravasz Lászlóné.
vasárnap újból üljön össze a bizottság. Ekkor
- A m agyarhoni ág. hitv. evang. m isza bizottság egyetlen nőtagja, Kluyverné asszony, szióegyesület pénztárosától. A Magyarhoni
a holland külügyminisztérium titkára közbelé Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesület pénztárába
pett. Azt mondta, hogy az ő hazájában nem jó 1928. április 1-től 1928. szeptember 1-ig a kö
szemmel nézik a va-árnapi üzleti gyűléseket (a vetkező összegek folytak be: Tagdijak: Zenonegyedik bizottság a Népszövetség budgetjével vicz Karolin Budapest 5.— P. Morhács Márton
foglalkozik) és legalább i; Hollandiában rossz lelkész Budapest 5.- P. Bikfalvy Miklósné Bu
benyomást keltene, ha a Népszövetség, mutatna dapest 3.- P. Adományok és offertóriuniók:
ilyen példát. Tiltakozásához csatlakozott a Dél Kisterenye P 2.50, Balassa-üyarinat P 8.55, Kő
afrikai delegátus, aki szintén németalföldi szár szeg P 16.55, örimogyorósd P 1.20, Sárvár P
mazású, s a bizottság úgy határozott, hogy 2.32, Uraujfalu P 4.80, Budapest Kerepesi-uti
szombat éjjel mégegyszer összejön, befejezi egyház P 8.08, Kétbodony P 3.--, Dr. Kneffel
teendőit vasárnapi ülésezés nélkül.
József és neje Tura P 10.20, Vác P 3.39, Rád
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P 1.77, Balf P 5.—, Ácsa P 2.41, Erdőkürt P
2.10, Aszód P 5.—, Hévizgyörk P 1.50, Cinkota
P 6.31, Nagyra res a P 1.—, Rákosszentmihály P
1.62, Csornád P 4.14, Csömör P 1.60, Csővár
P 2.66, Domony P 1.60, Főtt P 2.—, Mogyoród
P 2.27, Pencz P 2.53, Oalg^györk P 2.—, Váckisujfalu P 1.—, Iklad P 2.—, Pécel P 5.—,
Rákoskeresztúr P 13.—, Rákosliget P 1.—, Rá
kospalota P 10.—, Újpest P 3.75, Dr. Kroeffel
Józsefné Tura P 10.—, Dr. Knefíel József Túra
P 10.—. Nagyon kérem a tagokat, egy házköz
ségeket és a lelkész-testvéreket, sziveskedjenek
tagidijaikat és az offertóri umokat sürgősen be
küldeni. Az Ur kegyelme legyen vélünk! Buda
pest, IV., Deák-tér 4., 1928. szepcemiber 2-án.
Broschko Q. A. misszióegyesületi pénztáros.
— A szarvasi Luther-Arvaházat szeptem
ber 30-án avatta fel dr. Raffay Sándor, a bá
nyai egyházkerület püspöke. Pesthy Pál igazság
ügyminiszter, a szarvasi egyházközség felügye
lője mondott nagy beszédet, amelyben meleg
elismeréssel emlékezett meg; azokról, akiknek
nemeslielkü adományai az ávaház felállítását le
hetővétették. Raffay Sándor dr. püspök beszédé
ben rámutatott arra, hogy milyen hatalmas alkötással tette emlékezetessé fennállásának 200 éves
jubileumát a szarvasi gyülekezet. Megemlítjük,
hogy az árvaházra Szrnka János és felesége 17
hold földet, Révész Ferenc 24 hold földlet, dr.
Raffay Sándor püspök, dr. Pesthy Pál igazság
ügyminiszter, gróf Bolza Pál 10—10 millió' ko
ronát adtak. — Az árvaház-avatást megelőzőleg
avatta fel dr. Raffay Sándor püspök az ó-temp
lom (három uj harangját is.
— A Budapest III. kér. (Óbuda—Újlak)
egyházközség meleg ünneplésben részesítette
szeretett felügyelőjét, Dr. Szalai Sándor kor
mányfőtanácsost, hatvanadik életévének betöl
tése alkalmából. Október 1-én, istentisztelet után
az egyházközség presbitériuma és a Nőegyesü
let elnöksége a lelkészi irodába vonult, hol
Mohr Henrik lelkész köszöntötte a felügyelőt.
Az egyházközség nevében a szeretet és hála
jeléül Kapi Béla püspök imádságots könyvét nyúj
totta át. Utána a Nőegyesület nevében Mohr
Henrikné elnöknő üdvözölte s virágcsokrot nyúj
tott át. Dr. Szalai Sándor meghatóban köszönte
meg az üdvözléseket; válaszában különösen
hangsúlyozta azt az óhaját, hogy a gyülekezet
temploma mielőbb felépüljön s erre a szent célra
felajánlotta továbbra is munkaerejét.
— Az Országos ág. h. ev. Tanítóegyesü
let tartotta október 10-én d. e. féltiz órai kez
dettel rendes évi közgyűlését az Üllői-uti ima
teremben Budapesten. Tárgysorozat: 1. Megala
kulás és megnyitás. 2. Kegyelet kifejezése. 3.
Hetiinger Gusztáv gyakorlati tanítása. 4. So
mogyi Béla titkári jelentése. 5. Gálik Pál: A
tantervnek evang. szellemben való kiegészítése.
6. Dömötör Gyula ismertette ABC-jét. 7. Vá
Nyomatott a
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lasztmányi jegyzőkönyvek. 8. Kiszely János be
számolt az üdülőházról. 9. Pénztári jelentés. 10.
Szánwizsg. biz. jelentése. 11. Üdülőház fejlesz
tése. 12. 'Jóléti alapok teremtése. 13. Indítványok.
14. Gyűlés berekesztése.
— /A biblia szociális tanításai címen jelenik
meg magyar nyelven Incze Gábor ref. lelkész
fordításában a kiváló angplnyelvü munka, mely,
mint a cinre is mutatja, a manapság legégetőbb
kérdések keresztyén megvilágításával foglalko
zik. A munkát, melyet úgy magánosok, mint
körök, jól és épületesen használhatnak fel bib
liatanulmányozásuk vezérfonalául, alzok, akik ma
gukat egy levelező lapon fordítónál (Budapest,
II., Margit-körut 54.) november 15-ig előjegyzik,
a bolti árnál 25 százalékkal olcsóbban, három
pengő ötven fillérért kapnak meg, Fizetni csak
a könyv átvétele után kell a könyvben érkező
csekklapon az átvételi nap utáni 8 nap alatt.
— A Lelkipásztor októberi számába pré
dikációkat ,írtak: vitéz Magassy Sándor, Dr.
Deák János, Kovács Zsigmond, Törteli Lajos,
Bélák János, Zongor Béla; halotti beszédet
Torda Gyula. Duszik Lajos az igehirdetésről
irt cikket, Szalai Mihály verses templomi fohá
szokat közöl.

Pályázati hirdetmény.
A tiszavidéki ev. egyházmegyébe tartozó
d e b r e c e n i egyházközség megüresedett lel
készi állomására ezennel pályázatot hirdetünk.
Az állomás javadalma:
Szabad lakás világítással, viz- és gázhasz
nálattal ;
Évi 4800 P készpénzfizetés előleges havi
részletekben;
A város által adományozott 4 öl tűzifa;
Családtagonként 1.5 q búza;
A szokásos palástdijak;
A lelkészi nyugdijjárulékot az egyház pénz
tára fizeti.
A pályázati kérvények f. évi november hó
1-ig bezárólag alulirt espereshez küldendők. A
kérvények a tiszakerületi lelkészválasztási sza
bályrendelet értelmében szerélendők fel. A lel
készi képesítést és működést igazoíó okmányo
kon kívül igazolandó, hogy a pályázó, ha nem
a magyarhoni ev. egyház alkalmazottja, magyar
állampolgár.
Sátoraljaújhelyben és Debrecenben, 1928.
szeptember 28-án.
Dr. Dómján Elek

esperes.

Dr. Haendel Vilmos

egyháizm. felügyelő.

F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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■ lapította : DR. RIFFIY SIID O R pü sp ö k .
S i* r k « M té « é r t la U M i

N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Teleki—Róth Johanna grófné.
Dr. Htttrich Ödön ny. főigazgató ünnepi beszéd«'
Szirákon, 1928. szeptember 23-ód.

Mélyen Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Krisztus Urunk az ó örökbecsű Hegyiheszédébcn többek között azt mondja, hogy a hegyen
épített város nem rejtózhetik el. Valóban az a
város, mely hegyen épült, messzire ellátszik és
messzire hirdeti a társadalmi rendet és békes
séget.
Mi, akik most e szent falak között vagyunk,
szintén azt mondhatjuk, hogy e hegyen épített
templom nem rejtőzik el, hófehér tornya, hó
fehér falai messzire ellátszanak, harangjainak
hivó szava messzire elhallats/ik, sót e haran
gok szavát a mai kegyeletes megemlékezés nap
ján elviszi a szellő az egész csonka országba,
sőt ennek határain túl Nagy Magyarország legtávolabbividékére is, mert a hálás visszaemlé
kezés ma ide irányítja egész magyarhoni evan
gélikus egyházunk figyelmét.
A Mátra és Cserhát lábánál, egy kedves
völgy felett uralkodó magaslaton áll e templom,
honnan körülnézve e szép vidéken, kiemelkedni
látjuk Buják, Szanda várát. Mik ezek a várak
ma! Rombadőlt földi erősségek. E támadó és
védő harcra épült megerősített helyek ma néma
romhalmazok. Ellenben az e hegyen épített
templom, ma is a lelkek vára, a lelkek erőssége
és majdnem másfélszázos fennállás után is úgy
szolgálja nemes hivatását, amint azt fenkolt
lelkű alapitója és építője tervezte.
Amit férfiak harc céljából építettek, azok
az erősségek rombadőlíek’ de amit a templomalapitó és templomépitő matróna alkotott, az
ma is fennáll teljes épségében!
E vidék előkelő családjai közül többen év
századok (óta hívei a protestantizmusnak s e csa
ládok régi dicső alakjai ma is például szolgálnak
a hálás utódok előtt. Csak a Wattay, királyfalvay Róth, gróf Teleki, a Podmaniczky, Prónay, Beniczky, Földváry és a helybeli gyüleke
zet történetében nagy érdemeket szerzett gróf
Degenfeld, gróf Ambrózy és Bozó Kasszái csa
ládokat említem. Az elmúlt hetekben egy szomoru, gyászos eseménnyel kapcsolatban az egész
országot bejárta a hir, hogv báró Podmaniczky
Zsuzsánna fia, gróf Vigyázó Ferenc milyen
nagylelkű, hatalmas alapítvánnyal gazdagította
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a Magyar Tud. Akadémiát s ezáltal ezt az el
szegényedett, árva országot.
Ez a példa is mutatja, hogy e családokban
ma is mily hatalmas erővel lobog a honszeretet
lángja, mily erős a hazához és az egyházhoz való
ragaszkodás. A haza és egyház érdekében hozott
áldozatok és jótétemények mint soha le nem
tűnő csillagok örökké ragyognak és örök idő
kön át mint vezérlő, útmutató fényességek tün
dökölnek a hálás utódok szemei előtt.
Amily nagy cselekedet volt a mai időkben
gróf Vigyázó Ferenc nemes alapítványa, oly
nagyjelentőségű volt 116 év előtt Királyfalvay
Róth Johanna, gróf Teleki Józ-;cf özvegyének
hatalmas alapítványa.
E haló poraiban is áldott Nagyasszony em
lékének megörökítésére szenteljük mai ünnepi
összejövetelünket.
Sziráknak, e lejtős völgyben épült község
nek két végén két nevezetes épület á l. Lent a
völgyben van a Wattay-Róth család által épí
tett ősrégi kastély és itt a dombtetőn e temp
lom. Mindkettőt megszenteli Róth Teleki Jo
hanna emléke, aki ott abban a kastélyban élte
le, a világ zajától elvonulva, boldog családi éle
tét és istenfélő buzgalmában építette Isten di
csőségére ezt a templomot. Ott abban a kas
télyban sugallt neki az Isten lelke nagy gondo
latokat és nemes elhatározásokat, melyeknek ke
resztülvitelében és megvalósításában bölcs ta
nácsadója Ocsai Balogh Péter az akkori augustana valláson levők föconsistoriumának fókuratora és elölülője. Róth Teleki Johanna élete nem
múlt el nyomtalanul; áldott lelke ma is él az
ő főúri családjában, de ő két oly tettet vitt vég
hez, melyek nemes alakját feledhetetlenné tészik egyrészt az itteni gyülekezet emlékében,
másrészt evangélikus egyházunk köztudatában.
Első nagy tette volt e templom felépítése.
Édesanyjáé Wattay Borbáláé volt az a jámbor
gondolat, hogy itt templom épüljön s az isten
félő úrnő, aki »jó magyar asszony volt, s más
népektől nem kért kölcsön cifra vétket, ős, jó
erköltsinkért«, e templom alapkövét 1782 junius
6-án tette le s rövid idő múlva bekövetkezett
halála után kegyes, istenfélő leánya 1788-ban,
140 év előtt fejezte be. Azt mondhatjuk, hogy e
szentegyház az ő alkotása, az ő temploma, mely
nek épitése alatt mindennap megtette a kastély
tól idáig vezető utat s bár por részei itt pihen-
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nek a szomszédos temető kriptájában, biztosan
tudjuk, hogy nemes lelke ma is itt van és velünk
együtt dicséri az Urat.
Másik nagy cselekedete volt az itteni kas
télyában 1821 július 12-én kelt végrendelete.
E végrendelet tartalmazza egyúttal a magyar
honi evangélikus közép és főiskolai ifjúság ré
szére létesített hatalmas alapítványát.
Senecaj a hires római filozófus Lucitiushoz
intézett levelei egyikében azt írja: Kevesek szá
mára született az, aki csak saját korának népére
gondol; az esztendőknek és embereknek sok
ezere fog utánad elkövetkezni, azokat vedd fi
gyelembe. Róth-Teleki Johanna valóban nem
kevesek számára született. E szent falak között
istenfélő utódai már majdnem másfél századon
át dicsérik az Urat a hívők ezreivel. Az ő nagy
alapítványát abból a célból létesítette, hogy
papi, tanítói, orvosi pályára készülő szegénysorsú tanulók és nemes ifjak neveltessenek,
mert »mag'a előtt viselte azt, hogy a jámbor,
istenfélő, tudós emberek az élő Istennek eleven
templomai, melyek által Isten ö Szent Felségé
nek dicsősége terjed, az Isten házának jussai
megoltalmaztatnak, a vallás tisztasága s annak
a szent igék szerint meghatároztatott s bevett
szertartásai megőriztetnek s fentartatnak s ily
szükséges jámborókat pedig csak a jó nevelés
készíthet.« Ezen alapítvány ösztöndijai bár ma
inkább csak kitüntető jutalomdijak, a háború
előtti időkben sok derék tanulónak megélhetési
gondját könnyítették s az elmúlt évszázad alatt
körülbelül hétezerre tehetjük azon tanulók szá
mát, akik egykor élvezték e nemes jótéteményt.
Az áldott úrnő azt is megállapította, hogy e
stipendiatusok neveztessenek Róth Johanna, Teleki grófnő beneficiatusainak s végrendeletében
inti őket, hogy »igaz és jó keresztyének, Iste
nüket, vallásukat, királyukat, hazájukat igazán
tisztelők, felebarátjukat, sőt ellenségeiket is szív
ből szeretők, maguk boldogságára és mások
példájára jó erkölcsüek legyenek.« Végrendele
tének olvasása mélyen meghatja' még ma is az
embert, mert azt olvashatjuk ki belőle, hogy az
istenfélő és emberszerető nemes alapitó hazánk
társadalmi rendjének alapjait iparkodott meg
erősíteni és megszilárdítani, jól tudva azt, hogy
az iskola nevelő és jellemfejlesztő befolyásának
milyen döntő hatása van egész nemzedékek er
kölcsi életére és- józan világfelfogására.
A régi időknek a mai közállapotokkal való
szoros összefüggését mélyen átérezve és er
kölcsi, valamint egy háztörténeti szempontból
mérlegelve adta Isten báró Radvánszky Albert
urnák, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő
nek, quern honoris causa nomino, az egykor
hatalmas Ócsai Balogh Péter méltó utódának azt
a lelki nemességre valló elhatározást, hogy RóthTeleki Johanna nevét és nagy érdemeit e temp
lomban Egyetemes Egyházunk által emléktáblá
val örökittesse meg. E tábla felavatására jöttünk
össze. Itt vannák ez ünnepi alkalommái az ör
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vendő gyülekezettel együtt Róth-Teleki Johanna
családjának tiszteletreméltó, közszeretetnek ör
vendő tagjai, de azok is itt vannak gondolat
ban e nemes család tagjai közül, akik nem jö
hettek el, köztük elsősorban a kastély mai úr
nője, a tiszteletreméltó matrona: özvegy gróf
Degenfeld Lajosné Nagyasszony. De az itt levő
ünnepi gyülekezeten kívül a lelkek sokasága van
jelen c templomban. Úgy érezzük, hogy itt van
közelünkben Róth-Teleki Johanna nemes lelke
és vele az ő beneficiatusainak ezrei, kik velünk
együtt áldják az ő feledhetetlen nevét. És utódai
között bizonyosan itt van lélekben két nagy el
hunyt unokája gróf Teleki József, az akadémia
egykori elnöke, a Hunyadiak korán ik történet
irója és Teleki László a szerencsétlen sorsú nagy
emigráns, a Kegyenc cimü tragédia országos
hirü írója.
Legyen ezért emlékezetes e mai nap és hir
desse e mai naptól kezdve ez az emléktábla e
szent helyen a mostan élőknek s az utánunk
elkövetkezendő hívők sok ezerének évszázado
kon át Róth-Teleki Johanna grófné dicső nevét
és áldott emlékezetét!

A Luther-fi lm.
Különösen két eszköz tud ma nagy embertömegeket megmozgatni: a sport és a mozi.
Amerikában a sportot is felekezeti alapra helye
zik és igyekeznek ezt a íömegmozgató hatalmas
ságot az egyház szolgálatába állítani. Mi, euró
paiak, amerikai testvéreinket ebben nem tudjuk,
nem ís akarjuk utánozni. Az azonban nekünk is
törekvésünk, hogy a mozi vá:znáról leszorítsuk
a rém- és ponyvaregényeket és a modern tech
nikának ezt a csodás vívmányát a valláserkölcsi
világnézet p cpagálójává tegyük, odakényszeritsük az isten országa szolgálatába.
Alig van az Istenországa történetének hőse,
kinek élete oly gazdag lenne megkapó esemé
nyekben, mint Lutheré. Csak természetes tehát,
hogy, amikor Lutherről egész szinműirodalom
keletkezett, kísérlet történt életének filmen való
megelevenitésére is. Ámde az eddigi Luther-filmek csak epizódokat adtak a reformátor életé
ből, de eddig egyik sem mert a merész feladatra
vállalkozni, hogy Luthert, mint vallási héroszt,
egész nagyságában vigye vászonra.
A Németországban hatalmas lendületet vett
Luther-kultusz és az amerikaival győzelmes ver
senyre kelt német filmgyártás végre a folyó év
elején hosszas, gondos előkészületek eredményeképen megteremtette a nagy, világraszóló Luther-filmet.
Február hó 17-én, Luther halála évforduló
jának előestéjén, a berlini Zoo melletti Ufa mozgóképszinház homlokzatán néhány munkás lázas
sietséggel óriási betűket sorakoztatott egymás
mellé. Nagy néptömeg verődött össze, arnéíy,
amikorra a munkások elkészültek, ott olvasta
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az cpiilet ormán tündöklő hetükkel a d cső ne
vet: Luther.
Amikép a Reformé.or személye életében
mindenütt, ahol megjelent, de puszta neve is,
ahol csak elhangzott, vagy lelkesedés viharát,
vagy gyűlölet orkánját idézte fel, úgy ma is.
Akkor is, amikor felragyogott a név az Ufa or
mán. Az épen egyik főbizonysága annak, hogy
Luther ma is élő egyéniség, hogy nevének em
lítésére elemi erővel tör ki az érte való lelkese
dés és a vele szemben táplált elkeseredés.
A film útja a protestáns Németországon ke
resztül valóságos diadalut volt. De a német pápizmus telekiabálta az országot, a világot, hogy
nagy’ sérelem esett a pápa egyházán, a Luther
film veszélyezteti a felekezeti békét. Pedig a
filmcenzura előtt a római katholikus megbízott,
a berlini klérusnak egy magasabbrangu tagja,
kijelentette volt a film bemutatása után, hogy’
aggódva jött, de megnyugodva távozik. Nem
a film fájt tehát nekik, amelyből hiányzik minden
sértő tendencia. Az ö szemükben Luther sze
mélye és a reformáció ténye a botránykő. Azt
szeretnék kicenzurázni a világtörténelemből.
Ámde azt a nagyszerű filmet Isten keze per
gette le a világtörténelem vásznán, azt semmi
féle cenzúra meg nem nyirbálhatja és Luther en
nek a filmnek örök hőse marad, akinek a refor
máció műve örök dicsősége.
A Luther-film a német filmművészet gran
diózus alkotása. Szövege Hans Kyser, iro, re
meke. Megkapó jelenetei Wolfgang Zeller szer
zetté stilszerü zene kísérete meglett peregnek lé.
Sorra, rendre elevenednek meg előttünk a
vásznon a Reformátor életének eseményei. Az
Erfurtból hazaérkezett ifjú magiszter látogatása
a mansfeldi iskolában és a szülői háznál. Az erfurti egyetemi évek belső és külső élményei.
Látjuk Luthert megrendült lélekkel gyászolni
Alexius barátjának ravitalán. Majd tanúi va
gyunk a thüringiai erdőben lejátszódó jelenet
nek, amint a vil'ámcsspás hatása alatt fogadást
tesz, hogy' szerzetesrendbe lép. Végigvezet a
film az erfurti kolostoron, amelynek cellájában
böjtöléssel és önsanyargatással igyekszik elcsititani lelke háborgását, az örök ítélettől való
félelmét. Elkísérjük a zarándokot Rómába vivő
utján. Elvonulnak szemeink előtt a középkor
borzalmai. Látjuk Luther kinos meglepődését
a »szent város« élete láttán. Látjuk őt arcra bo
rulva »Krisztus helytartója «előtt. Mikor a scala
sanctan arcra borulva marad, látomást lát. A
scala sancta a Golgota köves, tövises hegyol
dalává változik át. Azon halad felfelé egy gör
nyedt alak kereszttel a vállán. Majd a lépLSŐzet
tetején feltűnik a Golgota keresztje. De eltűnik
e látvány. A távol ködéből kibontakoznak a
zarándok szemei előtt Wittenberg körvonalai.
A reformáció örök szent városa felett fénysuga
rakból font kereszt lebeg.
Wfttenbergben vagyunk. Luther a szószé
ken áll és prédikál a bűnbocsátó cédulák árusí
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tása ellen. A 95 tétel kiszegzése, a pápai bulla
megégetése, a Reformátor b u c ija Wittenbergtól a wormsi birodalmi gyűlésre menet, a biIodaírni gyűlés lefolyása, utána Luther elrablása,
olyan jelenetek, amelyek leírhatatlan hatást gya
korolnak a nézőre. A wartbnrgi fogság érdekfeszitö jelenetei után Wittenbergbe vezet a film,
amelyen végigtombol a képrombolás vihara. A
zavargás tetőfokra hág. Egyszerre csak ott te
rem Luther a városi temp’om szószékén. Lé
nyének vaiázsa, szavának hatalmi csendet paran
csol. Az előbb még romboló tömeg térdre borul
és felbug az orgonán, felharsan a tömeg ajkán
a reformáció diadalmi éneke: »Erős vár a mi
Istenünk.«
Ami ezután következik, az az »Erős vár
a mi Istenünk« apatheo/ise. A zenekar megrázó
változatokban azt játsza, amig a reformáció tör
ténete néhány képben elvonul a szemlélő előtt.
Erős vár a mi Istenünk. . . !
így énekelnek az evangéliumi hit mártírjai
a máglya lángjai között. Ez az ének harsogja
túl a Szent Bertalan éjszaka vészkiáltásait. Ezzel
az énekkel ajkukon vonulnak a házuk s ottho
nukból ki üldözött protestánsok uttalan utakon
keserű hontalanságba. Ez a haldokló Gusztáv
Adolf hattyúdala a lützeni harcmezőn. Amig a
vásznon még egvszer feltűnik Luther alakja,
amint bibliával a kezében hirdeti az Igét késő
nemzedékeknek — zeng az ének a történelem
századain által.
Aki ezt a fiímet látta, sohasem szabadul ha
tása alól.
A film hatásának mások az eszközei, mint
akár a szószéké, akár a katedráé. Ezért az iró
némely tekintetben szabadon járt el. Az esemé
nyek csoportosításában sem követi hűségesen
a történelmi sorrendet. Annyi azonban bizonyos,
hogy a film kitűzött célját a legteljesebb mér
tékben eléri. Lelkesedést támaszt hőse iránt és
az általa szolgált igazság felismerésére és annak
követéséi e ragad ellenállhatatlanul.
Vajha a mi magyar evangélikus népünknek
is mód és alkalom adatnék arra, hogy ennek a
filmnek tanúja lehessen és erősödjék általa evan
géliumi öntudatában, a reformáció ügyéért vaíó
szent lelkesedésében.
Szívből kívánjuk, hogy a Luther-film min
den protestáns országba bemenetelt találjon és
legyen az útja az egész világon át diadalut.

— Reformációi Üzenet, Lapunkhoz mellé
kelve találják olvasóink az Abaffy Gyula orszá
gos evang. KIÉ titkár által kiadott Reformá
ciói Üzenetet. Abaffy Gyula a Reformációi Üze
netet ingyen küldi meg lapunk minden előfizető
jének, s viszonzásul kéri a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek evangélikus ágának anyagi és er
kölcsi támogatását. Cime: Budapest, VIL, Gyar
mat-utca 106.
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Hofacker Lajos.
1828 f 1928.

IX.
Nem sokkal a nagy nap után esküvő volt.
Mikor a jegyespár nála jelentkezett, kérte, hogy
tartsák meg csendben az ott különöskép elfajult
lakodalmi mulatozások nélkül. A jegyesek bele
egyeztek, de a szülők nem. Hivatkoztak a kocs
ma ros, megi a muzsikusok veszteségére s hogy
a fiatalság csúnyán megboszulná, Hofacker le
mondott a stóláról. Felajánlotta a kocsmáros és
a muzsikusok kárpótlását a sajátjából. Végül is
minden hiába való volt.
Jött íaz esküvő napja. Nagy nyugalommal'in
dult meg az eskető beszéd. Milyen az Ur szerint
való ís milyen az ördög; szerint való házasság?
Miután mindent megmagyarázott oly erővel
tárta fel a felelősség1 rettenetességét, mit jelent
a templomból a táncterembe menni, hogy egye
sek még a beszéd alatt kimentek s leintették a
bandát. »Ezeket a kezeket, melyeket most előtte
tek felemelek, a ti Királyotok s Megváltótok
előtt is fel fogom emelni s azt mondani: Uram,
én a Te szent nevedben nekik mindent meg
mondtam. De ők nem akarták. Inkább a Sátánra
hallgattak, mint Read és az Evangéliumra. Meg
lássátok, hogy fogtok majd számot adni a hiúság
szolgálatáról a megfeszített és feltámadott Jézus
előtt is aztán, ha nem úgy jártok el, mint kell,
ne vessétek reám a ti makacs bűnötök következ
ményeit!«
Mi y egyszerűek, a helyzetből fakadók vol
tak e szavak! De roppant erejüeknek bizo
nyultak. íMily isok lelkipásztor vérzett el már ezen
a kérdésen! Mily sok lelkipásztornak évtizedes
nevelés után sem sikerült elérni azt, amit Hof
acker szinte hihetetlen módon, ezzel az egyszeri
határozott fellépésével, az Isten Igéje szerinti
szólással leiért. Az egész nászmenet a legna
gyobb belső döbbenetlel hagyta el a templomot
s minden cécó nélkül szétoszlott. De az ered
mény ennél jóval több volt. Hofacker gyülekeze
tében pár napos szolgálat s ez egy eset után,
nem volt többé táncoslakodalom. Még ez évben
rákerült a sor a még rettenetesebb kicsapongá
sokkal egybekötött templomszentelési évfordu
lóra, a búcsúra is. Az Isten Igéjének éles kardja
itt is elég volt a fekély kiirtására.
Alig négyhetes szolgálat után az egészségi
állapot kedvezőtlenre fordul s mi elgondolhatjuk,
mily nehéz lehetett elhagyni Hofackernek a gyü
lekezetét. Igaz, hogy a fürdőhelyen is tarthatott
biblia órákat s előadásokat a vendégek óhajára,
melyek sokaknál az egész életre kiható áldással
jártak. A Riding,shausen-i szolgálat hamaros fél
beszakítása azt a gondolatot állította előtérbe,
hogy az Ur nem sokáig fogja munkában hagyni.
Két évet kért még az Úrtól gyülekezete szolgá
latára. Ennek megíelelőleg úgy látta, hogy szol
gálatát egy nagy kiáltássá kell tennie, mely éb
reszt s melyben nem bíbelődik az ember a rész
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letekkel. Ilyen értelemben veszi fel szeptémberben a munkát. Ekkor tudták meg a ridingshauseniek, hogy már fél évtizeddel azelőtt, miért
építették kétszer akkorára templomukat, mint
amekkorára egy 900 lelkes gyülekezetnek szük
sége van. Nemcsak Stuttgartból, a közelből, két
napi járóföldről is jönnek a csapatok, hogy hall
hassák a ridingdiauseni lelkészt. És miről be
szélt az? Mindig arról, amit komoly imádkozás
után hallgatói számára legszükségesebbnek lát.
Ez időben írja barátainak: »Békü'jetek meg Is
tennel! Ez az én főprédikációm. Mondhatom,
hogy a megöletett Bárányt prédikálom. Öh, Test
véreim, ez vonja a lelkeket! Kár minden szóért,
amit a szószéken mondunk, ami nem Őhozzá
vezet!«
Az, hogy más gyülekezetekből is odatódul
tak, magával hozta egyes lelkészek neheztelését,
akik gyakran üres padok felett prédikáltak. Hof
acker azonban itt is tapintatos volt. Először is
igyekezett a legjobb viszonyt ápolni lelkésztár
saival. Másrészt fékezte az egyes gyülekezetből
jövőket, hogy ne csináljanak túlzást és állandó
gyakorlatot abból, hogy hozzá jöjjenek. Termé
szetesen, ahol a.lelkész mostoha bánásmódja
megokolttá tette a hívek számára, hogy más
hova menjenek, ott nem tehetett semmit.
Az ébredés magán a helyi gyülekezeten is
észlelhető volt. Különösen mutatták ezt a hét
köznapi istentiszteletek. Az emberek kapáikat
a mezőn hagyva sietve siettek hallgatni a hét
köznapra is szóló Igét.
Ez az egyébként munkás időszak sem folyt
le testi állapotát illetőleg zavartalanul. Hivatalos
beiktatása is így tolódott el advent III. vasárnap
jára. Ez a nap rendkívüli eseményszámba ment.
A téli idő dacára rengetegen jöttek össze. Az
adventben oly szokatlan, de egyébként egész
igehirdetését annyira jellemző Igéről: János 12.
32-33.-ról beszélt. Ugyanezen alkalommal meg
kellett írnia a beiktatásoknál szokásos életraj
zot, mely prédikációs könyvének elején nyom
tatásban már korán megjelent. Ez az életrajz a
maga rendkivül alázatos hangjával sokaknak vált
áldására.
Hofackernek egyik ujjián daganata támadt.
Majd félévig küzdöttek az anyával együtt az am
putálás gondolati |ellen . 1827 februárjában mégis
rá kerül a sor. Élete megmentését köszönhette
ennek is a'Megváltóval szembeni engedelmesség
egy jól megállt próbáját. Tőr volt ez az elbizakodással szemben, mely úgy megkörnyékezte,
mivel oly sokan hallgatták prédikációit. A fáj
dalmak azonban nem szűntek s templomi szol
gálatot csak áprilisban végezhetett megint első
konfirmációja alkalmával.
A következő csapás édesanyja elvesztése
volt. Az utolsó évek őt is nagyon megviselték.
Nemcsak testileg. Többször vívódott bűnei megbocsáttatásának bizonyosságával. Egész eddigi
keresztyénségét kétségbe vonta. Hogy nagyon
sok keveredett abba a természeti lényéből s most
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nem látja tisztán, mennyi a kegyelmi építmény
s mennyi a magából "való abban. Többször kí
vánta, hogy fia imádkozzék ve’e s kézrátétellel
áldja meg. Ezek a papi szolgálatok rendkívül jó
tékony hatással voltak rá. Hite mind gyermekibb
lelt s mindjobban derült. Halá’a egv hülésból
való felgyógyulás után váratlanul jött. Épen a
mennybemenetel napja volt, az ő egyébként leg
kedvesebb ünnepe. Hogy van ö n a biinbocsánat
bizonyosságával? — kérdezte fiának egy lelkész
barátját e reggelen. Erre kedves beszélgetés kö
vetkezett arról, mint juthat az ember az örök
élet bizonyos reménységéhez. Délelőtt még le
velet irt professzor-fiának, intve, hogy a sok
tudástól ne hagyja magát elkápráztatni, mert a
veszedelmektől csak a felülről jövő bölcsesség
óv meg. Ebéd után Oettinger prédikációjából ol
vastatott fel fiával. Pár órával később minden
haláltusa nélkül meghalt. Milyen csodálatos!
Hofackerünket nagyon várat'anul érte s le
sújtotta az eset. Hisz nem sokkal előbb egy
imában kzt az érzést nyerte, hogy anyja vele
marad. A háztartás gondját egy nagynéni át
veszi ugyan, de az elmebeteg testvér, saját be
tegsége, mely miatt nősülésre sem gondolhatott
s a lelki támasz, melyet anyjában elvesztett, igen
borússá tehették előtte a jövőt. Annál több lett
azonban számára az Ur, Akire igy mindent fenn
tartás nélkül rábíznia kellett.
(Folytatjuk.)

„Luther Márton élete“
A felekezetközi béke őszinteségének, melyet
a római egyház most folyó nagygyűlése olyan
meggyőző erővel hangozhat, bizonyítéka és pe
csété az a 398 oldalra terjedő hatalmas munka,
melyet a Szent István Társulat, bár a könyv
megjelenési dátuma 1929, már most a nagygyű
lés hetében megjelentetett L u t h e r M á r t o n
é l e t e ciinen mint egy németors/ági jez uita
páter munkája második kiadásának magyarra
fordítását. A kétségtelenül értékes munka nem
csak az eucharisztikusok számára kedves aján
dék, hanem sokhelyen annyira protestáns izü
és szinü, hogy szinte feleslegessé teszi a pár
nap múlva Budapesten és Debrecenben összeülő
Protestantizmust Védő Nemzetközi Szövetsé
get is.
Nemcsak a munka, hanem Hanauer István
váci püspök ur előszava is biztatás a számunkra,
hogy az evangélium igazságai ezentúl szaba
don fognak szárnyalni országszerte mindenütt,
mert az előszóból nemcsak azt tudjuk meg, hogy
»ez az első polemikus él nélküli nyugodt tárgyi
lagossággal megirt életrajz Lutherről« (2 lap),
mig eddig »a rövidlátó és kritikátlan katholikus Írók, kiket már borzalommal töltött el Lu
thernek a neve is, az idők folyamán sok nemigaz
dolgot írtak róla,« (383 lap) hanem megtudjuk
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azt is, hogy semmi másra nincsen szükség, mint
»az igazság (— és nem a pápa! —-) előtt való
megalkuvás nélküli meghódolásra.« (4 lap)
Szin'e csudáljuk, hogy annyi >i np imatur«on és »nihil ohítat!«-on átment ez a kiváló
munka, mert igaz ugyan, hogy sok mindent el
mond Luther »egyéni lelkiállapotáról (52 lap),
»öröklött idegbajáról« (28 lap), idegességéről,«
psychéjének egészségtelen talajáról (28 lap),
psychopatikus tüneteiről« (306 lap), »anormalis apokalvptikus lelkületéróh (112 Lap), »erő
szakos lelki kapkodásairól« (21 lap), »kapkodó
gondolkozásáról« (232 lap), »démonikus erejé
ről« (88 lap), «démonikus tekintetéről« (96 lap),
»démonikus előadásáról« (121 lap), arról, hogy
rossz démon mozgatta (203 lap), szemei olya
nok voltak, mint néha a megszállottaknál (Í95
lap). Természetellenes völt gondolkozás- és érzesvilága (203 lap), izgága volt a természete
(237 lap), bűnös kényszer mozgatta (387 hp),
tudatos félrevezetéssel mozgatott másokat (117
lap), lelki túlfeszültségében (103 lap), vallási me
lankóliájában (279 lap) beképzelt kinyilatkozta
tásaival (108 lap1* ez a néptribun (86 lap) töké
letes anarkiát hirdetett (148 lap) és szellemi,
tyranizmusáva! (313 lap) a vallási nihilizmus felé
haladt (91 lap). Félelcmérzésekkcl súlyosbított
lelkiállapotában (261 lap) rendkívüli önámító ké
pességével (307 lap) iheologiailag cltévclyedett
(39 lap) és búskomorságában (25 lap) szélesbe
tárta az ajtót a könnyebb életet keresők előtt
(118 lap). Iga/ ugyan, hogy ezek a helyek nem
azt mutatják, hogy a reformátort valami ked
vező színben óhajtaná Loyola utóda bemutatni,
azonban a történeti tényeknek mégsem tud ellcitállani és a kirúgott (176 lap) meg elbukott
(182 lap) szerzetesek elsejét magasztalni kény
telen mégis.
Igen gyakran nagy bátorsággal és szívesen
szállt sikra az üldözött igazság érdekében.« (287
lap) Wartburgban »bár nem tudta minden tervét
megvalósítani, a csend és vissz ivonultság ideje
mégis emberfeletti munkálkodás ide;e volt.« (101
lap) Ujtestamentoma »igazán pompa? nyelvezetű
fordítás.« (112 lap) Hogy az irodalmi nyelv tö
kéletesedése terén mit jelentett ez a fordítás, a
katholikus körökben is annyira közismert, hogy
felesleges itt külön foglalkozni vel e. . . előnyös
tulajdonsága munkájának . . . , hogy* az egyes
könyvek fordításánál a/, eredeti nyelvű szöveget
használta fel az edd g használatos latin Vulgata
helyett.« (249 lap) Kis Katekizmusának »előadás
módja. . . mintaképe a világosságnak és megérthetőségnek.« (187 lap) Istentiszteleti és más val
lásos énekei »jól sikerültek és példaképei lettek
a népiesnek és az egyszerű természetes erőnek.«
(134 lap) »Szent beszéde it valami feltűnő üdeség és praktikusság ragyogja át. Csudálatos
élénkség és erőteljes nyelv, nemkülönben vál
tozatos gon d oltok szövik keresetül oly mérték
ben, hogy másnál alig találunk hozzájuk hason
lót.« (283 lap)
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»A protestantizmus minden esetre boldog
lehet, hogy Luther rendszer nélkül is olyan ala
posan, népszerűén, sőt bensőségteljesen és bő
ségesen tudta elvetni az erkölcstan praktikus
tanácsait a lelkivezetés terén. Ezt a magot nagy
részt a katholikus egyház raktárából szedte, hi
szen jól értett hozzá, hogy hogyan kell abba
belenyúlni.« (318 lap)
Az ördöggel cimborá'ó (24 lap) epileptikus,
akinél feltűnő a lelkiegyensuly hánya (60 lap),
egyházzüllesztő tanításaiban (85 I:p) úgy neveli
gyermekeit, hogy azok »általában. .. nem hoz
tak szégyent a családra« (282 lap). A szegények
kel szemben bőkezű (288 lap) és munkájának
»idegromboló sokoldalúsága között arra is ta
lált időt, hogy szociális irányú munkákat is Ír
jon.« (143 lap)
Aki ennyi minden jót tett és érdemest alko
tott, hogyan lehet az, hogy mégis bűnös kény
szer alatt cselekedett? Vájjon nem a kor haj
totta-e őt, hogy az egyházat reformálja, régi
tiszta alakjába állítsa vissza?
A jezsuita iró bevallja, hogy »a Luther által
említett visszaélések ebben a korban meglehe
tősen elterjedtek« (56 lap) »Látta és nem igaz
ságtalanul, hogy az egyházi életben mind több
a visszaélés« (53 lap) »Rómában meg kellett is
mernie azt a vallási és erkölcsi hanyatlást is,
mely a reneszánsz következtében mindenütt, de
különösen Rómában fellépett.« (36 lap) »Nagyon
rossz: benyomást tett rá az az erkölcsi szabados
ság is, amit Rómában még a klérusnál is tapasz
talnia kellett.« (37 lap) »Rettenetesen hatott rá
a visszaemlékezés a sok erkölcstelenségre, amit
állítólag Rómában látott.« (51 lap) »Lázadásáért
nem tehetjük egyedül a rosszakaratot és a tuda
tos rombolási szándékot felelőssé, hanem tekin
tetbe kell vennünk azt is, hogy magával ragadta
ő t . .. a korában jelentkező sok visszaélés.« (55
lap) Nem értjük ezen idézett megállapítások után
a szónoki pátoszt: »Romlottsági?... mit tudha
tott a világiból a 32 éves fiatal szerzetes?!« (51
lap) Ha semmi egyebet nem tudott volna, mint
amit a tudós jezsuita felkutatott évszázadok múl
tán, épen elég lett volna ennyi is Luthernek
arra, hogy ne ismerje el az egyházi tekintélyt,
amiért most megkapja az ítéleteit, hogy »ez volt
legnagyobb bűne és kárhozata.« (55 lap)
(Folytatjuk.)

— Dr, Raffay Sándor bányai egyházkerü
leti püspök tiz éves püspöki és húsz éves pesti
lelkészi jubileumát ünnepelte a bányai egyházkerület és a pesti egyházközség az egyházke
rületi közgyűlés alkalmával, október 10-én; tisz
teletére diszebéd volt a Hungária éttermében,
amelyen résztvettek Pesthy Pál és Hermann
Miksa miniszterek is.
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— Kapi Béla püspök győri lelkésszé ik
tatása. Megemlékeztünk arról a lelkes fogad
tatásról, amelyben október 7-iki megérkezésekor
a győri egyházközség uj lelkészét, a dunántúli
egyházkerület püspökét, részesítette. Az októ
ber 14-iki beiktatási ünnepély még nagyobb és
megkapóbb arányokban juttatta kifejezésre a
tiszteletnek, szeretetnek erejét, amellyel a gyü
lekezet a püspök-lelkészt átöleli, de alkalmai
szolgált annak a tiszteletnek a megnyilvánulá
sára is, amellyel a legszélesebb körök a püspök
személye iránt viseltetnek. Reggel 9 órakor kez
dődött a zsúfolt templomban, ahol megjelentek la
vármegye, a város, a bíróságok, hatóságok, hi
vatalok, tanintézetek, egyesületek képviselői, a
beiktatási ünnepély. Az oltári szolgálatot Zongor
Béla körmendi lelkész, a vasi közép egyházme
gye esperese végezte. Az oltári szolgálat után
Pálmai Lajos tb. esperes és Schöll Lajos tolnabaranya-somogyi egyházmegyei esperes kísére
tében az oltárhoz ment Németh Károly győri
egyházmegyei esperes, aki az iktatást végezte,
az oltár elé lépett Kapi Béla püspök húsz lel
kész kíséretében. A beiktató beszéd (Zsid. 12,
1.2.) után az esperes beiktatta a püspököt lel
készi hivatalába, s átadta neki a Bibliát, a ke
resztelő kannát, az urvacsorai kelyhet és a gyü
lekezet pecsétjét. A Fodor Kálmán által vezé
nyelt karének közben ment fel a szószékre a
püspök és 1 Kor. 9, 16-23. alapján megtartotta
beköszöntő beszédét. A beiktatás után diszközgyülés volt. A gyengélkedő Csernez István,
gazd. főtanácsos, egyházmegyei világi elnök he
lyett Mikiás Mihály nyug. ezredes, a győri egy
házközség felügyelője elnökölt. A közgyűlés
teendőinek elvégeztével kezdődtek az üdvözlé
sek, .harmincnál több küldöttség üdvözölte a
püspököt, s azoknak elsorolása helyett legyen
elég annyit mondani, hogy az üdvözléseknek
délután két órakor szakadt vége. Három órakor
a püspök tiszteletére 250 terítékes ebéd volt. Az
ünnepélyen az állami, vármegyei és városi,ható
ságok képviselőin kívül jelen voltak Kiss István,
a dunáninneni egyházkerület püspöke, Antal
Géza a dunántúli ref. egyházkerület püspöke,
Józan Miklós unitárius püspöki vikárius, dr.
Rásó Lajos egyetemes egyházi főügyész, br.
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő meg
bízásából dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egy
házkerület felügyelője, Stráner Vilmos egyetemi
tanár a theol. fakultás képviseletében, dr. Ko
vács Sándor egyetemi tanár a Luther-Társaság
képviseletében, Hanzmann Károly soproni lel
kész a soproni gyülekezet képviseletében, Csatáry Elek nyug. alispán a magyaróvári gyüleke
zet képviseletében, Jánossy Gábor orsz. gyűl.
képviselő a szombathelyi gyülekezet képvisele
tében, Zongor Béla esperes a körmendi gyüle
kezet képviseletében, Schöll Lajos és Müller Ró
bert esperesek, Kiss Samu, Horváth Béla, Győr-
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ffy Béla, Síkos Kálmán, Pócza Ferenc, Takáts
Béla, Szekeres Sándor, Baráth József lelké
szek stb.
— T anitógyülé:. A mosoni 4g. h. ev. taní
tó egyesület okt. 10-én tartotta évi közgyűlését
Hegyeshalomban. A tanítók teljes létszámban
jelentek meg. Mint vendégek Boldis és Ring
bauer tanfelügyelők, Wenk esperes és Weltler
János győri el. iskolai igazgató jeTentek meg.
Polster levéli tanító elnöki megnyitó beszéde
után a különböző beszámoló jelentéseket hall
gatták meg. Majd Loos I. rajkai tanító »A természettudomán>ok a nemzeti öntudat szolgála
tában« ómen tartott igen értéke; felolvasást. A
felolvasást intenzív megbeszélés követte, mely
ben a jelenlévők majd mind kivették részüket.
Kisebb ieleníöségü progiamms ámok elintézése
után a következő gyűlést a jövő év májusára
tűzték ki.
— Az Evangélikus Népiskola októberi szá
mában Gráf Samu elemi iskoláztatá>unk egyik
égető kérdéséről, a kisebbségi tanítási nyeivü
olvasó- és tankönyv kérdésről ir; a könyvek
készen vannak, de kiadásuk még megoldatlan.
Egy másik folytatásos cikk, a dramatizáló taní
tással foglalko ik, bóve.i tárgyalva a bibliai tör
ténetek dramatizáló tanítását is. «
A bányai egyházkerületi L elkészegye
sület Kovács Andor békési esperes elnöklete
alatt október 10-én tartotta közgyűlését Buda
pesten. A közgyűlést Kálmán Rezső o oshá/i
lelkész beszéde és imája nyitotta meg. Kovács
Andor elnöki jelentésében, az. államkormányzat
nak egyházunkkal szemben tanúsított magatartá
sát vázolva kiemelte a lelkészeket ért sérelme
ket, különösen a ko: pótléknak é; a kongruának
kiutalásával kapcsolatban. Az elnöki jelentés
alapján az egyesüIetHtözg> ülés azt kívánja, hogy
ahol az egyházi hatóság valamely gyülekezet
anyásitását szükségesnek látja, ott a kultuszkor
mány adja meg a kon^ruát a lélekszámra való
tekintet nélkül; továbbá hogy az állam minden
nemű államsegélyt az egyetem e> egyházi pénz
tárba utaljon ki egy összegben; a lelkészi kor
pótlékot 1929. január 1-töl utalja ki az állam
teljes egészében; a hitoktatói dijakat a megtar
tott órák arányában utalja ki; az egyházi hatoság
által jóváhagyott lelkészi és tanítói hiványokon
semmi változtatás ne legyen eszközölhető. —
A Magyar Protestánsok Lapját az egyesületi ta
gok készséggel támogatják, ha evangélikus társ
szerkesztőt alkalmaz. — *3artos Pál szarvasi lel
kész egy pap: otthon felállításának szükséges
ségéről tartott előadá t, amelyben elaggott papi
házaspárok vagy özvegyek, papi árvák, szegény
lelkészi családok, s esetleg ev. tanitók és taná
rok gyermekei nyernének elhelyezést; ily értel
mű javaslattal fordul a MELE-hez. — Fabók
Ferenc mezőberényi lelkész az egyházi énekügyról tartott előadást; az egye:ület közös éne
keket és közös dallamokat kívánatosnak tart.
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Elnök bejelentette, hogy a békési egyházmegye
szükségesnek tartja az Alföldön egy evang. ta
nítóképző intézet felállítását, amelyet az egye
sület is szükségesnek tart.
Újabb lépés az anglikán Agenda ügyé
ben. Az anglikán püspökök szeptember vegén
tartott konklávéjukban ideiglenesen m egenged
ték, hogy’ a klérus használhassa az 1928. évi
Agendának azokat a hozzátoldásait és változa
tait, ámeneket az ango! parlament junius haválan leszavazott. Ezzel a hatá ozittal a püspö
kök a pa:lament kétszeri szívazatát félrelökték.
A következmények beláthatatlanok. Valószínű,
hogy magában az anglkán egyházban i; szaka
dás áll be. Nevezetes, hogy az 1662. évi Agendától való eltérés csak abban az esetben enged
tetik meg, ha az egyházközségi tanács hozzá
járul. E/ a megszorítás az episzkopális egyház
kormányzati szervezetbe prezbiteriális elveket
visz be. A határozatban a püspökök beismerik,
hegy ők is hibásak az utóbbi évek nehézségei
ben.
Értesítés, Harminc esztendő munkájá
nak gyümölcsét szándékozom a magyar iroda
lom oltárára letenni. Harminc esztendőivel ez
előtt, mint a pozsonyi teológiai akadémia tanára
kezdtem meg az. Újszövetségnek az. eredeti g ö 
rög nyelvből megfelelő magyar nyelvre való for
dítását. Komoly és kitartó munka után most
már érettnek látom azt a kiadásra. Így ítéltek
róla azok a szakbeli tudós barátaim is, akiket
a munka átvizsgálására felkértem. Úgy terve
zem. hogy a munka jövő év tavaszán megjele
nik. Alakja a rendes nyolcad. Betűje nagy ciceró.
Ára fűzve 4, félvászonban 5, egészvászonban 6
P. A megrendelés, a vételárral együtt a kiadó
címére; »Magyar Luther Társaság könyvkeres
kedése Budapest, Vili., Szentkirálvi-u. 51.« kül
dendői. Tisztelettel kérem a megrendelések be
küldését. Budapest, 1928. október 5. D. Raffay
Sándor, püspök.
Fajnor Dusán szlovenszkói e. ang.
püspök beiktatása. A szlovenszkói nyugati
egyházkerület szeptember 6-án iktatta be Faj
nor Dusán püspököt a modori templomban. Az
ünnepélyen megjelent Sóderbiom Nátán svéd
evang. érsek is, aki megáldotta az uj püspököt.
Az istentisztelet Úrvacsorával kezdődött, ame
lyet Bodicky trcncséni esperes szolgáltatott ki
a püspöknek. Ezután Sóderblom ér~ek, Jánoska
püspök, Schmidt K. J. és Jurkovics esperesek
és Drobny lelkész az oltárhoz mentek, Jánoska
püspök felavatási beszédet mondott, s az uj püs
pök letette az esküt. Erre következett a kézrátétel és az áldások. Az uj püspök beszédet tar
tott, majd következtek az üdvözlések. Először
a svéd érsek, azután az egyetemes felügyelő,
a kerületi felügyelők, az esperesek; a reformá
tus egyetemes egyház nevében Balogh Elemér
ref. püspök beszélt, aki értékes régi könyveket
adott át a svéd érseknek, melyek a magjyaror-
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szági protestánsoknak a svéd evangélikusokkal
való összeköttetéseiről tesznek bizonyságot.
Fajnor Dusán püspök a tót evang. papok egy
házi viseletét, a fehér selyem albát adta aján
dékul az érseknek, feleségének pedig tót kézi
munkákkal kedveskedtek- Az »Evangél kus Lap ,
amelynek nyomán ezt a hirt közöljük, így fe
jezi be a referádát: »Én hiszem, hogy ha eljö
hetett Upsala, akkor el fog jönni Budapest is.«
Mi is ezt hisszük.
— Veszprém. A veszprémi Evang. Leányegyesületnek Veszprém vármegye közigazgatási
bizottsága a vármegyei iskolánkivüli népműve
lési bizottság! előterjesztésére kiváló tevékeny
ségéért elismerést és köszönetét szavazott. Az
egyesület alig két éve alakúit meg, s azóta Gömöry Károlyné vezetése mellett eredményesen
működik. A szép kitüntetésért gratulálunk az
egyesületnek és vezetőségének!
— A bányai egyházkerület közgyűléseA bányai egyházkerület október 11-én tartotta
rendes közgyűlését. A gyűlést megelőző gyám
intézeti istentiszteleten Kalló Gusztáv szarvasi
lelkész prédikált. Raffay Sándor püspök beje
lentette a közgyűlésnek, hogy Zs’gmondy Jenő
betegsége miatt lemondott egyházkerü’eő fel
ügyelői tisztéről, helyette! JSailer Vilmos, az aradbékési egyházmegye felügyelője elnökölt. Dr.
Raffay Sándor püspököt 1 0 éves püspöki jubi
leuma alkalmából üdvözölték Kovács Andor es
peres, Dr. Kiss Jenő egyetemi dékán, a papnék
szövetsége nevében Blatniczky Pálné, Cegléd
nevében Törteli Lajos ceglédi lelkész, Soltvadkert nevében Font Sándor ceglédi főjegyző. A
püspök a közgyűlés elé terjesztett jelentésében
kiemelte, hogy helyzetünk úgy az állammal es
társadalommal, mint a többi egyházzal való vi
szonylatban kedvezőtlen. Az egyházak egyen
lősége és viszonossága csonkaországnnkban ma
inkább csak elmélet és nem gyakorlat. A »Mor
talium animos«-féle pápai rendeletek, vagy a
vegyes házasságok ellen megindult mozgalom
szóvátétele nem jelent beavatkozást más feleke
zet magánügyeibe, mert ez a nemzet egységé
nek és a társadalom nyugalmának kérdése. Fel
említette, hogy egyházlátogatásai során a kiskunfélegyházai állami tanítóképzőnek az ottani
katholikus papság, szokatlanul, megtiltotta, hogy
őt a képző épületében fogadják. A népiskolákról
Bartos Pál szarvasi lelkész, a középiskolákról
Hittrich Ödön c. főigazgató tett jelentést- A
kerületi közgyűlés a tárgysorozat Letárgyalása
után d. u. 2 órakor ért véget.
— A szlovenszkói magyar evangélikus
szövetség Szent-Ivány József és Bándy Endre
elnöklete alatt szeptember 19-én tartotta köz
gyűlését Rimaszombatban. A református egy
ház képviseletében megjelentek Pálóci Czinke
István püspök és Lukács Géza főgondnok. A
rimaszombati egyház nevében Gyürki Pál fő

esperes üdvözölte a közgyűlést, amelynek fő
tárgya a magyar esperesség felállításának kér
dése volt. Ezt az ügyet dr. Törköly József sze
nátor referálta. A közgyűlés úgy határozott,
hogy miután az ügy felebbezés alatt van (mint
már jelentettük, a Keleti egyházkerület köz
gyűlése elvetette a magyar esperesség felállí
tására irányuló kérvényt), bevárja az egyetemes
egyház döntését s azután fog határozni; a ma
gyar espeiesség érdekében megindított mozgal
mat a Szövetség teljes erejével támogatja. A
tisztujitás során Szent-Ivány József és Bándy
Endre újból elnököknek választattak, alelnökök
dr. Törköly József és Fábry Viktor lettek.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

Pályázati hirdetmény.
A tiszavidéki egyházmegyébe tartozó újon
nan szervezett kisvárdai, missiói jellegű ág. hitv.
ev. egyházközség lelkészi állomására ezennel pá
lyázatot hirdetünk. Az állomás kongruás.
Közelebbi felvilágosítást alulirt esperes
nyújt. Mivel parochiális épület még nincs, a
lakásviszonyok miatt csak nőtlen egyének kér
vényei vehetők figyelembe. A pályázati kérvé
nyek f. é. november 3-ig az esperesi hivatalba
Sátoraljaújhelyre küldendők.
Sátoraljaújhelyben és Debrecenben, 1928.
október hó 1 1 -én.
Dr. Doniján Elek
Dr. Haendel Vilmos
esperes.
egyházm. felügyelő.
PÁLYÁZATI H IR D E T M É N Y !
A tiszavidéki ev. egyházmegyébe tartozó
d e b r e c e n i egyházközség megüresedett lel
készi állomására ezennel pályázatot hirdetünk.
Az állomás javadalma:
Szabad lakás világítással, viz- és gázhasz
nálattal ;
Évi 4800 P készpénzfizetés előleges havi
részletekben;
A város által adományozott 4 öl tűzifa;
Családtagonként 1.5 q búza;
A szokásos palástdijak;
A lelkészi nyugdijjárulékot az egyház pénz
tára fizeti.
A pályázati kérvények f. évi november hó
1-ig bezárólag alulirt espereshez küldendők. A
kérvények a tiszakerületi lélkészválasztási sza
bályrendelet értelmében szeréTendők fel. A lel
készi képesítést és működést igazoló okmányo
kon kívül igazolandó, hogy a pályázó, ha nem
a magyarhoni ev. egyház alkalmazottja, magyar
állampolgár.
Sátoraljaújhelyben és Debrecenben, 1928.
szeptember 28-án.
Dr. Dómján Elek
Dr. Haendel Vilmos
espei es.
.ejgyházm. felügyelő.
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A p ro te sta n tiz m u s e re je .
..Én vagyok az igazság.“
János. 14. 6.

Van-e a protestantizmusnak ereje? Pozitív,
önmagában levő ereje? Avagy' erejét csak a ró
mai katholicizmussal való ellenkezésből, vagyis
a protestánsból, tehát negatívumból menti? A
kierikalizmus azt akarja elhitetni, hogy’ a pro
testantizmus negativum. Ha nem volna papiz
mus, nem volna protestantizmus sem, ahogyan
árnyék nincs fény nélkül. A klerikali/mus azon
ban nem mond igazat. A protestantizmus nem
mint a klerikalizmusnak, hanem mint a hazug
ságnak az ellenlábasa él; a protestantizmus je
lenti az igaz:ágért való harcot. Amig a világon
van hazugság, addig a protestantizmusnak, a
protestál ásnak, a tiltakozásnak jogát nem sza
bad kétségfcevonni. Azért, mert valaki protestál
a fennálló hatalmasságok ellen, nem következik,
hogy nincs jogos ült-ága és nem képvisel pozi
tívumot.
A reformáció bajnokai, hogy enyhén fejez
zük ki magunkat, abban a meggyőződésben él
tek, hogy az igazságért harcolnak. Az igazság
ért a hitélet terén. És ha mást nem tettek volna
is, minthogy dokumentálták életükkel azt, hogy
az embernek az igazságért fel kell vennie a
harcot a legnagyobb hatalmasságokkal e földön,
akkor is elévülhetetlen szolgálatot tettek volna
a világnak. Mert nagyobb bűnt követtek volna
el önmaguk és az emberiség dien, ha felismerve
az igazságot, belenyugodtak volna a hazugság
ba. Az emberiségnek minden időben szüksége
van azokra, akik a felismert igazságot minden
egyéb tekintet fölé helyezik.
A reformációnak a vallás és a kultúra tör
ténetében az az érdeme van, hogy az igazságot
fölébe helyezte az érdeknek, s nevelt olyan nem
zedékeket és nemzeteket, akik az igazság feltét
len tiszteletének alapján állva a világ élén ha
ladnak.

M eeielanik k e le n k é n t e m z e r . v a s á rn a p .
Előfizetési é r : ítész évre 8 P. 40 Ilii., télévre 3 P.
20 tilt., netvedévre t P. 60 fill., Eiv széni 16 till
H irdetési á rak m eg eg y ezés sze rin t.

Az embert egy dolog gyaláz/a és alázza:
a felismert igazság megtagadása. Egy gyávaság
van: a/, igazságtól való félelem. Egy gonoszság
van: hazugságban élni. A protestantizmus ereje
az, hogy a felismert igazság mellé állt; hogy
nem akarta elleplezni az igazságot; hogy elleneszcgiilt azoknak, akik az igazságot üldözték,
hogy inkább akart igazságával meghalni, mint
hazugságban élni.
Mi az alapja Luther nagyságának? Az, hogy
amikor a S/entirásban megtalálta a/ igazságot,
ezt az igazságot nem hallgatta el, nem tagadta
meg, nem másította meg. Ahogyan felismerte,
úgy hirde,te ést harcolt érte. Má ok megalkudtak.
Mások készek voltak érveket, ürügyeket, okokat
keresni az igaz ág elhallgatására, elegyítésére,
ö nem. Mindenek fölé helyezte az igazságot.
És ma is ez a protestantizmus ereje. A protes
táns ember nem hagyatkozik a csalhatatlan pá
pára, hogy az helyette is megtalálta az igazsá
got. Nem hagyatkozik a politikusra, hogy az
helyette is megtalálta az igazságot. Nem hagyat
kozik a szomszédjára, hogy az hdyelte is meg
találta az igazságot. A protestáns ember meg
akar győződve lenni az igazságról, azért utána
jár az igazságnak.
Jézus azt mondja, hogy ő az igazság. Mit
mond Péter? Azt mondja elhittük és megismer
tük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek
fia. Ez a protestantizmus. Meg akarja ismerni
azt, akiben és akinek hisz. Vakhitet nem akcep
tál. Nem éri be azzal, ha valaki fellép a csalhatatlanság igényével. Meg akarja ismerni az em
berét, hogy valóban az-e, akinek mondja magát,
vagy aminek mások mondják.
Az igazságnak és a belső meggyőződésnek
az ilyen fanatikusai persze néni a legkelleme
sebbek azok szemében, akik az igazsággal hadi
lábon állnak, vagy nem szeretik, ha az igazságot
sokat firtatják. Az igazság sok embernek na
gyon kellemetlen. Ma is. Ezek a protestantiz
mus alapelvét görbe szemekkel nézik. Az igaz-
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ság követelésié nyugtalanítja őket, bizonytalanná
teszi pozíciójukat. Az ilyenek azt hirdetik, hogy
a protestantizmus destruál. Persze! Destruálja
a hazugságot, tehát sok mindent, ami a hazug
világiban fennen hordja a fejét.
A reformáció nem a protestánsból, hanem
az igazság felismeréséből született meg. Pro
tes tálnia azért kellett, mert a világban és a Krisz
tus egyházában elhatalmasodott a hazugság. Az
igazság ebben a világban mindig protestálni
kénytelen a tagadás szelleme ellen. Ahogyan
Jézus protestált a farizeusok, a törvénytudók, a
templomi kufárok ellen.
A mi korunknak talán fokozottabb mérték
ben van szüksége az igazságnak arra a feltétlen
tiszteletére, amely a protestantizmusnak ereje.
Mert mi megértük a világháborúban az igazság
nagy bukását és a hazugság nagy diadalát. S
ezért sokan azt hiszik, hogy a hamissággal, a
hazugsággal nem árt célirányos szerződésre
lépni. Azt hiszik, hogy egy-egy ügyesen elhelye
zett hazugság jó szolgálatot tehet a nemes cél
nak. A protestantizmus válasza az ilyen körmönfontságra csak a hazugság ellen való protestálás lehet, minden körülmények között és minden
kivel szemben. Sem a nemzetnek, sem a család
nak, sem az egyesnek nem teszünk jó szolgála
tot a hazugsággal, vagy az igazság megta
gadásával.
Az igazságtól sokan félnek. Joggal. Azért
sokan félnek attól a szellemtől is, amely a re
formáció munkájában jelentkezik. Joggal. Mert
az igazság nekik csak árthat. Mert az igazság
felforgatja azokat az épületeket, amelyeket ők
a hazugság mocsártalaján építettek. Erre a de
strukcióra azonban szükségi van. S ezt a destruk
ciót az igaz keresztyénségnek kell. elvégeznie,
A keresztyénség! bírja az igazságot a Jézusban.
Olvasd el testvérem Jézus evangéliumát. Ol
vasd el a Hegyi Beszédet (Máté evangéliuma
5—7. rész) és lásd meg, milyen életet kíván
Jézus és milyen életet élnek az emberek, akkor
megtudod, milyen hazug ez a világ, megtudod1,
hogy ez ellen a hazug és képmutató világ ellen
minden Krisztusban hivő embernek protestálnia
kell. A protestálás miatt kellett Krisztusnak meg
halnia a keresztfán. Merj Krisztus követője lenni
az igazság proklamálásában és a hazugság leálcázásában!

Í92é.

A dunántúli egyházkerület közgyűlése
Az október 18-án Győrött tartott közgyűlés,
amelyen Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy
Ernő felügyelő elnököltek, mindvégig szép és
harmonikus lefolyású volt hangnemben és nívó
ban egyaránt. Nagy mértékben tulajdonítandó
ez az elnökség azon bölcs intézkedésének is,
hogy az elvi kérdések a gyűlés elején tárgyaltat
tak a püspöki jelentés kapcsán. A püspök kinyomatott, gazdag tartalmú és részletes évi jelen
tésének azt a részét, amely a felekezetközi hely
zetet és az államhoz való viszonyt ismerteti, élő
szóval adta elő, igy még alaposabban, szemléltetőbben állítva a közgyűlés résztvevői elé ezeket
az egyházunk jelenlegi viszonyait tekintve élet
bevágó fontosságú ügyeket. A jelentés többi
részét a közgyűlés felolvasottnak tekintette, mert
a nyomtatott jelentés a közgyűlés minden tag
jának előre megküldetett.
A püspöki jelentés szerint az államhoz való
viszony kielégítő, a kormány iparkodott egy
házunknak égető szükségleteit kielégíteni, s
több irányban tapasztalt jóakaratáért a közgyű
lés köszönetét szavazott a kultuszminiszternek,
Petri Pál államtitkárnak és Tóth István h. ál
lamtitkárnak. Sürgeti azonban a közgyűlés, te
kintettel a lelkészek siralmas anyagi helyzetére
és a szegény gyülekezetek erejüket meghaladó
teherviselésére, a lelkészt korpótlék és az adó
csökkentési államsegély teljes valorizálását, a
lelkészek fizetésminimumának 1600 aranykoroná
ról 2400 aranykoronára való felemelését. Kö
szönetét mondott a közgyűlés azért a méltányos
és igazságos eljárásért, amellyel a kultuszkor
mány kiküldöttei a lelkészt javadalmak uj fel
becslései során kohgruák felemelését lehetővé
tették ott, ahol annak szüksége fennforgott.
A felekezetközi viszonyt a közgyűlés aggá
lyosnak találta, de ebben a viszonylatban is
hangsúlyozta, hogy nem a római katholikus egy
házzal szemben vannak követeléseink, hanem
az államtól várjuk el azt, hogy saját törvényeinek
érvényt szerezzen. Elvégjre a bennünket ért sé
relmek nem intézhetők el a római pápa törvénykönyvére és rendeletéire való hivatkozással, s
el kell dőlnie annak a kérdésnek, hogy ahol a
pápai törvény ellentétben áll a magyar állam
törvényeivel, melyiknek van nagyobb ereje a
magyar állam jogkörén belül. Itt nem a római
katholikus magyarok lojalitása képezi kérdés tár
gyát, hanem a magyar állam szuveránitása. A
püspök a felekezetközi viszonynak ezzel a be
állításával és megvilágításával nagy szolgálatot
tett egyházunknak és nagy mértékben hozzájá
rult ahhoz, hogy tisztán lásson ezen a téren
mindenki, aki szántszándékkal be nem hunyja a
szemét, homokba nem dugija a fejét. Dr. Mohácsy Lajos marcalgiergelyi lelkész öntudatos,
szabatos és méltó felszólalásban adott hangot
annak a felfogásnak és azoknak az érzelmeknek,
amelyek az egész közgyűlést kitöltötték és ame-
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Iveknek mélységes alapot ád a/, a tudat, hogy
az igazság a mi részünkön van, s ezt az igaz
ságot semmiféle kazuisztikával és csüréscsavarással nem lehet elsikkasztani.
Tanulságos része volt a püspöki jelentésnek
a/ egyházkerület gyülekezeteiben a Belmissziói
Munkaprogramul aíap^n és annak szellemében
folyó egyöntetű belmissziói munkáról szóló be
számolás. íme néhány adat: a lelkészek 131 gyü
lekezetben foglalkoztak a népiskolai ifjúsággal;
gvermekistentiszteletek tartattak 123 gyülekezet
ben; vasárnapi iskola 32, ifjúsági egyesület 98
működik; tartatott 1164 vallásos estély; a prezbiterek számára 106 gyülekezetben tartattak elő
adások stb. A püspök behatóan ismertette az
1928 29. évi belmissziói munkaprogramm irány
elveit és tartalmát; megemlítjük a programúiból
a reformáció megünneplése és a nagyhét meg
ünneplése körül csoportosuló előadásokat; a
Kiskáté és a speyeri protestáció jubileumának
megünneplésére irányuló intézkedéseket, s a
ü\urátz Ferenc püspök emlékének ébren tartá
sára programmba vett előadásokat. A prezbiterek az egyházfegyelem kérdésével foglalkoz
nak majd, hogy igy a gyülekezetek közvélemé
nye előkészíttessék az egyházi fegyelmezés életbeléptetésére.
Kiemelendő momentuma volt még a püspöki je
lentésnek a püspök azon bejelentése, hogy az
egyetemes nyugdijintézeti szabályrendelet által
biztosított ama jogát, amely szerint egyházi köz
érdekből egyes lelkészek nyugd jaztatását szor
galmazhatja, olyan módon kívánja gyakorolni,
hogy igénybeveszi egy bizottságnak a közremű
ködését, amelynek tagjai az egyházkerületi fel
ügyelő, az egyházkerület! egyházi főjegyző, az
illetékes egyházmegyei elnökség és az egyház
kerületi lelkészi karnak egy képviselője; a köz
gyűlés ezt a bejelentést megnyugvással vette tu
domásul.
A sajtó ügyével kapcsolatban szükségesnek
tartja a püspök, s vele együtt a közgyűlés, hogy
Budapesten egyházvédelmi sajtóiroai szere ztes
sék, amelynek feladata lenne figyelemmel ki
sérni azokat a támadásokat és rágalmakat, ame
lyekkel a protestantizmus ellenségei egyházun
kat sajtóban, irodalomban, gyűléseken illetik, s
megadná reájuk a feleletet.
Meleg hangon búcsúztatta el a püspök a
kerülettől Pálmai Lajos tb. esperest, hpunk ki
adóját, nyugalomba vonulása, s az egyházkerü
letnél viselt tisztségeiről való lemondása alkal
mából; amikor a szeretetnek és tiszteletnek
hangján emlékezett meg Pálmai Lajos érdemei
ről, az egész közgyűlés szivének adott hangot.
Szeretettel köszöntötte az egyházkerület világi
főjegyzőjét, a soproni alsó ’egyházmegye fel
ügyelőjét, dr. Ajkay Bélát, aki egyházi szolgá
latának negyven esztendejére tekinthet vissza,
s aki mintaképe a szorgalomnak, lelkiismeretes
ségnek, kötelességteljesitésnck és a kitartó csen
des, áldásos munkának. Hálás köszönettel adó

323.

zott a közgyűlés dr. Rásó Lajos kormányfötanácsos, egyetemes egyházi főügyésznek azért az
önzetlen és buzgó fáradozásáért, amellyel a
püspöki javadalmi föld ügyének jogi részét si
keresen megoldotta és ezzel az egyházkerületet
mélyen lekötelezte.
A tanítók szakfelügyeletére vonatkozó ter
vezetet a közgyűlés elvetette. A német tannyelvű
iskolák tankönyveiről az egyházkerület gondos
kodik. A Kapi-Papp féle tankönyveidé vonatko
zólag lépéseket tesz a kiadónál, hogy az újabb
kiadást kisebb terjedelművé és ezáltal olcsóbbá
tegye. A törpe iskolákkal kapcsolatban a köz
gyűlés úgy határozott, hogy a törpe iskolák meg
szűntével lelki gondozás nélkül maradt szórványhelyeket missziói lelkészekkel gondoztatja. Az
agenda-hiánvra való tekintettel elhatározta, hogy
kézi Agendát fog kiadni, amelynek megszerkesz
tésére a püspök elnöklete alatt bizottságot kül
dött ki; a bizottság a jövő évi közgyűlésre be
fejezi munkálatait.
A vá'asztások során cg) há'kerületi főjegy
zőnek Németh Károly, aljegyzőnek Zongor
Béla, törvényszéki bírónak Takács Elek espe
resek választattak meg.
A közgyűlési rendes folyó ügyek letárgyalása után a közgyűlés félkettókor ért véget. A
jövő évi közgyűlés Sopronban lesz, utána Kapos
vár következik.

„Luther Márton élete“
(Folytatás.)
Az egyházi tekintély? Luther »egészen más
lelkiállapotban tért vissza Rómából, mint ami
lyennel odament.« (37 lap) Nem lehetett olyan
nagyon isteni az a tekintély sem eredetében,
sem céljában, amelyben már évszázadok óta
hiába érezték, hogy baj van. Knes Miklós kar
dinális, aki két évtizeddel halt meg Luther szü
letése előtt (1462) »annak idején reformprogrammot adott ki, melyben az egyházi élet el
torzulásának okait a sok hivatásnélküli papban,
a javadalomhalmozásban, a simoniában és a lel
készek konkubinátusában jelölte meg. A XV.
század végén ezek a hibák megnövekedtek
(— igy tehát a démon mégsem egészen Lu
therben lehetett!
) ___ több püspök pénzbefizetés ellenében engedélyt adott papjainak a
konkubinátusra.« (74 lap) »Sokan hivatás nélkül
vették fel a papi rendet s dolguk nem lévén
(- ? • -), érzéki szórakozásokkal verték el az
idejüket. . . A hatalmas püspökségek egy kéz
ben való halmozása is rossz vért szült«. (75 lap)
»Nem olyan egyházfejedelmek ültek Péter tró
nusán, amilyeneket a zavaros idő megkívánt
volna.« (78 lap) De még az alacsonyabb püs
pöki »trónusokon sem nagyon ültek apostoli lelkületüek!«. »Naumburg püspöke, Fülöp, rajnai
palatinus és bajor herceg (megh. 1541) állandóan
távol volt székhelyétől.« (343 lap) »Wied Her
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mann kölni érsek világias gondolkozásu és egy
házi dolgokban teljesen tudatlan ember volt...
még a Confiteort sem tudta.« (349 lap) Bran
denburgi Albert mainzi érsek »könnyelmű életfelfogású és szabados életű főpap volt.« (128
lap) Bergerio nuncius, aki pár évvel előbb a
pápát képviselte Lutherrel szemben 1548-ban
»az ujjitók táborába lépett« (241 lap) talán azért,
mert ő is rájött arra, hogy mégsem lehet Krisz
tus földi helyettese az a Farnese Sándor (III.
Pál) »aki nepotismusra való hajlandóságában
egy 14 éves és egy 16 éves rokonát is kardiná
lissá tette« (239 lap), mikor már sürgették a
bibliai alapokhoz való visszatérést. Ezt azonban
épolyan nehezen lehetett volna legitim áltatni a
Szentirásból, mint ahogy nehézséget okozott Ró
mában az is, hogy Luther ellen a bizonyítékokat
a Szentirásból kell összeszedni. (83 lap)
Rhetorikai fogásokkal nagyszerűen él a
szerző. Az okfejtése nemegyszer zavarba hoz.
Pompásan tud bizonyos dolgokról nem beszélni,
máskor meg épen az ellenkezőjét hozza ki an
nak, amiből jogosan nagyon is mást várhattunk
volna. Talán a hangijában és az arckifejezésé
ben valami démonikus lehet, amit azonban igy
nem nagyon érzünk magunkon, mint hatást, ha
a könyvét olvassuk. Vannak kitételei, melyek
elrémitésre szolgálnának, reánk azonban úgy
hatnak, mintha a lelkünket, evangéliumi hitün
ket cirógatnák. Ilyenek: »A gyónást... a kap
zsiság és zsarnokság eszközének mondotta.« (81
lap) »Azt tanította, hogy engedjük át magunkat
az Isten tevékenységének és mindenhatóságá
nak.« (47 lap) »Az egyház természete nem en
gedi, hogy látható fő uralkodjék fölötte és hogy
határozott helyhez, Rómához legyen kötve.« (79
lap) »A jócselekedetek soha sem csinálnak sen
kiből sem jó és jámbor embert, hanem a jó és
jámbor ember visz jó és jámbor tetteket vég
hez.« (90 lap) A német lovagrend uraihoz Luther
figyelmeztetést intéz (rettenetes!) »hogy a hamis
tisztaságot kerüljék és a házas élet tisztaságát
válasszák.« (121 lap) »Nem szabad jócselekede
teknek tartani, ha vallásos célra képeket fes
tenek.« (367 lap) Talán Demeter ötvös álláspont
ja a helyes és nem Szent Pálé az Efézusi Diana
istennő kérdésben? (Apostolok cselekedeteiről
szóló könyv 19. fejezete.) Milyen borzasztó az
is, hogy »semmi szertartás nem volt, csak az
»Ige« érvényesült.« (348 lap) Azon azonban nem
botránkozik meg, amit Tetzel csinált a búcsú
levelekkel: »nem lehet rábizonyítani, hogy hires
versét mondta volna (»Sobald das Geld in Kas
ten klingt, die Seele aus dem Feuer ins Him
mel springt«) noha a vers tartalma nagyon közel
van szavainak értelméhez.« (57 lap) Miltitz Ká
roly kamarás szerepét is szépen elintézi: »ka
landos tanácsot« adott Luthernek. (89 lap)
Van a kötetben pár elenmondás, pl. »Lu
ther már (1542) kiírta magát, belefáradt az életbe
és ez ellankasztotta tehetségét.« (346 lap) Majd
1545-ben »a komorság kínozta férfi ezekből az
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évekből mégis nagy és mélyreható munkákat ha
gyott hátra.« (353 lap) »Meglehetősen barátságos
hangú levélben Rómába hívják Luthert, hogy
ott térítsék le a hibás útról.« (64 lap) A barát
ságos felhívásnak . .. semmi eredménye nem volt
(79 lap), ezért tehát bizonyára barátságosan
megjégették Luther szobrát Rómában (93 lap).
A barátságos invitáció mellett lehetetlen fel nem
tételezni azt a lelkületet, mely bár Huss Jánost
is menlevéllel idézte zsinat elé, mégis megéget
tette. Ez nem tartozik a gyümölcsöző Luther
legendák (109 lap) közé, hanem épügy törté
neti esemény, mint az, hogy »Olaszországot az
inkvizíció szelleme mentette meg a vallási össze
omlástól.« (361 lap) »Az egész világot felgyújtó
vallási lázadás« vezérét (92 lap), ki Ágostont
sem értette meg (35 lap) és akinek kiképzésében
való hiányaiért az a rend tehető felelőssé, mely
ide-oda helyezgette (34 lap) bizonyára szintén
máglyára küldték volna, mint Husst, vagy a
faszobrát.
Terjedelmes, hatalmas munkát végzett a
jezsuita atya, mikor megírta Luther életrajzát,
melyből, ha Írója nem is nagyon kívánja, mégis
úgy elénk ragyog a wittenbergi reformátor
óriás alakja. Nagyon helyes a megállapitása,
hogy »ez az ember nem szerzetesnek való volt«
(27 lap), mert neki az egyház megtisztítása ada
tott feladatául.
Az előszót iró püspök ur kijelenti, hogy »a
másik oldalról jövő, az igazság szolgálatában
álló hasonló szellemű munkának. . . . igazán
örülni fogunk.« (4 lap) Sajnáljuk, de az evan
géliumi egyházak ilyen szellemű könyvet soha
sem tudnának megírni. Nem tudnánk, mert mi
szeretünk minden szót és mondatot úgy leírni,
ahogyan azt valóban érezzük is, másodszor azért
sem tudnánk, mert számunkra a római egyház
története nem olyan nyílt és hozzáférhető, mint
amilyen az evangéliumi egyházaké minden kuta
tónak. Gondoljunk csak Tischendorfra, mennyi
nehézségbe ütközött neki csak bepillantani is a
vatikáni könyvtár Bibliakódexeibe is!
398 oldalt kellett keresztül tanulmányozni,
mig megtaláltam a munkának alapgondolatát és
a munka épen most megjelentetésének és idő
szerűségét. »Luther követői előtt ledöntötte az
egyház (t. i. a pápa) tekintélyét. Tevékenysé
gének ez a romboló (?) sajátsága teszi őt a mai
kor szemében értékessé.« (398 lap) Ez is olyan
megállapítás, mely lehet, hogy Rómának fáj, de
az evangéliumi hitü keresztyének számára bók
és dicséret.
Incze Gábor,
református lelkész.
— Az Ifjúsági Egyesületek (KIÉ) imahete
november 11—17 között megy végbe, melynek
vezérfonalát az »Ébresztő« közli. A tavalyi imahéten »világfillér« címen 400 pengő perselypénz gyűlt össze a Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek genfi központja részére.
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H ofacker Lajos.
1828 f 1928.
OC.
(Befejezés.)
A szolgálat utolsó fejezete. .
Anyja halála után megint 1827. aug. 5-én
léphetett szószékre. Vele kezdődik a Ielkészi mű
ködés ezúttal elég hosszú, de utolsó fejezete.
Ténykedését jellemzi, hogy’ több gondot fordít
saját gyülekezetére abból a célból, hogy’ a meg
indult ébredés maradhasson s *józan biblikus me
derben utána is fejlődhessék. Wurtenbergben
a már korábbi lelki ébredések nyomán ismer
tekké váltak a magán összejövetelek. Ilyenek ke
letkeztek Ritdingshausenben is.
Ezeknek az
óráknak vezető t szolgálatának utolsó szakaszá
ban három hetenként összegyűjtötte s velük kü
lön bibHaórákat tartott. Ellensége volt a lelki
fecsegéseknek s a felébredteknél azon igyeke
zett, hogy tiszta evangéliumi alapon mind tovább
növekedhessenek.
A gyermekekkel s ifjakkal való foglalkozást
hetenkent egy-egv órában már korábban meg
kezdte. Úgyszintén a külmiss/iói összejövetelek
tartását. A külmisszió ügye őt mindig melegen
érintette. Valamikor maga is gondolt arra, hogy’
közvetlenül e téren szolgálja Isten országit.
Most gyülekezetében igy ekezett felébreszteni a
külmisszió iránti érdeklődést, felelősségérzést s
imádkozást. S nem is eredmény nélkül. Adomá
nyok gyűltek e célra s köztük nem egy’ megható
módon a szegény asszony filléreire emlékeztet
ve. — Fokozott mértékben gyakorolta az álta
lános s a beteg lelkigondozást. Igehirdetést és
személyes lelkipászlori munkát a legszigorubbm
együvé tartozónak tekintette. Bengel nézetén
volt, aki az utóbbit az előbbi nélkül folyan madár
hoz hasonlította, amelynek csak egy szárnya
van. Ment volt attól a szüklátóköriiségtöl, mely
sokszor igen derék lelki vezetőknél előfordul,
hogy minden lelket egy kaptafára vonnak s a
saját vezetetésüket általánosítani akarják min
denkire. E tekintetben Zinsendorf hiányait is
megállapította, bár egyébként életének, énekei
nek s különösen Berlini Bcszédei-nek őszinte
csodálója és ajánlója volt.
Egy szer gyülekezetének egyik legkedvesebb
tagját valaki boszuból meggyilkolta. Az illető
még néhány napát élt. Hofacker a mentő szere
tet legnagyobb gondjával használta fel ezt az
időt. Teljes megbékélésre segítette a haldoklót
Istennel s gyilkosával szemben. Az árva család
számára kollektát tartott, mely nagyon szép
eredménnyel járt. Volt azonban más gyümölcse
is. Az adakozásban részt vett egy kollégája. Hof
acker a köszönő levélben feltette a kérdést: »Mi
ért legyen a Megváltó az utolsó, akinek mi szi
vünket adjuk?!« Ez a levél, mint az illető később
megvallotta, az ő lelki ébredését eredményezte.
Ezidőben, 1827. novemberében gondol pré
dikációinak kinyomatására. Az ostrom barátai
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s a stuttgartiak részéről már korábban megin
dult ez irányban. Sokáig azonban nem akar tudni
róla - - utalva saját szivének hiúságtól átitatott
voltára. Most hogy mégis enged, nem azért
teszi, mintha ment lenne minden öntetszelgéstől.
De ugy látja, hogy az Ur jóváhagyti a gondo
latot. Így sok tusa s önma<ji felett való pálca
törés, imádság és félelem Közepette készül az
első kiadás 15(X) példánya 1828 elején, de husvétra már újabb kiadást kell rendezni. Ugyanez
év pünkösdjére már a má odik kötet megjelené
sét is várhatta. Ezzel nem volt ugy' megelégedve.
Riedmgshausenben nem ment olv könnyen az
irás, mint Stuttgartban.
Bizonytalan egészségi állapot! folytán állan
dóan tartott káplánt. így részt vehetett Ielkészi
konferenciákon, ahol az alig 30 éves lelkész meg
jelenése valóságos ünnepség számba ment. Egy
szer arról voh szó, hogy melyik fontosabb az
ébresztő, vagy építő prédikáció. Mindenik a
maga helyén, — volt a felelet. Hofacker hozzá
tette: »Mégis, aki valami tehetséget vesz észre
magában az ébresztéshez, jól teszi, ha ezt fej
leszti. Mert ha valamire szükség van a ml álmos
korunkban, akkor az bizonyára az 'ébresztő pré
dikáció.! Egy más alkalommal helytelenítette a
konfirmáció oktatásnál a szigorú sz sztematikus
eljárást. »Mutass a gyermeknek egy pty-pingot
és tedd figyelmessé a pity-ping virágján a Te
remtenek dicsőségére, semhogy fárasztó fogal
makkal gyömöszölj valamit a fejébe.
Barátaihoz irt körlevelei Riedingshauscnből
is sok fényt vittek szét. Mind határozottabban
teljesíti adományaihoz híven azt a feladatot, me
lyet lelkipásztorok lelki gondozásának lehetne
nevezni. Páratlan e tekintetben Knapphoz irt le
vele, melyben egy vegyes szellemű lap szerkesz
tésében való részvételtől óvja. »A világ, az ugyne\ezett tudós világ is elmúlik minden csábjával
és Jézus szemei előtt az már is csak szemét.
Készíts egy cikket a Zsidókhoz irt levélből s
állítsd oda Krisztus főpapi mivoltát, amelyben
ma már alig hisz valaki s kiáltsd bele a világba,
hogy a/ok a legnagyobb balgák, akik nem a
Keresztrefeszitettben keresnek mindent! Akkor
aztán majd rajtad lesz a kereszt gyalázata s a
világgal átitatott kegyesség nem fog pályázni
toliadra többé.«
Egy szenvedő barátjának igy ir: »A szenve
dés, amennyire én megítélhetem, nqm képes a
szivet lággyá é> porhanyóvá tenni. Ehhez valami
más kell. Félelemmel irom: az Isten Bárányá
nak vére.« Másutt figyelmezteti barátait, hogy ne
maradjanak a spekulációnál hanem vigyenek
mindent a gyakorlatba.
Saját szivének belső képéről nem nyilatko
zik most már annyit. »Jól érzem, hogy ha más
szivszólóm nem lenne, az Isten országáért vég
zett munkám mégis a poklok mélyére juttatna.«
Az Isten sokkal nagyobb, mint a mi szivünk,
minél gyermekibbé leszünk, annál korábban é>
bizonyosabban jutunk valami egészhez.«
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És itt záródik lelki fejlődésének fonala,
amelyhez hozzájárul az a boldog! felfedezés, hogy
a Lélek által való elpecsételődés szintén kész
az Ö számára. Csak a sorrendet kell felcserélni,
ö azt gondolta, hogy először beáll nála az elpe
csételődés s aztán az annak megfelelő hit. Pe
dig a lelki fejlődés ez utolsó állomásán is az
egymásutánt a hit nyitja meg.
1828. tousvétján arról prédikált, hogy Jézus
Krisztus a halál legyőzője. Ez volt utolsó prédi
kációja. Bár nem sejtette sem ő, sem' más, imég|is,
mintha a fáklya megérezte volna, hogy ez lesz
utolsó fellobbanása. Szokatlan erővel prédikált
a Krisztus nélküli s Krisztussal való halál kü
lönbségéről. Ugyanezen napon még egy ~»nagy
levelet« ir, melyben szintén hatalmas erővel tesz
bizonyságot. Csak ne várjunk a Megváltótól va
lami rendkívüli kinyilatkoztatásokat!
Eléged
jünk meg azzal, hogy a Szentlélek fegyelme
alatt állhatunk. A Megváltó nem használhat dok
torokat, hanem napszámosokat, szolgákat, hor
dárokat, akik Őt szeretik, embereket, akik izzad
nak, fáznak és éheznek s mindebben örömüket
lelik az Ö kedvéért. Harcba megyünk! Ott csak
olyan embereket lehet használni, akik ruháju
kat nem kímélik.«
Az é l e t u t o l s ó f e j e z e t e .
1828-ban mellhá~iyagyulladást, majd vizibetegséget kap. Erős szervezete valóságos ronccsá
lett. Mikor Knapp ez év júniusában meglátogatja,
megdöbbentő képet lát, szólni sem tudott, csak
sirt. »Nemde egészen kijöttem a formámból? S
most már csak, mint Lázár fekszem itt Megvál
tóm kezeiben. Most már tudóm, mi az, amit Pál
apostol mond: nem bízni magunkat a testre, ha
nem Lélekben élni s földi sátorháznnk szétomlása közben az Úrral egynek lenni.« Knapp egy
uj énekét olvasta fel, mire megjegyezte: »Ob, ez
jobb mint minden orvosság, melyet hosszú időn
át magamhoz vettem.«
Eljöttek többi barátai is, hogy még egyszer
áldást vehessenek az alkony fényében levő Hofackertől, akinél megszokták már, hogy a vele
való légegyszerübb találkozás sem maradt nye
reség nélkül. Nekik tett nyilatkozataiból s szept.
2 0 -án irt utolsó körleveléből tudjuk meg, hogy
milyen küzdelmeken ment keresztül. Az élethez
való természetes ragaszkodás; a megihalás közel
ségével szembeni öröm hiánya; az, hogy már
többször került vissza a halál küszöbéről, s hogy
közben, mihelyst némi könnyebbenlét mutatko
zott, megint teljes vonzóerejével bekandikált
hozzá a földi élet; hogy sokszor csípős tréfálkozási kedve is kitört; valamint a belső szóra
kozottság — mindez sokszoros fájdalmat oko
zott. Csupán a szószékről való lemondás terén
veit javulás, pedig ez volt a legerősebb kötelék,
mi egyébként a földhöz fűzte.
Kedves volt ezzel szemben, hogy az inté
seket szeretettel elfogadta mindenkitől s hogy
az evangélium legismertebb igéi, a legnagyobb
hatással tudtak rá lenni. Egyszer egy lelkésztár
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sát kérte, hogy nem tudna-e mondani neki valami
újat az evangéliumból. »De igen — felelt az il
lető - - tudok egy nagy újságot, nevezetesen
azt, hogy : Igaz ez a beszéd és teljes elfogadásra
méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra,
hogy megmentse a bűnösöket.« Nagyon hálás
volt érte.
Az utolsó nyolc hét külön fejezetet képez,
nemcsak a betegség, hanem az egész élettör
ténetében. Feküdni többé már nem birt. Szív
facsaró látvány volt szenvedése. Gyakran ő
maga is könnyezett, de csak azért, hogy beteg
ségének korábbi ideje alatt, szive isok tekintetben
oly hűtlen volt az Úrhoz. Az utolsó nyolc hét
mégis a teljes békesség kikötőjébe való megér
kezést jelentette. A harcok elültek s az a sok
küzdelem, mely a maga tekervényes útjaival
szinte kilátástalannak, meddőnek és érthetetlen
nek látszott, dicsőséges magaslatra vezetett. Az
utolsó nyolc hét a magától való teljes eítekintés,
a golgothai kegyelem állandó megragadásának
jegyében folyt le s igy biztosíttatott számára az
öröm a legnehezebb percekben is. »Lelke szün
telen imádat volt« — mint testvére Írja. És erre
nagyon nagy szükség volt, mert a testi szenve
dések roppantul növekedtek. Az: utolsó tiz nap
sem éjjel, sem nappal nem pihenhetett. Fulla
dás s a lábán levő sebek kiváltkép gyötörték.
Sokszor lehetett hallani suttogó hangját, amint
Megváltójához beszélt. Mivel szellemi képességei
az emlékezés tekintetében nagyon hanyatlottak,
feljegyzéseket tett, hogy a nyert gondolatokkal
huzamosabban tudjon foglalkozni. »Ma különö
sen szivemre vehettem, hogy a Megváltó vért
verejtékezett értem.« »Jézusom, ne hagyj üre
sen ma sem, bár azt megérdemelném.« »Szeret
tem volna ágyba menni, de akit az; Ur székbe
parancsolt, ne akarjon ágyba menni, s aki az ő
menyegzője előtt áll, ne foglalkozzék holmi lim
lom dolgokkal.«
Nov. 18.-a volt az utolsó nap. Testvérei
már előtte nap vigasztalták, hogy az az utolsó.
Örült, hogy a jelek szerint szerint közel van a
vég. De egyben azt is kifejezésre juttatta, hogy
a halál óráját egy, pillanáttal isem óhajtja1 siettetni.
Később némi türelmetlenséget árulva eT, egyik
testvére intette s neki könnyek peregtek le a
szeméből: »Oh, hogy ilyen türelmetlenül gondol
koztam s hozzá — szóltam is. Ezek voltak a
bünbánat utolsó könnyei. Azután még felolvas
tatta az aznapi Losung-verset: »Ahol én vagyok,
ott lesz az én: szolgám is,« Délután igy szólt:
»A halál árnyékának völgyében járok. .. Nem
félek. . .« Mint már többször, újból kérte, hogy
imádkozzanak, mire Vilmos, a lelkész-testvére,
kézrátétellel megáldotta s egy ének szövegét
idézte. .. Utolsó szavai ezek voltak: »Heiland,
Heiland, Heiland!«
Temetése nov. 22-én volt; a temetési ige:
Efezus 2. 8 .^. Gyülekezetének, a stuttgartiak
nak s barátainak nagy serege jött össze a sírnál.
De bizonyára még többen lesznek azok, — vajha
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a mi magyar földünkről is, - akik majd egykor
ama dicső nap után felseregknek őkörötte a
dicsőség honában, mint akitől közvetlen és köz
vetve örök életre szóló áldásokat vettek!
Gáncs Aladár.
_

M eghív*.
A magyarhoni ág. hitv, evang. keresztyén
egyetemes egyház évi rendéi közgyűlését 1928.
évi november hó lb-án, délelőtt 10 órára a pesti
egyház Deák-téri dísztermébe (IV., Sütő-utca 1.
II. em.) tűzzük ki.
Az egvházkerüleuknek megválasztott kikül
dötteit és az E. A. 1-16. §-a értelmében az egyeies közgyűlés összes jogosult tagjait ezen
zchivóleveliinkkel a kitűzött egyetemes köz
gyűlésre tisztelettel meghívjuk.
A közgyűlést megelőző napon, úgymint no
vember 15-én, délután 6 órakor ugyanazon a
helyen közgyűlési előértekezlctet tartunk. A köz
gyűlés napján délelőtt 9« ■> órakor pedig meg
nyitó istentisztelet lesz a I)eák-téri templomban.
A közgyű és tárgyai: az egyetemes felügyelő
jelentése, a bizottságok jelentései, az egyházkerületek felterjesztései, felebbezések és indítvá
nyok.
A bizottsági ülések november hó 12-től kezdödőleg tartatnak meg.
Kelt Budapesten cs Nyiiegyhá/án, 1928. évi
május hó 4-ik napján.
báró Radvánszky. Albert s. k.,
egyetemes felügyelő.
Geduly Henrik s. k.,
püspök.

C

H Í R E K .
Kapi Béla püspök Bödecs Károly segéd'elkészt Véséról Surra helyezte adminisztrá
tornak. - A püspök november 4-én avatja fel
a nagyhajmási templomot; Nagyhajmái a csikostöttösi ’a nya egyház filiája.
A Dunántúli LelkészegyesUlet közgyű
lése. A dunántúli egyházkerület lelkészegyesü
lete Németh Károly ügyvivő alelnök elnöklete
alatt október 17-én, Győrött tartotta idei ren
des közgyűlését, amelyen Kapi Béla püspök,
elnök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi
felügyelő is megjelentek. A bevezető istentisz
teleten az irásmagyarázatot (Ján. 7, 37.) Né
meth Károly tartotta. A tavaly elfogadott alap
szabályok értelmében az egyesület a régi tiszti
kart ö évre megválasztotta: elnök Kapi Béla
püspök, alelnök Németh Károly, titkár Kiss
Samu, pénztáros Horváth Olivér, ellenőr Hanzmann Károly. Tiszteletbeli taggá választotta az
egyesület Payr Sándor egyetemi tanárt, a jeles
egyháztörténet-irót és hymnológust. Meleg el
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ismerését fejezte ki Abaffy Gyula K1E titkárnak,
az ifjúsági mozgalom buzgó munkásának, s az
zal a kéréssel fordul a MELE utján az egye
temes közgyűléshez, hogy számára vasúti je
gyet-szerezzen, hangsúlyozta továbbá az ifjú
sági munkának nagy fontosságát. Gyurátz Ferenc-emlékalapra 100 pengőt szavazott meg; el
határozta továbbá, hogy a jövő évben külföldi
tanulmányutat tevő valamely egyesületi tagnak
100 pengőig menő segélyt ad. A Fébé diakonissza-am aház nyomdájának munkáját dicsérő,
szép kiállítású Keresztyén Családi Emlékkönyv
árát egy pengőben állapította meg. Kimondta,
hogy a lelkészek öltönye három darabból áll,
úgymint barettből, Luther-köntösböl és táblács
kából, s ezeknek egységes tonnáját meg fogja
állapitani. Kiss Samu egyesületi titkárt meg
bízta ai Kiskátét ismertető és méltányló füzet
megírásával, amelynek kiadásával és terjesztésé
vel kívánja az egyesület a maga részéről ünne|X‘lni a Kiskáté jubileumát. Elhatározta, hogy
lehetőleg az egyházkerületi tanítóegyesülettel
együtt a jövő évben konferenciát tart Sopron
ban, amelynek programmján szerepelni fognak
a két egyesület közös és külön tartandó értekez
letei. Az egyházkerületi közgyűlés által is elfo
gadott határozat szerint rövid ké/i Agenda ke
rül kiadásra, amelynek megszerkesztésére a ke
rületi gyűlés Kapi Béla püspök elnöklete alatt
nyolctagú bizottságot küldött ki. Állást foglalt
amellett, hogy mivel egyházunk a iclkészképzés
számára három intézményt (fakultás, otthon és
szeminárium) nem bir el, a soproni Theologus
Otthon nyerjen olyan berendezést és szabályza
tot, hogy a fakultás mellett egy lelkészi sze
mináriumnak a szerepét is betöltse, örömmel
üdvözölte a győri egyházmegyében egy, a nép
iskolai tanulóknak való imakönyv készítésére
megindult s befejezéséhez közeledő munkát; Hé
ring János veszprémi lelkészt pedig felkérte egy
szenvedők és hánkódók számára való kis ima
könyv megírásával. A győri egyházmegye által
kiadott Népiskolai Értesítő könyvecskét a többi
egyházmegyék iskoláinak is ajánlja. Értekezések
felolvasására nem maradt idő, de az egyházmegyei lelkészegyesületek működéséről szóló je
lenesből kitűnt, hogy azoknak értekezletein
összesen 29 felolvasás tartatott, amelyek közül
nyolc a/, egyházkerületi lelkészegyesülethez is
feiterjesztetett. Az egyesület választmánya fog
határozni annak a javaslatnak sorsi felett, amely
szerint az egyesület évkönyvet adna ki, s az ér
demes felolvasások, értekezések abban jelenné
nek meg. Köszönettel vette tudomásul a közgyű
lés, hogy dr. Ajkay Béla egyházkerületi világi
főjegyző a/, idén is 15 pengőt adott az egyesü
letnek.
— Értesítés! A Dunántúli Lelkészegye il
let által kiadott Keresztyén Családi Emlékkönyv
árát az október 17-én tartott egyesületi köz
gyűlés 1 pengőben állapította meg. Akik az em
lékkönyvet kiadása előtt megrendelték, s már
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meg is kapták, 1 0 °/o kedvezményben részesül
nek, s kérem szíveskedjenek a példányok árát
90 fillérjével az egyesület pénztárosának, Hor
váth Olivér lelkész urnák Nagykanizsára (Zala
megye) mielőbb beküldeni. Az uj megrendelések
szintén őhozzá intézendők. Németh Károly üv.
alel nők.
— Báró Prőnay Dezső, iaz egyetemes egy
háznak több mint három évtizeden át volt nagy
nevű felügyelője, október 2 1 -ikén ünnepelte
nyolcvanadik születésnapját. Ebből az alkalom
ból az acsai Prónay-kastélyban egy küldöttség
élén báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő és Geduly Henrik püspök üdvözölte az
egyetemes egyház nevében;
Dr. Raffay
Sándor püspök a bányai
egyházkerület,
Preszly Elemér főispán Pestvármegye
ne
vében üdvözölte, Dr. Tóth István h. államtit
kár, a kultuszminisztérium protestáns ügyosztá
lyának vezetője sürgönyileg üdvözölte.
—- A Luther Társaság Kapi Béla püspök
és Pékár Gyula elnöklete alatt november hó
1 0 . éis 1 1 -én tartja irodalmi estélyét és közgyű
lését Balassagyarmaton a vármegyeház termé
ben. A kulturestélyen Kapi Béla püspök tart
előadást Madách Imréről, beszélnek még Pékár
Gyula és Sztranyavszky Sándor. November 11én istentisztelet és utána a Luther Társaság
közgyűlése.
— A Dunántúli Papnék Szövetsége Kapi
Béláné püspökné elnöklete alatt október 17-én
tartotta közgyűlését és konferenciáját Győrött.
Novák Rezsőné számolt be a Szövetség műkö
déséről; Turóczy Zoltán győri lelkész »A papné és a Biblia« címen tartott előadást.
— A kelenföldi evang. templom felava
tása. Október 21-én avatta fel Dr. Raffay Sán
dor püspök a Lenke-uton épült uj templomot.
Az ünnepélyen Hermann Miksa kereskedelmi
miniszter, a kelenföldi egyházközség felügye
lője is beszédet mondott, amelyben kiemelte,
hogy a kommunizmus óta a magyarság hitélete
erősödik s felhivta az egyházközség tagjait,
hogy az uj templom harangjaira és orgonájára
szükséges pénzt adják össze. Dr. Sipőcz Jenő
polgármester megemlítette, hogy a budapesti
magisztrátus, amely a főváros egyházait kész
ségesen támogatja, a kelenföldi evangélikus
egyháznak is szívesen nyújt segítséget.
— A Dunántúli Luther—Szövetség októ
ber 17-én tartotta közgyűlését Győrött, Kapi
Béla püspök és Ittzés Zsigmond dr. elnöklete
alatt. Miután Németh Gyula szekszárdi lelkész
a titkári állásról lemondott, s a Szövetséginek
nagyobb munkát igénylő szervezkedése küszö
bön van, a közgyűlés 2 alelnöki állást és több
titkári állást létesített. Alelnökök lettek Schöll
Lajos főesperes és Turóczy Zoltán lelkész, tit
károk Fábián Imre, Kiss Samu, Budaker Oszkár
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Molitórisz János, Novák Rezső lelkészek, Szende
Ernő, Griesshaber E. Henrik, Graf Samu taní
tók és Magassy Sándor vallástanár. Titkár Fá
bián Imre lelkész, központi titkár László Miklós
püspöki titkár. Kovács Zsigmond pénztáros je
lentése szerint bevétel 1749 pengő, kiadás 887
pengő. A közgyűlés elhatározta, hogy magyará
zatos Biblia kiadását a saját erejéből fogja meg
kísérelni. A közgyűlés az Evangélikusok Lapjá
nak támogatására 250 pengőt szavazott meg;
amiért fogadja e helyen is a lap köszönetét és
háláját.
— A budapesti Luther Otthonban október
7-ikén Raffay Sándor püspök prédikált és Úr
vacsorát osztott. Este az otthonban egy csalá
dias vacsora keretében történt meg az uj tagok
felvétele, mely alkalommal Mágócsy-Dietz Sán
dor dr. beszélt az ifjúsághoz s a Luther Otthon
kormányzó bizottsága és ifjúsága nevében kö
szöntötte Dr. Raffay Sándor püspököt tiz éves
püspöki jubileuma alkalmából. Jelen voltak az
Otthon szemináriumi bizottságának tagjai is.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Pályázati hirdetmény.
A tiszavidéki egyházmegyébe tartozó' újon
nan szervezett kisvárdai, missiói jellegű ág. hitv.
ev. egyházközség lelkészi állomására ezennel pá
lyázatot hirdetünk. Az állomás kongruás.
Közelebbi felvilágosítást alulirt esperes
nyújt. Mivel parochiális épület még nincs, a
lakásviszonyok miatt csak nőtlen egyének kér
vényei vehetők figyelembe. A pályázati kérvé
nyek f. é. november 3-ig az esperesi hivatalba
Sátoraljaújhelyre küldendők.
Sátoraljaújhelyben és Debrecenben, 1928.
október hó 1 1 -én.
Dr. Dómján Elek
Dr. Haendel Vilmos
esperes.
egyházm. felügyelő.
P á ly á z a t.
a kiskőrösi ági. hitv. ev. egyház segédlelkészi
állásra.
Javadalom: a) Készpénzben 623 P 47 fill,
havi előleges részletekben.
b) 30 kis hold földnek (1200 négyszögöl) ha
szonélvezete pénzben havi előleges részletekben.
c) A stóla felének 1 / 4 része.
d) Segédlelkészi kongrua havi 44 P a kerü
leti pénztártól. Magyar és tót nyelv bírása megkivántatik.
Jelen pályázat az Evangélikusok Lapjának
október hó 28-iki számában jelenik meg. Pályá
zatok alulírott főespereshez küldendők. A segéd
lelkészt a püspök ur nevezi ki.
Soltvadkert, 1928 október hó 15-én.
Kruttschnitt Antal
főesperes.
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Egyházi helyzetünk és feladataink.
— Dr. M esterh ázy E rnő dunántúli ogyházkerületi
felügyelőnek a Győrött, 1U2& október IH-án tartott
közgyűlési megnyitó beszédéből. —

A kommun után úgy látszott, hogy i r.
kath. és protestáns egyházak közötti viszony
bensőségesebbé válik. Bizonyos együttműködés
re nyílott kilátás, mindenütt a felekezeti békét
hirdették, az akkor még egy ünnepség kereté
ben egymás után egyházi funkciót is végző kü
lönféle feiekezetekhez tartozó lelkészek. Egy
szebb, megértőbb kor reménysége csillant fel az
aggódó hazafiak lelkében.
Ám ez csak múló verófénynek bizonyult.
Csakhamar, mint korai dér a virágot, lefagyasz
totta ezen reménységet a rideg való.
Az első lökést éhez a pápai kódexben a
vegyes házasságokra vonatkozó rendelkezésnek
Csonkamagyarországon való kötelező alkalma
zása adta meg. Később a nagy ny.lvánosság előtt
megtartott nemzeti jellegű ünnepélyeken a kath.
lelkésznek más felekezethez tartozó lelkészekkel
való egyházi együttműködését eltiltotta a római
legfőbb hatalom. Majd a zászlószentelések alkal
mával állott elő az amúgy is közismert helyzet.
Folytathatnám a felsorolást, de ez felesleges,
hisz mindannyian tudjuk, hogy újabb pápai kör
levelek, újabb ilynemű rendelkezései láttak nap
világot, melyek sértik önérzetünket és nemcsak
megnehezítik, de hovatovább lehetetlenné teszik
a hazafias szempontból annyira kívánatos maga
tartásunkat.
Ezen sérelem tárgyát képező intézkedések
legnagyobb részét dogmatikai alapra vezeti viszsza a r. kath. egyház és azt mondja, ezen nem
változtathat. Holott nagyon jól tudjuk, hogy
előbb is megvolt a dogmatikai alap, de a végre
hajtás Nagymagyarországon nem történt meg,
mert tekintetbe vették az itteni különleges viszo
nyokat. Ezek a különleges viszonyok ma száz
szor inkább figyelembe veendők lennének, mint
voltak a béke idején. Mert ezt ma elsősorban
nem is protestáns, hanem a mindenek felett való
magyar nemzeti szempont kívánja.
De nekünk nemcsak dogmatikai alapon fel
épült intézkedések okozta sérelmeink vannak.
Egy jól szervezett írói gárda egyéb hivatásához
tartozó működésen kivül, arra pazarolja erejének
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egy részét, hogy rendszeres támadást intéz el
lenünk.
Mindezek betetőzésére újabban a r. kath. vi
lági elem egy része, amelytől pedig megértést,
higgadtságot várnánk, mindinkább agresszíven
lép fel ellenünk, midón különféle kis és nagygyű
léseken oly nyilatkozatokat hallat, melyeknek
sokszor épp az ellenkezője bizonyítható. Le
kicsinylő hangon emlékeznek meg egyházunk
ról, annak hivatásáról, vezetőiről. Meghamisí
tott történetírásról beszélnek, a magyar törté
nelmi könyvek felülvizsgálatát követelik. Püs
pökeinket a nekem ugyan ma i> kedve» super
intendens szóval nevezik azért, hogy ezzel is
lekicsinylésüket kifejezésre juttassák és tudato
san tüntessenek a közjogilag elfogadott kifeje
zés ellen.
Mindezen tünetek és jelenségek egybeveté
séből a legnagyobb tárgyilagosság mellett is ar
ra az eredményre keli jutnunk, hogy három kü
lönböző irányból, de egy céllal folyik a támadás
a prot. egyházak ellen.
Ám ennek ellenére r. kath. vezető egyéni
ségek kijelentik, hogy a r. kath. egyház és hí
veik nem részesülnek abban az elismerésben,
mely őket súlyúknál fogva megilleti. Ellenben
mi protestánsok kiváltságos helyzetet élvezünk.
Hangoztatják, hogy mi támadjuk a r. kath. egy
házat, a békével es türelmükkel visszaélünk. Mi
ez, ha nem közismert tényeknek elferdítve való
beállítása, mi más ez mint hangulatkeltés a prot.
egyházak és hiveik ellen azok körében, akik
nem ismerik a viszonyokat és nincsen módjuk
arra, hogy azokról meggyőződést szerezzenek.
Nem más ez mélyen tisztelt közgyűlés, mint kon
koly hintés, melynek lassan-lassan az lesz az
eredménye, hogy gyűlölettel telnek meg a tö
megek azok iránt a magyar testvéreik iránt, akik
más templomban imádják az örökké való Istent.
Mély szomoruság fogja el a lelkemet ezen
tünetek láttán. Nemcsak azért, mert oda jutot
tunk, hogy az ellenkező oldalon levő túlzó ele
mek meggyőződésünket, hitünket nem tisztelik,
nem becsülik, hanem azért, mert szerencsétlen,
szétdarabolt hazánkra végveszedelmet látok ab
ban, ha a felekezeti harc nemzetbomlasztó mér
gét beviszik életébe azok, akik elég könnyelműek
ahhoz, hogy a kultúrharc égő fáklyájával játsza
nak az amúgy i&pattanásig feszült emberi idegek
puskaporos hordója körül.
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Senkisem tudja megmondani, hogyha ez az
irányzat — amitől Isten óvjon, — diadalra jut,
minő végzetes eredményeket fog felidézni. De
egy: bizonyos, hogy a felekezeti harcokban meg
gyengült és meghasonlott magyarság a társa
dalmi rend ellen küzdő, Istent, vallást nem is
merő rétegek rendszeres támadásának ellentállni
nem tudna és nemzeti feltámadásunk szent ügyét
szolgálni erőtlen és képtelen lenne. Ép azért
minden hazáját, egyházát szerető hazafinak, tar
tozzék bármely íelekezethez, szent kötelessége a
felekezetekközti viszony elmérgesedését megaka
dályozni és elkövetni mindent, hogy a gyűlölet
helyett megértés költözzön a lelkekbe.
Hinni akarom, hogy a r. kath. testvérek
nagy többsége ugyanígy gondolkodik, hinni sze
retném, hogy nem azonosítják magukat a túlzó
irányzat felfogásával, hanem; a felekezeti békét
és annak áldásait komolyan akaró és hirdető ve
zéreikkel együtt azon lesznek, hogy túlzó irány
zatú hittestvéreik nagy energiája ne a más felekezetüek elleni harcban, hanem saját felekezetűk
belél etében való munkálkodásban keressen és
találjon érvényesülést. Feltétlenül szükséges,
hogy a mi részünkről is megtörténjen mindaz,
ami súlyos helyzetünk javítására szükséges és
célravezetőnek látszik. Az államhatalomnak köte
lessége és fontos érdeke a különböző felekezetek
harmonikus együttmunkálkodását biztosítani. Ép
ezért és mert a bevett felekezetek egynl őségét
és viszonosságát törvény biztosítja, méltán el
várhatjuk a kormányhafalomtól, hogy ezen vi
szonosságot sértő magatartást bárhonnan jöjjön
is az, a rendelkezésére álló eszközökkel meg
gátolja. Amennyiben a kormányhatalom, illetve
annak képviselői nem vennének tudomást ily
természetű ügyekről, gondoskodnunk kell arról,
hogy az egyenlőség és viszonosság törvénybiztositotta jogainkba ütköző cselekmények megfelelő
formában az államhatalom tudomására hozas
sanak és követelnünk kell azok megszüntetését
és megtorlását. Szükségesnek tartom a testvér
református egyházzal való megértő jó viszony
nak kimélyitését és a szorosabb együttműködés
további feltételeinek megteremtését. Kell, hogy
közös veszedelem még közelebb hozzon bennün
ket és a meglevő közös protestáns bizottság,
vagy egy újabb annak keretében megalkotott
szervezet legyen az a fórum, ahonnan a közösen
elszenvedett támadások ellen a megfelelő együt
tes védekezés meginduljon és amint egységesen
éri támadás a protestáns egyházakat, a védelem
is egységes legyen. Tovább kell fejleszteni a kül
földi kapcsolatokat, meg kell teremteni a szoro
sabb együttműködést a külföldi nagy p.otestáns
szervezetekkel, mert az igazságon kívül az egy
ségben van az a hatalom, mely fellépésünknek,
tiltakozásunknak súlyt ád, mely sérelmeink or
voslását leginkább biztosíthatja. Lássuk be, hogy
mindannyiunktól nagyobb egyházhű-éget kíván
az any as zen tégyhá% mint a béke b Jdog éveiben.
Ma nem elégséges azt mondán5, hogy evangéli
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kus vagyok és ezzel befejezettnek tudni az egy
házhoz való tartozás kívánta kötelességeket. Ma
nem lehetünk csak névleges evangélikusok, ma
mindenki pozitív és aktiv munkájára van szük
ség. Kell, hogy minden magát evangélikusnak
valló hittestvérünk érdeklődjön egyháza viszo
nyai iránt, közeledjen szeretettel az eddig elha
nyagolt munkatérhez. Körülményei és helyzete
szerint kérjen részt az egyházépités munkájában.
Legyen meggyőződve bármi kis részt válíal, már
erőtényezőjévé vált egyháza fejlődésének. Akik
pedig eddig is kedves kötelességüknek tartották
az egyházi életben való munkálkodást, álljanak
fokozott készséggel egyházuk rendelkezésére.
Keljünk nemes versenyre az egyház'pités mun
kájában, küzdjünk hitünk igazságáért. Legyünk
önérzetes evangélikusok, akik az élet minden vi
szonyai között bátran teszünk tanúbizonyságot
hitünkhöz való ragaszkodásunkról. De amidőn
dolgozunk egyházunkért, kiépítjük annak szerve
zetét, védelmezni kívánjuk támadások ellen és
megbecsülést s tiszteletet kívánunk a más vallá
son levő testvéreinktől, ugyanakkor kijelentjük,
hogy mi a hitünk alapigazságát és fundamentu
mát képező szeretet alapján állunk. Ez alapon
kívánjuk a felekezeti viszony kialakulását mun
kálni. Kerülni óhajtjuk mindazt, ami távolról is
támadásnak volna minősíthető és mellőzni fo
gunk mindent, amint hogy eddig is mellőztük,
ami az ellentétek kiéleződéséhez vezetne. Ezen
magatartásunkkal egyrészt egyházunk szellemé
ben kívánunk eljárni, másrészt nemzetünk iránti
kötelességünket óhajtjuk teljesíteni. Szeretném,
ha a róm. kath. testvéreinket ugyanezen érzés
és készség hatná át, mert akkor komolyan hin
ném, hogy a felekezeti békesség ügyét nagy
lépéssel tudnók előre vinni.

Lelkészegyesület.
(MELE.)

M eghívó.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesüiet 1928. november 15-én d. e. 9 órakor, Buda
pesten, a Deák téri díszteremben, évi rendes
közgyűlést tart, a következő sorrenddel:
1. Közének.
2 . Irásmagyarázat s ima: Schöll
Lajos.
3. Elnöki megnyitó.
4. Elnök jelentése.
5. Rekatholizáló törekvések, dr. Raffay
Sándor.
6 . Egyházi
fegyelem és egyházvédelem.
Vietórisz László.
7. Evang. Papi-Otthon létesítése. Bartos
Pál.
8 . Egyházaink és a napisajtó.
Farkas Sán
dor.
9. Bányakerületi lelkészegyesü'et fe'terjesz
tései. Kovács Andor.
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10. Pénzlári jelentés. Blatuiczky Pál.
11. Esetleges indítványok.
Erre a közgyűlésre az összes lelkésztestvé
reket, valamint egyháAinknak minden őrá Hasra
hivatott tényezőjét atyafiságos szeretettel és
mély tisztelettel meghívom, arra kérvén minden
kit, hogy' a jelzett időben a helyszínén pontosan
megjelenni szíveskedjék, hogy a nehezülő idők
diktálta eme kérdések tisztázását bölcs tanácsai
val elősegítse.
Netáni előzetes m egbeszéléseké a gyűlést
megelőző estén az Erzsebet-szálló étk ező tek é
ben mindenkinek rendelkezésére állok.
Jelzem azt is, hogy gyűlésünkre — az. egye
temes gyűlésnek egy korábbi határozata értelmé
ben — a lelkészeknek gyülekezeteik anyagi se
gítségét is joguk van igénybe venni.
Szent elkötelezésünk, amellyel egyházunk ja
vának munkálására magunkat elígértük, hozzon
össze ez alkalommal is bennünket minél nagy obb
számban s éreztesse magunkkal is, kifelé is az
evangéliumi szellem tömörítő, nemesitó és me
legítő erejét, hogy ebből az együttlétiinkböl is
áldás áradjon Anvaszentegyházunkra!
Nyíregyháza, 1928 október 27-én.
Igaz szeretettel:
Paulik János
a MELE elnöke.

Jegyzetek.
A »Kálvinista Szemle« október 27-iki szá
mában »Elvi harc az evangélikus egyházban«
cim alatt közli Dr. Handel Béla evang. egy házmegyei felügyelőnek egy nyilatkozatát, amely
ben a felügyelő megírja, hogy a budai várbeli
ev. egyházközség rendkívüli közgyűlésén jelen
volt az egy házkerület püspöke (Dr. Raffay Sán
dor) is, aki »a közgyűléshez intézett bevezető
beszédét annak hangsúlyozásával "kezdte, hogy
mint püspök jelent meg, aki a vezetése alatt álló
egyházkerület egyházközségeinek parochusa is.«
Az egyházmegyei felügyelő a püspök e szavai
hoz azt jegyzi meg, hogy az ev. lelkész egyházközségében a lelkipásztori teendőket kizárólagos
joggal végzi, s igy* parochusi jogokat a püspök
csak abban az egyházközségben gyakorolhat,
amelynek lelkészévé megválasztatott. Cikkét az
zal végzi, hogy a püspöknek idézett tétele súlyos
egyházjogi tévedés.
Dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő
cikkéhez nagy általánosságban jegyzem meg azt,
hogy egyházi köreinkben szinte megszokott do
log, hogy ha valamely felettes hatóság, amely
nek füleit szakadatlan panaszokkal töltik meg,
valami módon jogot mer támasztani arra, hogy
felettes hatósági jellegét kidomborítsa, azonnal
a meglepetés, megrökönyödés és idegeskedés
vesz erőt a különböző tényezőkön, akik nem
gondolják meg, hogy ezzel az egyházkormány
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zást lehetetlenné teszik a felelősek számára. Ezt
azonban csak nagy általánosságban, anélkül,
hogy az egyházmegyei felügyelő ur személyét
érinteni akarnám.
Térjünk át már most közelebbről a lelkész
kizárólagos parochi ál is jogára. l>r. Mikiéi Károly
Magyar Evangel kus Egyházjogának 3>4.oldalán
csakugyan olva>ható, hogy a lelkészt az Egyházi
Alkotmány 63. §-ábau felsorolt jogok gyakorla
tában kizárólagos jog illeti meg. Sót dr. Mikler
jegyzetben ezt is írja: »A róni. kath. püspök egyhá/megvéjének valamennyi községében az ille
tékes plébános hozzájárulása nélkül is, az összes
lelkészi cselekményeket végezni jogosítva van;«
s ezzel a jegyzettel nyilván azt akarja mondani,
hogy az evang. püspöknek ez a joga nincsen
meg egyházkerülete gyülekezeteiben.
Dr. Mikler Károlynak és dr. Händel Bélá
nak a lelkész kizárólagos parochiális jogáról
vallott nézetével szemben azonban hangsúlyoz
nunk kell azt, hogy ez a kizárólagos parochiális
jog, ha valahol meg volna is állapítva, az Egy
házi Alkotmányban nem található. Dr. Mikler
müvének hivatkozott oldalán hivatkozik a Du
nántúli egyházkerület lelkészválasztási szabály
rendeletének 10. §-ára, amennyiben az a palástdijról intézkedik. Ez a 10. §. azonban más szem
pontból is nevezetes. Eszerint ugyanis a megüre
sedett lelkészi hivatal ellátásáról az esperes ál
tal megbízott lelkész, illetve lelkészek által kíván
gondoskodni, ha pedig ennek nehézségei vannak,
az esperes a püspököt keresi meg helyettes lel
kész kinevezésé iránt. Ez az intézkedés, amely
az Egyházi Alkotmány 67. és 71. §§-aiban gyö
kerezik, azért nevezetes, mert á parochiális jo
got, bár ideiglenesen, nem az egyházközségi vá
lasztás, hanem az esperesi megbízás, illetve a
püspöki kiküldés adja meg.
A lelkész kizárólagos parochiá'is joga esze
rint nem jelenti azt, hogv parochiális joga csak
annak a lelkésznek lehet valamely egyhá/X'özségben, akit az egyházközség megválasztott. Már
pedig, ha parochiális jogot nyerhet valaki püs
pöki kiküldés, vagy esperesi megbi/ás utján, ak
kor a lelkész kizárólagos parochiális joga nem
lehet olyan tabu, amelyhez szó semmi esetben
nem férhet.
De menjünk tovább. A püspöknek joga van
nemcsak ahhoz, hogy bizonyos esetekben paro
chiális jogot adjon. Joga van ahhoz is, hogy
parochiális jogot elvegyen. Az Egyházi Alkot
mány 122. §-a egyenesen felhívja a püspököt és
az egyházkerületi felügyelőt, hogy a hivatalos
kötelességeiket elmulasztókat végső esetben füg
gesszék fel hivatalaiktól és tegyék át ügyüket
az illetékes egyházi törvényszékhez. Ebben a pa
ragrafusban az a nevezetes, hogy a püspök és
az egyházkerületi felügyelő minden más fórum
igénybevétele nélkül, legalább ideiglenesen,
megfoszthatja a lelkészt «kizárólagos parochusi
jogának» gyakorlásától.
Tudom, hogy úgy a helyettesítés, mint a
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felfüggesztés csupán ideiglenes intézkedések. De
figyelemre méltóak abból a szempontból, hogy
mimdakét esetben az egyházközség megkérde
zése nélkül gyakorolható esperest, illetve egyházkerületi elnökségi jogok, s tisztára az ő belátá
suktól tétetik függővé, hogy az egyházközséget
megkérdezik-e, s véleményét ha igen, milyen
mértékben veszik tekintetbe.
Az eddigi fejtegetésekkel azt akartam kimu
tatni, hogy az egyházi hatóságok nem azok a
festett és tehetetlen bábok, aminőknek őket néha
beállítják, s az Egyházi Alkotmány ád nekik jogés. hatáskört is. A parochiális jog területén is.
Még közelebb hatolva már most a. paro
chiális joghoz, az Egyházi Alkotmány 120. §-a
ezt mondja: »Kivéve azokat a jogokat és köteles
ségeket, amelyek a püspököt lelkész! és főpász
tori jellegénél fogva illetik meg, az egyházkerü
leti felügyelőnek, mint a püspök elnöktársának,
a püspökéivel azonos jogai és kötelességei van
nak.« Eszerint tehát a püspöknek vannak o1yan
jogai és kötelességei, amelyek őt lelkészi és fő
pásztori jellegénél fogva illetik meg. Melyek ezek
a jogok és kötelességek?, Kimerülnek-e ezek
abban, hogy a püspök kizárólagos joga és kö
telessége felavatni a lelkészjelölteket, s hogy a
templomokat ő, illetve megbízásából az esperes
avatja fel? Ez a két jog és kötelesség is rend
kívül fontos. De van még más is.
’
A Dunántúli egyházkerületnek szervezeti és
ügyviteli rendszabályzata, amelynek püspöki eskümintájára Dr. Mikler művének 515. oldalán
azért hivatkozik, hogy illusztrálja, hogy a püspök
»az egyház igazgatásában túlnyomó részben csak
felügyeleti jogot gyakorol«, a 33. §jábam ezt
mondja: »Az egyházlátogatás a püspöknek egyik
legfontosabb főpásztori teendője, egyrészről
azon célból, hogy személyesen győződjék meg
arról, vájjon az egyházközségekben mindenek
ékesen és jó rendben folynak-e, másrészről pe
dig, hogy az egyházi vallásos-erkölcsi életnek
lendületet adjon.« Ez a paragrafus bizonyítja,
hogy egyáltalán nem állja meg helyét az az állí
tás, mintha a püspök az egyház igazgatásában
túlnyomó részben csak felügyeleti jogot gyako
rolna, mert ehhez járul az egyházlátogatásnak
az a célja, hogy az egyház életének lendületet ad
jon, amit csak felügyelettel nem lehet elérni. De
hát mivd lehet elérni, ha a lelkésznek kizáróla
gos joga volna a püspökével szemben, s hatal
mában állana az egyházlátogató püspököt el
tiltani azoktól a dolgoktól, amelyeket Dr. Mik
ler a parochiális joghoz számit: az Isten igéjé
nek hirdetésétől, a szentségek kiszolgáltatásától,
a hívek meglátogatásától, az iskolák felügyele
tétől ? ^ ;
Vájjon elképzelhető-e, hogy a püspöknek
kötelességévé tétetik az egyházi élet fellendítése
az általa meglátogatott gyülekezetben, másfelől
azonban »kardinális egyházjogi elv« lehetetlenné
teszi számára azt cselekedni, ami az egyházi éle
tet fellendítheti ?
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Ugyanazon egyházkerületi rendszabályzat
41. §-a értelmében a püspök gyakorolja az eigyh.
törvények keretén belül az egyházi fegyelmet
az összes egyházi tisztviselők felett. Ez is mu
tatja, hogy a püspök az egyház igazgatásában
»túlnyomó részben« nem csupán felügyeleti jo
got gyakorol. A fegyelmi jog jelenti azt, hogy
amikor a püspök megjelenik valamely gyüleke
zetben egyházlátogatás céljából, ott nem egy
»kizárólagos parochiális jog« birtokában levő
lelkész elé járul, akitől engedélyeket kap igehir
detésre, vagy más valamely parochiá'is jog ideig
lenes élvezetére, hanem mint főpásztor és felet
tes hatósági van jelen. Ez a természetes, és ez
a törvénynek és szabályrendeleteknek megfelelő.
Ha a bányakerület püspöke azt mondta, hogy
ő a vezetése alatt á'ló egyházkerület egyházköz
ségeinek parochusa-is, jól mondta. S ha ezzel a
mondásával nyugtalanságot ébresztett, még job
ban /mondta. Akit az egyházközségek választanak
meg püspöknek, az nem lehet az egyházközsé
gekben kevesebb joggal biró, mint a lelkész,
aki felett fegyelmi jogot gyakorol. A püspök
püspöknek és nem irodafőnöknek van megvá
lasztva.
Ami pedig azt illeti, hogy ebből »elvi harc«
kerekednék egyházunkban, egyelőre kizártnak
kell tartanom. Elvi harcra akkor kerül esetleg
a sor, ha csupán elméletben létező »kardinális
egyházjogi elveket«, amilyen a lelkész kizáróla
gos parochiális joga, amelyről érvényben levő
törvényeinkben és szabályrendeleteinkben egy
szó sincs, belevisznek az egyházi törvényekbe
és szabályrendeletekbe. Ma még a püspöknek
van joga és hatalma.
Nem tudom megérteni, micsoda veszedelem
fenyegeti tényleges egyházjogi elveinket, ha a
püspöknek parochiális jogai vannak, tudva azt,
hogy a püspököt éppenugy az egyházközségek
választják, mint a lelkészeket? Vagy talán az
volna az egyházjogi elvünk, hogy akiket az egy
házközségek fölibénk állítanak, azoknak ne le
gyen hatáskörük? Mindenesetre különös egyház
jog származna az ilyen kardinális elvből?

A kopenhágai lutheránus világkonvent.
1929. jun. 26,
Az 1923-ban Eisenachban tartott lutheránus
világkonvent végrehajtóbizottságot szervezett,
amelynek tagjaivá megválasztattak Dr. Morehead A. János elnöklete alatt, Amerikából: Boe,
Skandináviából: Jörgensen tanár (Kopenhága)
és Perssohn Per lelkész (Gothenburg), Német
országból: Ihrnels püspök és báró Pechmann.
Dr. Morehead, a végrehajtóbizottság elnöke,
nemrégiben a következőket mondta a világkonventről és a végrehajtóbizottság öt év alatt
végzett munkájáról;
Ezek a lutheránus világkonventek szabad
konferenciák jellegével bírnak, mindenkinek szol

1928.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

gálatára állanak, és semmiben seiu érintik a viJag különböző országaiban élő lutheránus cgyhá/ak autonómiáját vagy teljes függetlenséget.
A lutheránus viJágkonvent mo/gaJom közvetlen
célja egymás megismerése, megértése, a hit
beli eg y ség ápolása és a világ lutheránus erői
nek közös feladatokban együttműködése. Leg
főbb céJja az, hogy a/, igazságból való hü bi
zonyságtétel által megerősítse a tudatos belső
egységet, az Isten igéjébe vetett hitben, amint
az kijelentetett a Szentirásban, megbizonyittatott az egyetemes hitvallási iratokban és az
evangélikus-lutheránus egyház külön hitvallási
irataiban.
A végrehajtóbizottság nagyon komolyan
fogta fd a neki kijelölt feladatot, a második
lutheránus világokon vent előkészítését. A na
gyobbik fdadat nem a programúi összcálLtása,
hanem a több, mint hatvanmillió lelket számláló
lutheránus egyházak lelki előkészítése volt. —
A második lutheránus világkonvent megtartását
célzó akaratot azzal lehetett megteremteni, hogy
a világ lutheránusaival mindenütt megismertet
tük egyházukat a maga teljes egészében, erős
és gyenge oldalaival, kudarcaival és sikereivel,
helyzetével és problémáival, a kölcsönös szol
gálat lehetőségeivel és nagy hivatásival, ami
nek eredménye lett a szeretetnek és a közös
felelősség tudatának megerősödése.
Működése során a bizottság éven'e tartott
gyűléseket, de mindig más-más országban. —
Ezekkel a gyűlésekkel kapcsolatban, a bizott
ság tagjai rendszeres követszolgálatot végez
tek, vagyis évenként meglátogatták a gyűlés
színhelyével szomszédos országok lutheránusait,
lokális problémákkal foglalkozó konferenciák és
olyan nyilvános gyűlések tartása végett, ame
lyeken kifejtették a lutheranizmus éltető elveit,
ismertették a világ minden országában levő
lutheránus egyházak helyzetét és erejét s vá
zolták a második lutheránus világkonvent ter
veit. Létesített a bizottság egy nemzetközi
lutheránus hírszolgálatot is, amelynek lapja min
den lutheránus lap szerkesztőjének megküldetik.
Működik egy szerkesztőbizottság, amelynek a
feladata a második lutheránus világkonvent előtt
befejezni egy Lutheránus Évkönyvet, a világ
valamennyi lutheránus egyházáról.
Az eisenachi konferencia akciójával össz
hangban, a végrehajtóbizottság iparkodott a
világ lutheránus egyházainak cs jóléti intézmé
nyeinek energiáit koordinálni cs koncentrálni,
egyszerűen azáltal, hogy ismertette a szükséget
és ajánlotta a tevékenységet a lutheránus se
gélyezés és megőrzés nagy feladatait illetően,
különösen a veszélyeztetett oroszországi egy
ház megmentésére és újra felépítésére. Bizal
mat keltő tény, hogy mióta a végrehajtóbizott
ság Gothenburgban, Svédországban, 1924-ben
tartott ülésén elfogadta és ajánlotta az oroszországi hittestvérek segélyezését és támogatá
sát, a világ, tizenöt országának lutheránusai
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töhb, mint százezer dollárral járultak hozzá az
orosz segélyhez. Ebből az összegből kerekszámban beszélve, húszezer dollárt tizennégy
európai ország lutheránusai adtak, a többit a
National Lutheran Council északamerikai tagjai.
Európában Dánia áll az első helyen ebben a
szeriietnuiIlkában, több, mint hatezer dollár
adományával.
Éneit megfontolás és a világ lutheránus
egyházainak vezetőivel folytatott sürii megbe
szélések után, a Végirehajtóbizottság az 1929.
évre előkészítette a Második Lutheránus Világkomventet, amely Kópénhágában, 1929. június
26-án délelőtt i/g!1 orakor kezdődik és körül
belül 10 napig tart. Kopcnhágában helyi bizott
ságok készítik d ó a konvent delegátusainak
fogadtatását és ellátását.
A világkonvent prograiiunjáii a lutheránus
egyház szellemének megfelelően és tudatában
a négyszá/ados évfordulóknak és az egyház,
jclcufcgi főszükséglcteinek, Luther Kis- és Nagy
Kátéja és az egyház hite szerepelnek. Szem
előtt tartottuk tehát a lutheránus világkonventinozgaloni célját; a be’só egységnek az igazság
által való megszilárdítását.
(The Lutheran.)
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A Dunántúli ág. h. evang. Egyházkerü
leti T anítóegyesület folyó évi okt. hó 17-én
tartotta Győrött évi rendes közjphlését. A nagy
számban jelenlevő tagokon kívül a közgyűlés
díszét emelte a / a köiailmény, hogy az egyház
kerület elnöksége részéről megjelent Kapi Béla
püspök, dr. Mesterházv Ernő egvhker. felügy elő,
dr. Ajkav Béla kér. löjegyv.ő, a ncpisk. bizott
ság elnöksége részéről Vidos Dániel, Hanzmann
Károly és a győri cv. egyházközség részéről
Mikiás Kálmán felügyelő. Szutter Dániel alelnök
keresetlen, meleg szavakkal a gyűlést megnyi
totta, részvétteljes szavakkal emlékezett meg
Krug Lajos elnök távol lété ml és az öt ért bal
esetről, egvben a kerület tanítóságának á leg
belsőbb részvétét fejezte ki a szeretve tisztelt
elnököt ért nagy veszteségért, a hű hitves elvesz
téséért. Majd üdvözölte a megjelent kiválóságo
kat. Kapi Béla püspök válaszolva az üdvözlésre,
a tanítói munka nemesítő, felemelő voltáról, mint
az evangélikus öntudatra nevelő fontos tényező
ről beszélt. Dr. Ajkav Béla őszinte ragaszkodásá
ról és a tanítói munka megbecsüléséről szólt.
Magyar István igazg. tanító emlékezett meg
Bakó Samu v. felpéci, Lóránt József, Macher
Béla győri és Pödör Sándor téti hősi halált halt
tanítókról. Neubauer János soproni tanító, »Re
form törekvések a tanítás és nevelés terén« cimii
értekezésével kapcsolatban a munka-iskola fon
tos nevelő hatásáról beszélt. Reá mutatott arra,
hogy a gyermek cselekvő részvétele az oktatás
ban az akarat, a jellem kialakulásában mily döntő
szerepet játszi-le A hallgatóság hálásan fogadta
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előadó ismertetését, s felkéri, hogy a jövő év
ben, Sopronban tartandó kér. gyűlésen gyakor
lati bemutatásban alapozza meg; a most nyújtott
ismertetését. Graf Samu soproni igazg.-tanító
a német olvasó és tankönyv üglyét ismertette,
majd Kisfaludi Károly büki igi. tanító, kér. pénz
táros jelentését nyújtotta be. Az; indítványok
kapcsán a Kapi-Papp Olvasó és Tankönyvről,
valamint a kántori javadalom elválasztásáról
hangzott előterjesztés. Szutter Dániel alelnöknek
a közgyűlés elismerését és hálás köszönetét tol
mácsolta a szakavatott vezetésért.
— Középiskoláink miniszteri biztosai. A
kultuszminiszter középiskoláink meglátogatásá
val az 1928-29. tanévre a következőket bízta
meg: A dunántúli egyházkerületben: a bonyhádi
reálgimnáziumhoz dr. Mátray Rudolf főigazga
tót; a kőszegi leányliceumboz és a soproni reál
gimnáziumhoz Dsida O tó főigazgatót. A bányai
egyházkerületben: az aszódi reálgimnáziumhoz
Gaál Mózes főigazgatót, a békéscsabai reálgim
náziumhoz Kaufmann György áll. reálgimná
zium i igazgatót; a budapesti gimnáziumhoz dr.
Pintér Jenő főigazgatót. A tiszai egyházkerület
ben a nyíregyházi reálgimnáziumhoz és a nyír
egyházi leányliceumboz Ady Lajos főigazgatót.
— Sajtóhiba. Gáncs Aladár: Hofackér La
jos c. cikkében ismételten Ridngshausen olvas
ható; helyesen: Rielingshausen.
— Dr. Varsányi Mátyás ünneplése. A
budai evangélikus egyház tagjainak egy kisebb
csoportja évek óta minden eszközt megragadott
abban az irányban, hogy törvényesen megválasz
tott lelkészének helyzetét lehetetlenné tegye.
Noha a legfelsőbb egyházi bíróság a lel
kész ellen folyamatban volt összes eljárásokat
már régen befejezte, a békétlenkedők még sem
akartak megmyugodm. Folyó hó 14-én Dr. Raffay
Sándor püspök megjelent az; egyházközség köz
gyűlésén és személyesen is meggyőződést szer
zett arról, hogy a békétlenkedők a már rég be
fejezett ügyeket akarják csupán felújítani, — ez
zel szemben azonban a gyűlés túlnyomó több
sége szeretetéről és ragaszkodásáról tett tanú
bizonyságot lelkésze mellett. Folyó hó 21-én pe
dig a budai vigadó termében egy 400 terítékes
vacsorán, melyen a hívek társadalmi és osztálykülönbség nélkül résztvettek, ismét a legmele
gebb ragaszkodás nyilvánult meg Dr. Varsányi
Mátyás lelkész mellett, aki megihatottan köszönte
meg a megnyilvánult szeretetet, s kijelentette,
hogy megbocsájt ellenségeinek, baráti jobbot
nyújtott feléjük, s felkéri őket, hogy feledve az
ellentéteket, fogjanak össze a haza és az egy“ház védelmében.
— Zsigmondy Jenő, a bányai evangélikus
egyházkerület volt felügyelője
meghalt.
Zsigmondy Jenő felsőházi tag, a bányai evan
gélikus egyházkerület negyedszázadon át volt
felügyelője, legutóbb pedig tiszteletbeli felügye
lője, nyolcvanadik életévében, okt. 24-én dél
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előtt Budapesten elhunyt. Zsigmondy Jenő
1849 junius 6-án született, régi pesti patricius
családból. Édesatyja, Zsigmondy Pál legkereset
tebb ügyvédje volt Pest városának. Iskoláit a
budapesti evangélikus gimnáziumban, a jogi
egyetemet Budapesten és Bécsben végezte, 1874ben lett ügyvéd és még ugyanebben az eszten
dőben jegyzőjévé választja a pesti közös evan
gélikus egyház. A kilencszázas évek elején egye
temes világi főjegyző lett, majd a bányakerület
felügyelője s ezt az előkelő pozícióját a legutóbbi
időkig megtartotta. Egyházkerületi felügyelői
minőségében került be, még jóval a háború
előtt, a főrendiházba és itt különösen egyházi
kérdésekben többször felszólalt. A Budapesti
Ügyvédi Kamara örökös tagjává választotta.
Zsigmondy igen kiváló egyházkormányzó te
hetség volt. Az elnöki székben bölcs mérséklet
'és ritka tárgyismeret jellemezték. Temetése ok
tóber 26-án délután volt Budapesten a Deáktéri templomból. A temetési szertartást Dr.
Raffay Sándor püspök végezte.
— A XVIII. század a keresztyén missziók
minden földrészre kiterjedő diadalmas munká
jának nagy, előkészítő, magvető százada. Azon
csudálatos eredmények épülete, melyeket a mai
idők külmissziói munkája elér, bátor és erős
hitü úttörő misszionáriusok odaadó és küzdel
mes szolgálata által lefektetett alapkőre épül
fel. — A Magyar Evangéliumi Keresztyén
Missziói Szövetség a napokban két kiváló és
Isten leikétől gazdagon megáldott misszionárius
életrajzát adta ki, kis könyvecskében. Az egyik
Hudson Taylor a »China Innland Mission« meg
alapítója, ki az elzárt mennyei birodalom nehezen
feltárható kapuit nyitja meg és ezáltal az emberi
ség egynegyede számára érkezik el az Evangé
lium fényének lehetősége a régi sötétség he
lyébe. — A másik Hebich Sámuel, kinek szeretete és meleg egyénisége India tömegei előtt
tesz Krisztusról tanuságjot. A két kis mű Sallay
István ref. lelkész írása. Ára egy-egy könyvecs
kének a hithősök arcképével 50 fillér. — Kap
hatók a Missz. Szöv.-nél, a M. E. K. Dsz. »SzöVétnek« kiadóvállalatnál (Bpest, IX., Üllői ut 19.
II.), valamint az evangéliumi iratokat terjesztő
könyvkereskedésekben.
— A budapesti protestáns katonai isten
tiszteletek az 1928/29. évben. 1. Okt. 21. Bünbánat. Prédikál Veress Jenő alesperes. 2. Okt.
28. Vasárnap. Prédikál Borbás Antal főlelkész.
3. Okt. 31. Reformáció emlékünnepe. Prédikál
Taubinger Rezső főesperes. Úrvacsorát oszt
Borbás Antal. 4. Nov. 4. Vasárnap. Prédikál
Tuba András alesperes. 5. Nov. 11. Vasárnap.
Prédikál v. Horkay Béla főlelkész. 6. Nov. 18.
Vasárnap. Prédikál Veress Jenő. 7. Nov. 25.
Vasárnap. Prédikál Balikó Lajos alesperes. 8.
Dec. 2. Advent I. Prédikál Borbás Antal. 9.
Dec. 6. Kormányzó Ur ö Főméltósága névün
nepe. 10 órakor Prédikál Taubinger Rezső. 10.
Dec. 9. Advent II. Prédikál Gombos Lajos fő-
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lelkész. 11. Dec. 16. Advent III. Prédikál v.
Horkav Béla. 12. Dec. 23. Advent IV. Predkál
Tuba András. 13. Dec. 23. Karácsony. Pred.kál
Taubinger Rezső. Úrvacsorát oszt Borbás An
tal. 14. Dec. 30. Vasárnap. Prédikál Borbás An
tal. 15. Dec. 31. 0-év estéjén 18 órakor Prédikál
Kalikó Lajos. 16. Jan. 1. Uj-év. Prédikál Veress
Jenő. 17. Jan. 6. Vasárnap. Prédikál v. Horkay
Béla. 18. Jan. 13. Vasárnap. Prédikál Gomho;
Lajos. 19. Jan. 20. Vasárnap. Prédikál Tuba
András. 20. Jan. 27. Vasárnap. Pred.kál Borbás
Antal.
Kérelem. Mivel a Theo!. Otthon épít
kezése szükségessé teszi, hogy minden, az épít
kezésre felajánlott támogatás felhasználható, il
letve igénybe vehető legyen, tisztelettel s biza
lommal kérjük a Theo!. Otthon támogatóit, jó
barátait, hogy a felajánlott segélyösszeget a
Théol. Otthon pénztárába szíveskedjenek mi
előbb befizetni. Minden adományért már előre
is hálás köszönetét mond a Thsol. Otthon igaz
gatósága Sopron.
A budapesti iparosképző protestáns
egylet ifjúsága október 30-án vallásos estélyt
rendezett; megnyitó beszédet
Szuclvovszky
Gyula vallástanár, egyleti titkár mondott; Martony Elek vallástanár Luther életéről és müvé
ről tartott előadást; Dendely Károly vallástanár
vetített képes előadásban ismertette a reformáció
földjét
— »Fébé« Naptár címmel uj bibliai t<>mbnaplár jelent meg a »Fébé« Evangélikus Diako
nissza Anyaház Iratterjesztésének kiadásában. A
naptár nem akarja feleslegessé tenni az eddigi
naptárakat, legkevésbé a Luther Naptárt, hi
szen jellege égész más. A szakitós naptár min
den nap hoz egy Igét, rövid magyarázatot s a
cédula túloldalán rövid történetet vagy meg
emlékezést, mely az Igét illusztrálja. A magyará
zatok minden tekintetben biblikusok, ébresztők
és mélyítők egyaránt. Illusztrációi üdék, erede
tiek s e nemben valóságos kincses bányává te
szik a tömbnaptárt. Az Igék megválasztásánál
a szerkesztők tekintettel voltak az egyházi esz
tendő menetére, nevezetesebb évfordulókra s
egyéb alkalmi vonatkozásokra. A feldolgozott
Igén kívül minden nap található egy Igehely.
Ez a világszerte elterjedt u. n. Losung könyvből
való, mely gr. Zinzendorf alapítása s 200 év
óta igen sokaknak szolgáit kalauzul a Biblia ol
vasásában. Vasárnaponként és ünnepnaponként
hozza az előirt szentirási helyeket, perikopikat,
f. mindennap a szokott naptári jelzéseket. Az
egyes cédulák sima leszakitással alkalmasak to
vábbadásra s levélben való elküldésre is. Mi
kíván lenni a »Fébé« naptár? E kérdésre külön
is felelnek a bevezető sorok. Mint a díszes hát
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lapon körben elhelyezett négy kép: a tél, tavasz,
nyár, ősz képe s a homloktérben álló Ige jelzi,
felmutatni az élet és természet különböző vál
tozataiban Arra, Aki tegnap és ma és mind
örökké ugyanaz lészen. Oly sokszor van szó a
családi áhitatok bevezetéséről. Mily természet
szerűen oldódnak meg ezek, ha a családfő dél
ben vagy este, étkezés után, mikor a család tag
jai együtt vannak, felolvassa a szakitós naptár
esedékes céduláját. Ilymódon óhajt e szakitós
naptár naponta fénysugár lenni a keresztyén
családokban, sót magánosok életében is. »Én
vagyok az ut, az igazság és az élet« mondja az
Ur jézus. Azok a lapok, amik a bibliai tömbnap
tárban olvasókra varnak, erről az útról beszél
nek. $ ha valaki ugv használja e kis cédulákat,
mint azt a naptál beköszöntő vezérszavaiban ol
vassuk, Ihogv azok úttá lehetnek az illető /számára
naponként az »0t -hoz, Jézus Krisztushoz,
akkor az áldás el nem marad. A szakitós naptár
ára 2 pengő. Terjesztők: lelkészek, tanítók, miszsziói egyesületek kedvezményt kapnak. A »Fébé<
naptár megrendelhető '-Fébé« EvangéLkus Dia
konissza Anyaház Iratterjesztése, Klotildliget,
Pestmegye cimen. Ugyanott kapható a német
Ncukirehcn-i szakitós naptár is 1.80 P-ért. Ter
jesztők ennél is kapnak kedvezményt.
Sopron. Budaker Oszkár, a Póttsch »eher
István helyébe megválasztott uj soproni lelkész
október 3Ö-án érkezett családjával együtt Kő
szegről Sopronba. Az uj lelkészt gyülekezete
és lelkésztársai nevében az. állomáson Ziermann
Lajos kormánvfótanácsos, soproni lelkész üd
vözölte. Hosszú autósor kisérte lakására, ahol
a Nőegvlet szeretetvendégséget rendezett fo
gadtatására. Beiktatása november 4-én lesz, a
beiktatást Scholtz Ödön, a soproni felső egy
házmegye esperese végzi.
A soproni ifjusági
egyesület október 28-án este 6 órakor zsúfolt
templomban vallásos estély keretében reformá
ciói ünnepélyt tartott. Az ünnepi előadást báró
Podmaniczkv Pál dr. egyetemi tanár tartotta a
Biblia áldásáról. Az ifjúsági vegyeskar két ének
számmal szerepelt. Amminger Kálmán két Bach
és Riemenschneider egy-egy d irabját játszotta
orgonán. Az oltári szolgálatot Hanzmanu Ká
roly lelkész, egyesületi elnök látta el. Offerto
rium volt az ifjusági egyesületi házalap javára.
Október 31-én két istentisztelet keretében áldoz
tak a soproniak a reformáció emlékének, ezen
kívül mindegyik tanintézetben, theol. fakultáson,
líceumban, tanitóképezdében stb. külön iskolai
ünnepélyek voltak.
A nyíregyházi evangélikus leányegylet
október 21-én vallásos estélyt tartott a követ
kező műsorral: 1. Közének. 2. Duszik Lajos
miskolci lelkész ünnepi beszéde. 3. Miatyánk,
éneklik: id. Krecsák János, Krecsák László, ifj.
Krecsák János és Magéra József. 4. Oltári szol
gálat, Krieger Mihály ev. lelkész. 5. Közének.

336.

EVANGÉLIKUSOK LAfrjÁ

— Luther Kiskátéja. Délafrikában, Jo
hannesburgiban, valaki egy sillingért vett meg
egy ócska könyvet. Kiderült, hogy Luther Már
ton Kis Kátéjának pergamenre nyomott, 1532ből származó kiadása. A szerencsés vevőnek
ötszáz font sterlinget (kb. 1 2 . 0 0 0 pengőt) már
felajánlottak a* könyvért, de nem adta oda.
— A Brit és Külföldi Bibliatársulat idei
kiadása körülbelül tizenegy millió pengő lesz.
— Az amerikai Egyesült Lutheránus Egy
ház november 14-én ünnepli megalakulásának
tizedik évfordulóját. A General Council, a Ge
neral Synod és a United Synod in the South
588 delegátusa közül 515 volt jelen a newyorki
Szentháromság templomban 1018. november
14-én az első együttes, ülésen. Ez az ülés tizen
hat deklarációt szavazott meg, közülük az utolsó
igy hangzik: »Kijelentjük: Hogy az Egyház; isteni
intézmény és a hívőknek élő organizmusa, aki
ket hitük szabadságában nem kellene hábor
gatni.« A tizedik évforduló alkalmából az Egye
sült Lutheránus Egyház lapja, a Lutheran 72
oldalas ünnepi számban jelent meg. Közöl üd
vözlő iratokat Ihrnels püspöktől, Ostenfeld prí
mástól, Jörgensentől, M e püspöktől, írbe püs
pöktől, Jánoska püspöktől stb. Örömmel olvas
tam az üdvözlők között Kapi Béla püspökünk
sorait; Kapi püspök cikke arcképével jelent meg.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

P á ly á z a t.
a kiskőrösi ági. hitv. ev. egyház segédlelkészi
állásra.
Javadalom: a) Készpénzben 623 P 47 fill,
havi előleges részletekben.
b) 30 kis hold földnek (1203 négyszögöl) ha
szonélvezete pénzben havi előleges részletekben.
c) A stóla felének 1 / 4 része.
d) Segédlelkészi kongrua havi 44 P a kerü
leti pénztártól. Magyar és tót nyelv bírása megkivántatik.
Jelen pályázat az Evangélikusok Lapjának
október hó 28-iki és november hó 4-iki_ számá
ban jelenik meg. Határidő november 7. Pályá
zatok alulírott főespereshez küldendők. A segéd
lelkészt a püspök ur nevezi ki.
Solívadkert, 1928 október hó 15-én.
Kruttschnrtt Antal
főes peres.
PÁLYÁZATI H IR D E T M É N Y !
A pitvarosi evang. egyház orgonista-hitok
tatói állomása megüresedvén, — arra nevezett
egyház pályázatot hirdet.
Az állomás javadalma:
1. Szabad lakás.
2 . Évi 1 0 0 , azaz Egyszáz pengő készpénz.
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3. Évi 50, azaz Ötven mázsa búza.
4. 6 , azaz Hat kis hold (szántóföld hasz
nálata.
5. 72, azaz Hetvenkettő má/sa tűzifa.
6 . Temetési stólák.
Kötelességek:
Az összes kántori teendők végizése s hitokta
tás az állami elemi iskolában. A tót nyelvnek
ismerete szükséges. Pályázók kérvényei novem
ber hó 1 0 -ig, alulirotthoz küldendők.
Pitvaros, 1928. október 2 2 -én.
Saguly János
főesperes, lelkész.

Pályázat
a kiskőrösi ág. hitv. ev. egyház második lelkészi
állására.
Javadalom: a) Készpénzben 1246 P 95 fill.,
havi előleges részletekben.
b) Földhaszonélvezete: Összesen 70 kis hold
(1200 négyszögölével) és 504 négyszögöl.
c) Stóla: Keresztelés és avatás 92 fillér,
hirdetés 46 fillér, rendes esketés 2 P 32 fillér,
rendkívüli esketés 4 P 64 fillér. Temetés ének
kel 1 P 40 fillér, udvari beszéddel 3 P 70
fillér, gjenerális temetés 9 P 28 fillér. Idegen
ben elhaltak felőli megemlékezés 4 P 64 fillér.
Kivonatok 2 P 32 fillér.
Az itt felsorolt stólák összjövedelme he
tenként összegezve, az I. és II. lelkész között
felerészben osztatik meg. A II. lelkészre eső
fele-rész egynegyed része azonban a segédlel
készt illeti.
d) A lelkész használatában levő földek adó
ját az egyház fizeti. .
1
e) Szabad lakás. Mivel azonban az ezen
állással összekötött lelkészi lakás romokban he
ver, a lelkész ideiglenesen a nem régen mo
dernül épült tanítói lakást élvezi. Az esetben,
mikor a lelkészi laktelken a tervezett bérház
fölépül és ennek céljára a lelkész házi kertje
az udvarral együtt kisajátittatik, a kert haszonélvezetéről a lelkésznek le kell mondania, el
lenszolgáltatás nélkül. Az új; bérházban a lel
kész megfelelő lakást kap.
f) Magyar és tót nyelv bírája megkivántatik.
Jegyzet: Az ezen lelkészi állás iskolaszéki
elnöki és egyéb teendőit a helyi szabályren
delet állapítja meg. Bővebb fölvilágositással
alul Írott főesperes szolgál.
Jelen pályázat az Evangélikusok Lapjának
november 4.-i és 11.-i számában jelenik meg.
Pályázatok november 14-ig, a bányakerületi lel
készválasztási szabályrendelet értelmében föl
szerelten, alulírotthoz küldendők be.
Soltba dkért, 1928. október hó 15-én.
Kruttschnitt Antal
főesperes.
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Kegyességi gyakorlatok.
„Gyakorold magadat a ke
gy ességro !1. Tim. 4, 7.

A görög nép szenvedéllyel hódolt a test
és a lélek kiművélésének egyaránt. Az apostol
görögül ir, s az a nevezetes, hogy a pogány gö
rög nyelvet miniódon itatja át a keresztyénség
szellemével, s a nyelv révén hogyan csepegteti
bele az olvasóba a keresztyénséget. A nemzeti
és a keresztyén eszme fonódnak össze ebben
a rövid mondatban úgy, hogy a keresztyénség
felemeli és megszenteli a nemzeti nyelvet. Az
a szó, amely a görög eredetiben a gyakorold
magadat« kifejezést jelenti, ma is él a magyar
nyelvben is, mint gimnázium és gimnasztika.
Jelenti a sportot, a testedzést, a testgyakorlatot.
Az apostol tehát tulajdonképen azt mondja, hogy
Timotheus vegyen példát az atlétákról. Miként
azok szabályszerűen foglalkoznak a sport kü
lönböző nemeivel, úgy ó is ilyen sportszerűen
űzze és gyakorolja a kegyességet, az Isten aka
rata szerint való életet.
Bizonyos szabályok betartása nélkül, önfe
gyelmezés nélkül, minden izomnak, forgónak,
innak gyakorlása nélkül, egyes mozdulatoknak
beidegzése nélkül, egyszóval tréning nélkül sem
miféle sportban nem lehet eredményeket elérni.
Ezt minden atléta jól tudja. Az apostol ugyanezt
a tréninget, a testgyakorlatokat, a tornát, a gim
nasztikát nem sokra becsüli. Azt mondja, kevés
haszna van. De lehet az olimpiai bajnokoktól
tanulni. Ahogyan ők gyakorolják magukat a
versenyekre, úgy kell a keresztyénnek is gya
korolnia magát a kegyességie.
Az apostol tanácsa a mi napjainkban is idő
szerű. Mert a kegyesség gyakorlásának hasznát
és szükséges voltát két felől támadják. Egyfelől
azok, akik abban a tántoríthatatlan s az önér
zetet nagy mértékben fokozó tudatban élnek,
hogy újjászülettek, s nekik ilyen gyakorlatozásra
nincsen szükségük. Ezek a kegyességi tornázást
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a Szentlélek elleni bűnnek tartják, mert szerin
tük mindent megkapnak a maguk megerőltetése
nélkül is. Semmi szükség nincs arra, h o g y a
Szentlélek munkájához maguk is tegyenek vala
mit. A kegyességi gyakorlatokban gépies lelki
gyakorlatokat látnak, s mivel szerintük a vallá
som életben mindennek spontán, önként kell jön
nie, a rendszeres, vagy mint magukat kifejezni
szokták, pusztán szokásból való templomba já
rásnak, imádkozásnak, Szentirás-olvasásnak nin
csen értéke. Annyi bizonyos, hogy az apostol
nincs velük cgv véleményen, mert azt tanácsolja
Timotheusnak, hogy sportszerűen gyakorolja
magát a kegyességben.
S közelebbről vizsgálva, mintha az apostol
nak lenne igaza. Mert a megszoká ból való
templombajárás stb. egyáltalán nem olyan le
nézendő valami, mint azok hirdetik, akik más
részt ugyancsak megkövetelik, hogy a maguk
egyesületének bibliaóráin, imaóráin stb. ott le
gyenek az egyesületi tagok. A megszokást csak
akkor kicsinyük le, ha a megszokott ut nem
az egyesületi terembe, hanem a templomba ve
zet; ha megszokásból nem őket, hanem az egy
háznak a / igehirdetésre elhívott szolgáját hall
gatják; ha nem az ő énekeiket, hanem az egy
ház énekeit éneklik; ha nem az ő szavaikkal,
hanem az. egyház imádságainak a szavaival imád
koznak. Az apostol receptjét tehát ők is be
tartják, de a maguk dicsőségét keresik.
Másik oldalról támadják az apostol tanácsa
szerint gyakorolt kegyességet azok, akik nem
rajongásból Ítélik el a gyakorlatok gépiességét.
Nem. Elitéinek mindent, ami őket bármiképen
korlátozza, szabályozza, irányítja. Ezek szabad
emberek akarnak maradni; a maguk életét kí
vánják élni; nem tűrik, hogy járó, vagy jártató
szalagon vezessék őket. Ezek a mi übermenscheink, akik tucatszám nyargalásznak körülöttünk,
s életmódjuk leginkább a görényre emlékeztet,
amely tudvalevőleg a saját bűzével érvényesül.
Társadalmi életünknek ezek az emberek a meg1-
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fertőzői és korrumpáló!, mert ha sikerült nekik
valamely hatáskört a saját szemétdombjukká át
alakítani, nem volt az a római prokonzul, ame
lyik úgy kiszipolyozta volna a neki juttatott
provinciát, ahogyan ezek az übermenschek ki
zsákmányolják azokat, akik markukba kerülnek,
és kiaknázzák azt a hatalmat, amelyet elkapa
rintottak. A nevezetes ezeknek a jeleseinknek
az esetében is az, hogy az »önkiélést« szintén
csak önmaguk számára fogadják el életalakitó
alapelvnek; másoktól megkívánják, hogy a tör
vényeknek és rendeleteknek, a szabályoknak és
utasításoknak minden pontocskáját és jottáját
betöltsék.
Ezzel a kétféle állásponttal szemben az apos
tol tanácsa nem mint kompromisszumos középút
jelentkezik. Az apostol igen jól ismerte mind
a két fajtát. A zelótákat is, meg! az übermenscheket is. A farizeusokat is, meg a szadduceusokat is. Az apostol tanácsa egyszerűen a lelkiélet
alapos ismeretéből, igaz vallásosságából ered.
Ismeri az embernek gyarlóságát, esendő voltát.
Ismeri azokat a tévelygéseket, amelyek úgy az
egyik, mint a másik öntulbecsülésből erednek.
S azért a tanácsa igen józan, igen egyszerű,
valláspedagógiai tanács: gyakorold a kegyessé
get, mert ha nem gyakorlód', elfelejted. Nem
törődik azokkal, akik gépiességet és megszokást
ordítanak a fülébe; nem törődik azokkal sem,
akik rugkapálnak a korlátok és szabályok ellen.
Az embernek természete olyan, hogy elfelejti
azt, amivel (állandóan nem foglalkozik; és semmi
féle téren nem ér el eredményeket még a láng
elme sem, ha bizonyos dolgok a begyakorlás
révén a kisujjában nincsenek, s hogy a kisujjá
ban legyenek, ahhoz trenirozás kell.
Tehát: gyakorold magadat a kegyességre!

A Magyarhoni Egyetemes Evangélikus Egyházi
Gyámintézet békéscsabai közgyűlése.
Nagy napja volt Békéscsabának, ennek a
hatalmas evangélikus alföldi városnak f. évi ok
tóber hó 20-án és 21-én. Az evangélikus köz
élet sok kiválóságát üdvözölhette falai között,
akik a gyámintézet évi közgyűlésére sereglettek
egybe.
Az egész város meleg szeretettel fogadta
a vendégeket, de különösképen az evang. egy
ház és az evang. nőegylet kért nagy részt a
vendéglátás kedves, boldog terhéből.
A környékbeli vendégek már okt. 19-én
nagyrészt megérkeztek Csabára, a budapesti és
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távolabb lakó vendégek pedig 2 0 -án a budapesti
gyorsvonattal jöttek. Ekkor érkeztek: Zimermann Lajos és br. Feilits Berthold a gyáminté
zet elnökei, dr. Pesthy Pál igazságügyminiszter
kér. giyámimtézeti elnök, Rafiay Sándor dr. bá
nyakerületi püspök, Kapi Béla dunántúli püspök,
Rupprecht Olivér felsőházi tag, Mikler Károly
ny. egyet, tanár, Krutschnith Antal, Kovács An
dor, Saguly János főesperesek, Händel Béla fel
ügyelő, Scholtz ödön ev. lelkész, Bendl Henrik
ev. egyetemes főpénztár©-, Paulik János a lel
készt egyesület elnöke stb.
A vendégeket nagy tömeg- fogad la az; állo
máson s az érkezett előkelőségeket sorra üd
vözölték: dr. Szeberényi Lajos Zs. a csabai ev.
egyház nevében, dr. Hoffmann Károly vm. tiszti
főügyész Békés vármegye nevében, dr. Medovarszky Mátyás h. polgármester a város nevé
ben. Pesthy Pál igazságügyminisztert még a
bírói kar nevében dr. Berényi Antal köszöntötte.
Az üdvözlésekre Feilits Berthold br. és
Pesthy Pál válaszoltak rendkívül meleg sza
vakkal.
A fogadtatás után hosszú kocsisor vitte be
az előkelő vendégeket szerte a városba, szives
vendéglátó házakhoz.
I s t e n t i s zt el e t e k.
D. u. (3 órakor a nagytemplom égés len meg
telt iskolásgyermekekkel. Ezen a gyámintézeti
gyermekistentiszteleten Meskó Károly gatgagjutai eiv. lelkész prédikált, d. u. 5 órakor pedig
a serdül tebb ifjúságihoz ugyancsak istentisztelet
keretében Vidovszky Kálmán a Luther-Otthon
igazgatója szólott. Gyám intézeti istentiszteletek
voltak 21-én vasárnap' is és pedig reggel 9 óra
kor tótnyelvü, amelyen Paulik János a M. E. L. E.
elnöke prédikált, d. e. 1 1 órakor pedig magyarnyelvű istentisztelet volt, amelyet Kapi Béla du
nántúli püspök tartott. Mindkét alkalommal zsú
folásig megtelt a hatalmas csabai nagy templom
a buzgó hivek seregével, akik drága emlékként
őrzik a két lélekemelő istentiszteleten tartott
gyönyörű beszédeket.
A közigjy ül és.
Szombaton okt. 20-án este fél 6 órakor li
turgikus istentisztelet előzte meg a gyáminté
zet közgyűlését.
A nagy számban megjelent hivek áhitatosan
hallgatták dr. Szeberényi Gusztáv liturgiáját.
Majd nagy érdeklődéssel fogadták a közgyűlés
jelentéseit.
Ima után báró Feilits Berthold a gyáminté
zet világi elnöke mondott mélyen járó gondola
tokkal teljes megnyitó beszédet, mely nagy ha
tást tett a jelen voltakra (a helyi Lapok vezér
cikkben- foglalkoztak a békességet, szeretetet, val
lásosságot hirdető elnöki megnyitóval.)
Ezután kedves jelenet következett. Sorra je
lentek meg az elnökség előtt a békéscsabai elemi
iskola fiú és leánynövendékeinek, az ág. h. ev.
Rudolfreálgimnázium ifjúságának, a mezőberé-
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r.yi I. és II. kerületi ev. egyháznak, a gyulai ev.
egyháznak képv selói s a következő ajándékokat
tették le az elnökség asztalára.
1. Kehely, paténa (a békéscsabai elemi is
kolás leányoktól).
2. Kehely és paténa (a mezőberényi tótajku
egyháztól).
3. Kehely és paténa (a mezőberényi német
nyelvű egyháztól).
4. Magyarnyelvűi biblia (a békése abai el mi
iskolás fiuktól).
3. Németnyelvű biblia (a mezóberényi egy
háztól, németországi diasporális egyház ré
szére).
6. Oltárteritő (a gyulai egyháztól).
7. Ötven pengő (a békéscsabai Rudolf-gimnáziumi ifjúságtól).
8. Huszonöt pengő (a mezóberényi II. ke
rületi tót egyház*leányegyesülettől).
Zierman Lajos elnök, kedves, meleg szavak
ban köszönte meg egycukint az adományokat,
majd pedig előtei jes/tette nagy gonddal, gyö
nyörűen megirt jelentését, amelynek csak a leg
főbb adatait közöljük itt:
Kegyelettel emlékezett meg a gyám intézet
múlt évben elköltözött nagyjairól, akiket a jó
Isten haza hivott a földi munka után. A gyámintézetnek hű sáfárjai voltak: D. Pank Oszkár
lipcsei városi szuperintendens, I). dr. Ahner
Miksa ny. lipcsei lelkész. Mesterház)* László a
Bodnár alapítványi ház gondnoka és Farkas
Győző debreceni cv. lelkész.
Boldog örömmel köszöntötte a jelentés Gcduly Henrik és Raffay Sándor püspök urakat ju
bileumuk alkalmából, továbbá virtschologi Rupprecht Olivér és Bendl Henriket abbéd az alkalom
tól, hogy kormányzói kitüntetésben részesültek,
úgyszintén Kapi Béla dunántúli püspök urat
győri lelkésszé való megválasztása alkalmából.
Ezután ismertette a kerületi gyám intézetek
jelentését, .örömmel állapítván meg, hogy min
denütt folyik a munka, aminek eredménye az,
hogy a gyámintézet céljaira összesen 22.735 P-t
gyűjtöttek. Ehhez a gyűjtéshez járult még a
Bodnár alapítvány jövedelme s néhány nagyobb
adomány úgy, hogy a gyámintézet 51.000 P-t
tudott fordítani egyháztámogató célra.
Nagy elismeréssel emlékezett meg a jelentés
a Gusztáv Adolf egyesületről, amely mintegy
24.000 P segítséget küldött a magyar evangé
likusok támogatására, nem feledkezve meg a
trianoni határon túl levő testvérekről sem.
Ezután részletesen beszámolt a jelentés a
múlt évi segéhezésekről, s megható, szivbemarkoló szavakkal kérte a közgyűlésen résztvevőket
a további támogató munkára.
A gyönyörű jelentést nagy érdeklődéssel
hallgatta végig a közönség, majd az elnök indít
ványára 400 P-t szavazott meg a közgyűlés a
G. A. egylet elnökéről elnevezendő Renndorfház
céljaira.
Az elnökválasztással kapcsolatban leadott
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szavazatokról szóló jelentés következett, amely
szerint egyhangúlag választotta meg ismét az
egyesület egyházi elnökéül Zierman Lajost.
Ezután az egyes tisztviselők jelentései kö
vetkeztek, amelyeket azonban helyszűke miatt
nem ismertethetünk. Végül a kérvényeket in
tézte el a közgyűlés, amelyet az elnök imával
fejezett be.
V a l l á s o s ünnep.
Október hó 21-én, vasárnap délután 4 óra
kor nagyszabású vallá-.os ünnepet rendezett a
békéscsabai Evang. Nóegylet a vendégek tisz
teletére a következő műsorral:
1. Hiszekegy. Énekli az Iparos Dalárda.
2. Reményik S. «Óriás.« Szavalja Kimer
Gusztáv békéscsabai r. tanár. •
3. Sámson és Delila operából énekel Uhrin
Klára. Zongorán kiséri Pongrác/ Géza.
4. Dr. Traeger Ernő, min. tanácsos, velegi egy'há/községi felügyelő előadása a belmiszszió köréből.
5. Zongorán játszik Pongrác/ Géza.
6. Veress Imréné úrasszony szaval
7. Oratórium-részlet Händel Messiásából.
Énekli az egyházi vegyeskar. Zenekari kísérettel,
Linder László lelkész vezetésével.
A műsor minden egyes száma nagy hatást
gyakorolt úgy a vendégekre, mint a hatalmas
közönségre. É délután fényes bizonyságot tett
arról, hogy Békéscsabán nagy gonddal és hozzá
értéssel rendezik a rendkívül magas színvonalon
álló vallásos összejöveteleket. Különösen hálás
volt a közönség dr. Traeger Ernő min. taná
csosnak szép előadásáért.
Szeretet vendégségek.
A békéscsabai Evang. Nőegylet a vendégek
tiszteletére okt. 20-án nagyszabású s/erctetvendégséget rendezett, amelyen több mint 300-an
vettek részt. A vacsora előtt, az asztaláldás után,
csabai szokás szerint hatalmas fonottkalácsot
ajánlott fel rendkívül kedves szavakkal Jakabfi
György né a nöcgylet elnöke a gyámintézet el
nökének, aki azt megszegve szétoszlottá a ven
dégseregnek.
A vacsora alatt
amelyet a csabai nőegylet
tagjai terítettek
sok értékes felköszöntő hang
zott el. Különösen nagy figyelmet keltett Pesthy
I át miniszter ur, Raffay Sándor és Kapi Béla
püspök urak gyönyörű pohárköszöntője.
Vasárnap, 21-én, úgy délben, mint este a
békéscsabai egy ház lqdta vendégül a gyáminté
zeti közgyűlés vidéki tagjait. Mindkét alkalom
mal nagyon kedves, bensőséges, testvéri hangu
lat uralkodott.
Kétségtelen, hogy a csabai gyámintézeti köz
gyűlés csak a legjobb nyomokat hagyta úgy a
csabai hivek, mint a Csabára érkezett vendégek
lelkében.
V.
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Az Országos Lutherszövefség 1928. november Sánlha Károly egyházunk lantosa.
Irta: Payr Sándor.
14-iki munkarendje.
Sántha Károly verseit nagy gyönyörűséggel
1 D. e. 1 / 2 9 órakor istentisztelet a deáktéri
ev. templomban. Végzi: Paulik J., MELE elnök, olvastam; régóta. Most, hogy lantját letette örök
re, újra forgatom nagyobb verskötetét és kisebb
nyíregyházi lelkész.
füzeteit. De fájdalommal kell éreznem, hogy
2. Ezt követi a Leánykollégium sütőutcai Sánthát a nagyközönség még evang. egyházunk
dísztermében tartandó zárt konferencia megnyi ban sem ismeri és méltányolja eléggé. Nagyobb
tása báró Kaas Albert dr. elnök által.
irodalmi társaságainktól is megérdemelte volna,
A zártkonferencián a következő előadások hogy tagjaik közé válasszák. Sokkal gyengébb
fognak elhangzani:
r. kath. költőket, Mindszenti Gedeont, Tárká,3. ,»A szociális igaz'ág az ótest ám entomba n.« nyit, Sujánszkyt az ő tankönyviróik bevitték már
Előadó: Dr. Deák János, egyetemi tanár.
az irodalomtörténetbe. De ki teszi ezt meg pro
4. »A szociális igazság az Ujtestámentom- testáns részről Sánthával? Ismert szerénységé
ban.« Előadó: Duszik Lajos, miskolci lelkész. nek, a fővárostól távol töltött ifjú- é> férfikorá
5. »Wicherntől napjainkig.« Előadó: vitéz nak és a pártfogók hiányának kell betudnunk,
hogy nevét a hir jobban szárnyára nem vette.
Kendeh-Kirchknopf G. dr.
Csak
pályázatokon tűnt fel a neve időn
6 . »Szociális érzésre nevelés.«
Előadó: Vi- ként aegyes
jutaimazottak
között.
dovszky Kálmán, a Lutherotthon igazgatója.
De
nem
is
a
földi
dicsőséget kereste. Kevés
7. »Az ev. nő szerepe a szociá'L igazságra
olyan
mélyen
érző,
vallásos
lelkű, gondolátaival
törekvő nemzet és egyház életében.« Előadó:
egy jobb, ideális világban élő poétánk van, miint
Gregersen Lujza, a Prof. Nőszöv. főtitkára.
Sántha. Ö szívvel, lélekkel költő és pap volt,
8 . »Kultúra és vallás falun.«
Előadó: Czi- gyönyörű
himnuszai a szív teljességéből fakad
pott Géza, szentgotthárdi lelkész.
tak. A sok csapást, mi életében érte, csak Istenbe
9. »Kultúra és vallás a városban.« Előadó: vetett erős bizodalmával tudta elviselni. Azért
Kemény Lajos, bpesti lek'ész.
választotta költészetében is ezt az áldott mezőt.
10. »Keresztyén gondolkozás és szociális Sántha igazán vallásos költő, egyházunk lan
gondolkozás.« Előadó: Dr. Csengődy L. salgó tosa. Más papi költőink inkább világi téren ke
tarjáni lelkész.
resték a babért. Székács, Tompa, Szász Károly,
11. »A Luíherszövetség programmja.« Elő Győry Vilmos, Csengey, Szabolcska, egyik sem
adó: vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf G. az OLSz. irt annyi és oly értékes egyházi éneket, mint
Sántha. Első sorban tehát egyházunk részéről
igazgatója.
12. D. u. 3 órakor az Országos Lutherszö- érdemli meg, hogy hálásan emlékezzünk meg
vetség választmányi ülése a Leánykollégium sü róla.
Pályafutásáról csak röviden szólok. Kecs
tőutcai kistermében.
keméten
született 1840 okt. 22.-én egyszerű pol
13. D. u. 4 —5-ig; a délelőtti zárt konferen
gári családból. Onnan szakadt el hozzánk a
ciáról elmaradt témák befejezése.
Dunántúlra. S bár itt meggyökeresedve, úgyszól
15. D. u. 5—6 -ig az Országos Lutherszövet- ván
teljesen dunántúlivá lett, de szülőföldét fe
sóg közgyűlése
ledni azért nem tudta. »Itthon vagyok« versében
15. D. u. 6 órakor az Evangélikus Papnék mondja:
Országos Szövetsége által rendezett vallásos es
Itthon vagyok, haza jöttem,
tély a deáktéri templomban.
Üdvözöllek szülőföldem;
Megjegyezzük, hogy a zárt konferenciára
Mely után e szív sóvárgott,
belépni csak igazolójeggyel lehet, mely a helyi
Láthatom már rónaságod,
Lutherszövetségek, illetve a lelkészi hivatalok' ut
Szent szabadság képe, te!
ján szerezhető be.
Tündérhonba visz bár utunk,
Az előadások 15—15 percigi tartanak. EgyDe ahonnan kiindultunk,
egy előadáshoz három hozzászólás lehetséges,
Oda
vágyik, visszavágyik
de ezek is 5—5 percnél hosszabb időt nem ve
A bölcsőtől a halálig
hetnek igénybe.
Árva szivünk untalan.
Budapest, 1928 október hó 31-én.
Büszke reá, hogy Kecskemétnek szülötte,
vitéz Kende-Kirchknopí G, dr. mely város a Bánk Bán írójában, Katona Jó
az OLSZ. igazgatója,
zsefben, már egy nagy költőt adott a hazának.
báró Kaas Albert dr.
Nagy földijét Sántha magas szárnyalásu ódával
az OLSZ. elnöke.
énekelte meg. A Katona József-kör pályadiját
ezzel Sántha nyerte el. Kecskemét történetiróját, Hornyik Jánost is Sántha külön ódával ün
nepelte.
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A szülőföld mellett az édesanya volt Sántha
lelkére és egész jellemére legnagyobb hitassak
Ennek emlékét nem győzi eléggé áldani. Anyjá
hoz irt verseiről, melyek költészetének gyön
gyei, külön kell szólaltunk.
Ifjúkorát Kecskeméten elég boldogan töl
tötte. »Tavaszest« cimü versében mondja:
Ehünt boldog gyermekálmak,
Napsugártól áttört árnyak . . .
Nem panaszlok. Boldog voltam
A gyermek s az ifjúkorban.
A gimnáziumot Kecskeméten, egyik osztá
lyát Sopronban végezte. A theologiát Buda
pesten hallgatta az akkor közöi protestáns aka
démián. Székács, Ballagi és Török Pál voltak a
mesterei. Lelkésszé Haubner Máté Sopronban
1866. avatta fel. Hogy mily papi lelkűiét volt
benne, azt szépen mondja el Pályám fordulóján
és »Mikor még álltam az oltár előtt« cimü re
mek költeményeiben.
Mint kezdő káplánt Tolnába Sárszentlórincre hívták, hol egy súlyos kolerajárvány tette
kemény próbára lelki erejét. Volt azután lelkész
Némediben, Sandon, Várpalotán és végül Sárszentlórincen, hol előtte oly kiváló papok mű
ködtek, mint Szeniczei Bárány György, a ma
gyar Francke és Nagy István püspök s ahol
1806—1870-ig a községnek gimnáziuma is volt.
Élettársat, papnét Sántha Kirchner János
mucsfai lelkész családjában talált. Kirchner a
műveltségét és kegyességét még a nagy Bauhofer György budai pap és Mária Dorottya
nádorasszony köréből hozta Tolnába. Sántha
apósa és ennek fia Kirchner Elek jeles zenemű
vészek is voltak egyszersmind. A költészet zenei
ritmusát és koráljaink zenei szerkezetét Sántha
itt Kirchnerék házában tanulta meg. S viszont
Kirchner is sógorának Sánthának verseire több
jeles zeneművet irt. Sánthát a nejéhez ideális,
örökifjú szerelem vonzotta, amelynek költészeté
ben is örökbecsű emlékei Vannak.
Szentlőrincen tölté Sántha életének javaré
szét áldásos hű papi munkában. 1911-ben le
mondott s beteg fia kedvéért Budára költözött.
De lelke visszavágyódott az oltár mellé Lörincre, amint ezt 80 éves korában is egyik szép
költeményében mondja:
Menyasszonyként állsz hegykoszoruzottan
Budapest, gyöngyöd: a Margitsziget,
F'átylod: fehéren omló habfodrodban
A Duna, mely lábadnál elsiet.
Gyönyörű vagy, főváros, megcsodállak,
De csak téged szeretlek, téged áldlak,
Szabad természet,
lelkem ott mulat,
S áldom munkám helyét, szép falumat.
A kegyeslelkü aggastyánnak mindvégig él
tető eleme volt a költészet. E részben örök ifjú
ság jutott néki. Az egyházi lapokban hétről hétre
megjelent uj versei meglepnek üdeségükkel, tar
talmi és alaki szépségükkel. Pedig oly gonosz
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időkben, a világháború után, nehéz dolog volt
a költőknek is éneket mondani.
Sánthát a vallásos költészetre főként Szé
kács és Karsay sarkalta. De hatással volt reá
Szász Károly és Arany János is, akiknek Pesten
jutott közeiébe. Valamint kegyes ösztön volt
néki Szentlőrincen is két drága büszke emlék:
a régi iskola és egy lakóház Petőfi ugyanis,
mint első osztályú gimnazista itt tanult a luthe
ránus iskolában. Hogy engedte volna ez Sántha
költészetét aludni! Az ő indításira tettek emlék
táblát a két házra é> ö irt ódát mindkettőre.
Sántha, a költő, hivő, kegyes lélek, jó em
ber volt. Hű munkásság, szelídség, keresztyén
alázatosság, barátai köreben vidám kedély, sze
rénység, előzékeny szolgálatkészség, hódoló tisz
telet, szeretet és bizalom az erényei a mi költő
papunknak. Egyik barátja megharagudott reá
és Sántha boszu és dac helyett Tudnál hara
gudni?« cimü szép versével felel b Ebben mondja:
Amint van a napnak fellege, van árnya:
Hol a szív, gyarlóiig amelyre ne szállna?...
A sírunkban úgy lesz csak édes aludni,
Ha szivünk megbékél s nem tud haragudni.
Költeményeit tárgyuk szerint ó maga három
csoportba osztja. Verskötetének*) záróhangjá
ban mondja:
Zengtem hazát, szerelmet, Istent,
Szent eszményképem volt e három;
Piciny csillag, bujdostam itt lent,
S e hármas fény volt a világom.
I. Vallásos hitéből fakadt az erős, mély
hazaszeretet, ez a nagy érzés, mely egész szivét,
lelkét eltölti.
Érésiben méltó földije volt a
Fánk Bán költőjének. A magyar alföld szülötte
ö is, miként Petőfi. A nagy' rónaságbm a szent
szabadság képét látja s forró szerelemre gyul
lad a hazaföld iránt. Minden drága és szent
néki, ami magyar: a magyar föld, a magyar
nyelv, a magyar viselet, a magyar kultúra. Ho
méroszért, Hellászért ó is lelkesedik:
Vásznát teregetve, hol Nautika játszik,
A mosolygó menyholt hol messzire látszik,
Églek álmától hol balzsamos a lég:
Ott élni, oh Hellász öleden óhajtnék!
De bűnnek tartja ezt és a hazaszeretet veri
fel álmából:
Némulj, te sóvár s/iv, mert megver az Isten:
Nem gyönyör-e élned még búval is itten!
Áldjad a Teremtöt s légy büszke reája,
Hogy honod ez a föld: magyarok hazája!
Árpád nemzetének d cső múltja az ő keblét
is nagy önérzettel és büszkeséggel dagasztja.
Ismeri, fájlalja az átélt nemzeti nagy csapásokat.
*) Költemények. Irta: SánthaK. Budapest, Hornyánszky V. 1897. 280 lap.

342

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

De éppen ezek leküzdéséből merit erős bizodal
mát a jövendőre. Mily hatalmas például az ő
Március 15-iki éneke:
Mennyi bú hervasztá orcád,
Édes anyánk, Magyarország!
Gondunkból nőttek bérceid,
Siralmunkból a vizeid;
Mert fiaid rabok voltak,
Élőkért sírtak a holtak.
De mig földed könnytől ázott,
Szabadság fája kivirágzott,
Áldott legyen a nagy Isten!
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő londoni tartózkodása alatt személye
sen akarta átadni Lord Rcthermerenek az egye
temes közgyűlés üdvözletét s átnyújtani az egy
házunk helyzetét ismertető memorandumot. A
lord azonban külföldön volt s az egyetemes fel
ügyelő csak levélben közölhette vele mindezeket.
Lord Rothermeretői a következő válasz érke
zett: Kedves Radvánszky báró! Londontól való
távollétem fosztott meg attól az örömtől, hogy
személyesen köszönjem meg Önnek az evan
gélikus egyház egyetemes közgyűlésének üd
vözletét. Érdeklődéssel olvastam a hozzám jut
tatott memorandumot, amely leírja egyházának
fájdalmas helyzetét. Nagyra értékelem azt a bá
tor leikül etet, melyről a memorandum tanúsko
dik és amely a lutheránus egyház fennállását
négyszáz éven át biztosította. Szilárd meggyő
ződésem, hogy az igazság diadalmaskodni fog
és egyháza a jelenlegi nehézségekért bőséges
kárpótlást talál egy dicsőbb és nagyobb Ma
gyarország talpraállított protestantizmusának
erejében. Szívélyes üdvözlettel hive: Rothermere.
— A dunántúli egyházkerület gyülekezetei
a reformáció emlékét a Dunántúli Luther-Szövetség által kiadott Belmissziói Munkaprogram
alapján egyöntetűen négy előadásból álló soro
zatban ünnepelték október 28—31-ig. Össze
foglaló téma volt: A reformáció áldásai. Az
előadások tárgya: A szabad gondolkodás. A
szegények egyháza. Az üdvbizonyosság. Luther.
Október 31-én délelőtt ünnepi istentisztelet volt.
Az Országos Evang. Tanáregyesület
november hó 14-én délután félnégy órakor tartja
közgyűlését Budapesten (IV., Veres Pálné-u. 25.
I. ein.) a. Veres Pál né kollégium dísztermében.
Tárgysorozat: 1. Dr. Rell Lajos elnöki megnyi
tója. 2 . Dr. Szelényi Ödön titkári jelentése. 3.
Pénztáros jelentése. 4. Lövik Kálmán: Az angol
nyelv tanítása. 5. Dr. Horváth Károly: A gaz
dasági oktatás. 6 . Dr. Szigethy Lajos javaslata a
Luther Otthonban való tanárképzésről. 7. Ja
vaslatok, indítványok.
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— Ünnepelt főjegyző. A nagybörzsönyi
egyházhoz tartozó vámosmikolai szórvány gon
dozója: Dr. Lehotzky Károly Vámosmikola nagy
község főjegyzőjének nemzetvédelmi szempont
ból értékes szolgálataiért Kormányzó ur Ö főméltósága megengedni méltóztatott, hogy neki
elismerése tudtul adassék. Ezen kitüntetést (sig
num laudis) Nográd és Hont közig, egyelőre
egyesitett vármegyék főispánja Pályi Pál f. évi
szept. hó 30-án Mikolán megtartott díszközgyű
lés alkalmával adta át az ünnepeltnek. Ünne
peljük őt mi is/ mint egyházunknak buzgó és
agilis tagját s kedves kötelességet teljesítünk ak
kor, amikor neki ehhez a kitüntetéshez leg
melegebben gratulál unk.
— Budapesten a templomi és iskolái isten
tiszteleteken és ünnepélyeken kivül a Vigadó
ban és a régi képviselőházban voltak nagysza
bású ünnepségek. A Vigadóban az ünnepi be
szédet gróf Bethlen Pál mondta; Kapi Béla
püspök Luther felléptének jelentőségét ismer
tette : ott voltak Pesthy Pál igazságügyminiszter,
Hermann Miksa kereskedelmi min'szter, Juhász
Andor a Kúria elnöke, Puky Endre a képviselőház alelnöke, Dókus Ernő a ref. konvent el
nöke, Raffay Sándor dr. püspök, Csécsi Nagy
Imre altábornagy, Bezzegh-Huszágh Miklós bu
dapesti főkapitány stb. — A régi képviselőház
ban tartott ünnepélyen báró Kaas Albert, az
Orsz. Luther-Szövétség, elnöke mondott megnyi
tót; az ünnepi beszédet Szabó Sándor ország
gyűlési képviselő mondta; Józan Miklós unitá
rius püspök Luther, Kálvin és Dávid Ferenc
történelmi hivatását méltatta.
A soproni tanitóképzőintézel 1927/28.
iskolaévi értesítőjét Hamar Gyula igazgató szer
kesztette. Az értesítő felpanaszolja, hlogry az in
tézet épülete, amely eredetileg három évfolyam
számára mintaszerűnek épült, az öt évfolyamú
tanítóképzés céljaira szűk. Az intézet gazdasági
tanára, Szénteh Dezső, tanév elején távozott!
A zenetanári állásra Peschkó Zoltán választatott
meg. A budapesti Pedagógiai és Tankönyvkiállitáson az intézet elismerő oklevelet kapott. Ta
nulók száma 118, közülük evangélikus 93; ma
gyar anyanyelvű 107; a növendékek különböző
címen összesen 4231 P segélyben részesültek.
Egyesületek: Belmissziói egyesület 93 taggal,
bevétele 221 P. Pálffy-kör 117 taggal, bevétele
247 P. Sportkör 117 taggal, bevétele 580 P.
Pálfy cserkészcsapat 1 raj, 2 őrs; bevétel 92 P.
Az intézetet 1858. október 3-án avatták fel, te
hát most 70 esztendős.
— A balassagyarmati Evang. Ifjúsági
Egyesület október 31-én vallásos ünnepélyt
tartott. A megnyitó beszédet Kardos Gyula alesperes, elnök mondta. Ünnepi előadást tartott
báró Podmaniczky Pál dr. egyetemi tanár. Sza
valtak Veress Mariska és Bérezés Márta. A
prot. egyházi vegyeskar két énekszámmal sze
repelt.
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— Az Evang. Papnék O rszágos Szövet- '
sége nov. 14 15. konferenciát tart a dunáninneni egyházkerületi papnék rendezésében Bu
dapesten. November 14-én este 6 órakor vallá
sos est lesz a Deáktéri templomban, alkalmi be
szédet mond Báró Kaas Albert. November 15-én
reggel 9 órakor Úrvacsorát oszt Irányi Kamill
az Üllői-ut 24. sz. alatti imateremben; délelőtt
10 órakor ugyanott a papnék zárt konferen
ciája. Délután 6-8-ig szeretetvindégség a Luther
Otthonban. November 16-án részvétel a Deáktéri templomban tartandó istentiszteleten. A
r.ov. 15. konferencia tárgysorozata: délelőtt 10
ciakcr: Imádkozik Kapi Bébi né. Megnyitó be
szédet mond Kiss Istvánné. Évi jelentés: Blatniczky Pálné. Szünet. A családi áhítatokról:
Turóczy Zoltánné. A valláso; öntudatról: Irányi
Kamillné. A papné és a szociális mozgalmak:
jakabfi György né. (Az egyes előadásokat hozzá
szólások követik.) Imádkozik Raffay Sándomc.
Délután 3 órakor: Imádkozik Baldiuf Gusztávr.é. A gyenneknyaraltatásról beszámol Beliczáné
Okolicsányi Éva. Az özvegy papnék otthonáról:
Marcsek jánosné. Egyéb indítványok. Pénztári
jelentés: Kendeh-Kirchknopf Gusztávné. Imád
kozik Mihalovics Samuné. Áldást mond Kiss
István, dunáninneni püspök.
— A Magyar Prot. Irodalmi Társaság
november 4-én Pécsett rendezett irodalmi estét.
Kapi Béla püspök tartott előadást gróf Széchenyi
Istvánról, mint a lelkiismeret politikusáról. A
megnyitó beszédet dr. Tolnai Vilmos egyetemi
tanár, a pécsi Evang. Társaság elnöke mondta.
Szegedi István saját költeményeiből olvasott fel.
Salmenné Kring Olga énekelt Bán János tanár
zcr.gorakiséretével. Előadásra került Dohnányi
C-moll zongoraötöse. Énekelt a pécs evang. női
énekkar és a pécsi gyülekezeti énekkar (Kapi
Gyula: hálaadás és Beethoven: A fellegek honá
ig); a gyülekezeti énekkart vezényelte Szterényi
József énektanár.
— A Luther Társaság uj kiadványai:
A) Böhm Károly. Az ember és világa, V. kötet.
Az erkölcsi érték tana. Sajtó alá rendezte Dr.
Pertók György. Ára 10 pengő. - B) A Lutherkönyvtár és Muzeum Füzetei c. sorozatból:
4. Tolnai Vilmos, Magyar költők hitvilága, ára
60 fillér, 5. Payr Sándor: Cordatus Konrád
budai pap s Luther jó barátja. Ára 1 P 50 t.
6. D. Raffay Sándor: Mit akarnak a magyar pro
testánsok? Ára 30 fillér. - C) Bereczky Sándor:
Bibliai történetek. Térképekkel. IX. kiadás. Ára
1 P 80 f. E könyvek nem tartoznak a könyv
illetményhez, de a tál saság évdijfizető tagjai
kedvezményes áion szerezhetik meg.
Az ausztriai Evang. Sajtószövetség
(Evang. Pressverband für Österreich) novem
ber 11. és 12-én sajtónapot rendez Linzben. Fő
téma a keresztyén sajtó hatalma. Előadásokat
tartanak Kirchmair, Pohl, Ulrich, Nitschinger
lelkészek és D. Dr. Koch professzor.
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— M eghívó. A magyarhoni ág. hitv. evang.
Missziói Egyesület évi rendes közgyűlését a/
egyetemes gyűlés alkalmával tartja meg Buda
pesten, 1928. november 15-én, d. u. i/*4 órakor
a deáktéri evang. iskolák dísztermében. Nem
csak a tagokat, de a pogány hittérités ügye
iránt érdeklődő minden evang. hittestvérünket
szeretettel meghívjuk úgy a közgyűlésre, vala
mint az Óbudai evang. templomban 17-én d. u.
6 órakor és a kelenföldi evang. templomban
18-án d. u. 5 órakor tartandó vallásos estélyre,
hol vetített képes előadá'ok is lesznek.
A Luther-Társaság titkai i hivatala köz
hírré teszi, hogy mindazoknak, akik folyó évi
október hó 31-ig tagdíjtartozásukat kiegyenlí
tették, az 1926 27. évi könyvilletményt november
hó l()-ig okvetlenül kézhez kapják. Á hátraléko
soknak csak akkor küldi el a könyveket a Társa
ság, ha az illetők tartozásukat rendezték. Utánvételes küldés csupán a tagoknak levélben nyil
vánított óhajára történik. Akik tévedésből a
nekik járó küldeményt nem kapták volna meg,
szíveskedjenek értesíteni a titkári hivatalt (Bp.
Vili., Üllői ut 24.).
A soproni evang. thológiai fakultás
Ifjúsági Köre október 31 én reformációi emlék
ünnepélyt rendezett. Az előadást Zászkaliczky
Pál tartotta. Greifenstein Zoltán és Lukácsy
IXvsó szavaltak, a Theol. Ifjúsági Énekkar
Hamar Gy.: Reformáció emlékünnepére és Kapi
Gy.: Isten a mi oltalmunk c. darabokat éne
kelte. Több theol. hallgató hegedűn, zongora ki
séret mellett, Szcnt-Gálv Gyula Andantéját ját
szotta el.
A m iskolci joghallgatók testületé ok
tóber 31-én kettős ünnepély keretében áldozott
a reformáció és gróf Tisza István emlékének.
Ünnepi beszédet Urban Jano; és Vámos Miklós
mondtak. Szavaltak Székely Áipád, Kosztolányi
Gitti, és Gallus Sándor. Händel Largoját elő
adták hegedűn Huszovszky Sándor és Schmidt
József, Székely Zoltán harmoniumkiséretével.
A nyíregyházi egyházközsée az evang.
tanulóifjúság; bevonásával okt. 31-én reformációi
emlékünnepélyt tartott. Emlékbeszédet mondott
Kopcsó Jáno' hitoktató-lelkész. Énekelt a gyer
mekkar Gabrienv Sámuel tanító, a vegyeskar
Zwick Vilmos tanár és a férfikar Krecsák László
karnagy vezetésével. Szavaltak Prékopa Erzsé
bet, Nagyváthy József, Kiecsák Kálmán, Obetkó
Sári, Pclách János, Garai Gabriella.
A budapesti leánykollégium reformá
ciói ünnepélyén Liedemann Éva és Trautmann
Emilia növendékek adták elő pályázatban első
dolgozataikat, Krempe Éva szavalt, Kolossy
Mária és Kiltz Erzsébet sikerült zongoraszámi,
továbbá az énekkar szereplése egészítették ki
a hangulatos ünnepélyt, melyen dr. Raffay Sán
dor püspök, dr. Haberem J. Pál közös felügyelő
és dr. Schneller István egyetemi tanár is meg
jelentek.
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Salgótarjánban a két prot. egyház az
evangélikus templomban közösen ünnepelte a
reformációt; a délelőtti istentiszteleten jelen
voltak az összes iskolák és hivatalok protestánsai
is. Az esti ünnepélyen Dr. Csengődy Lajos mon
dott ünnepi beszédet. Énekeltek Kovács Géza
dirigálásával a templomi férfikar és az Evangéliomi Leánykar. Közreműködött Orcutz József
vezetésével az acélgyári fuvósquartett is.
- Kanada, A Papp János által megszerve
zett első kanadai evangélikus magyar egyház
(Toronto), amely eddig a Missouri Synodushoz
tartozott, nemrégiben az Egyesült Lutheránus
Egyházhoz csatlakozott. Papp János lelkész
székhelyét Torontóból Windsorba tette át. Fe
lesége, aki a budapesti Deák-téri egyházközség
nek volt buzgó tagja, odakünt, ahová május ha
vában ment ki, egész buzgóságával belekapcso
lódott férje imjunkájába. Azt irja, hogy férje mun
káját igen megnehezítik a kommunisták, pedig
a munka enélkül is nehéz, mert az egyháztago
kat egyenként kell összeszedegetni. A windsori
gyülekezet csak ötven tagot számlál, de buzgó
tevékenységet fejt ki. A legnehezebb és legfon
tosabb feladat a gyermekek és általában az ifjú
ság megnyerése. De Papp János és felesége bát
ran szembe szál Inak minden nehézséggel és re
mélik, hogy sikerül a Kanadában élő minden
magyar evangélikust egyházba tömöríteni és
szervezni.
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

P á ly á z a t
a kiskőrösi ág. hi tv. ev. egyház második lelkészi
állására.
Javadalom: a) Készpénzben 1246 P 95 fill.,
havi előleges részletekben.
b) Földhaszonélvezete: Összesen 70 kis hold
(1200 négyszögölével) és 504 négyszögöl.
c) Stóla: Keresztelés és avatás 92 fillér,
hirdetés 46 fillér, rendes esketés 2 P 32 fillér,
rendkívüli esketés 4 P 64 fillér. Temetés ének
kel 1 P 40 fillér, udvari beszéddel 3 P 70
fillér, generális temetés 9 P 28 fillér. Idegen
ben elhaltak felőli megemlékezés 4 P 64 fillér.
Kivonatok 2 P 32 fillér.
Az itt felsorolt stólák összjövedelme he
tenként összegezve, az I. és Ií. lelkész között
felerészben osztatik meg. A II. lelkészre eső
fele-rész egynegyed része azonban a segédlel
készt illeti.
d) A lelkész használatában levő földek adó
ját az egyház fizeti.
e) Szabad lakás. Mivel azonban az ezen
állással összekötött lelkész! lakás romokban he
ver, a lelkész ideiglenesen a nem régen mo
dernül épült tanítói lakást élvezi. Az esetben,
mikor a lelkészi laktelken a tervezett bérház
Nyomatott •
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fölépül és ennek céljára a lelkész házi kertje
az udvarral együtt kisajátittatik, a kert haszonélvezetéről a lelkésznek le kell mondania, el
lenszolgáltatás nélkül. Az új bérházban a lel
kész megfelelő lakást kap.
f)
Magyar és tót nyelv bírása megkivántatik.
Jegyzet: Az ezen lelkészi állás iskolaszéki
elnöki és egyéb teendőit a helyi szabályren
delet állapítja meg. Bővebb fölvilágositással
alulírott főesperes szolgál.
Jelen pályázat az Evangélikusok Lapjának
november 4.-i és 11.-i számában jelenik meg.
Pályázatok november 14-ig, a bányakerületi lel
készválasztási szabályrendelet értelmében föl
szerelten, alulírotthoz küldendők be.
Soltvadkert, 1928. október ho 15-én.
Kruttschnitt Antal
főesperes.

Pályázati hirdetmény.
A csafcacsüdi ág. h. ev. m. Egyházközség,
»Kita«-féle tanyai, elemi népiskolájába tanítói ál
lásra pályázatot hirdet.
Elvégzendő kötelességek: a tanítói; ideig
lenesen a kántori; az egyh. jegyzői és az eset
leges (saját iskoláján kívül is) hitoktatási teen
dők elvégzése. Funkciók magyar és tót nyelven.
Javadalmazás: természetbe mi lakás, kert, ud
var, melléképület.
25 q búza az egyháztól, évi fizetés képen;
negyedévenként előre fizetve.
A törvényes államsegélyért az egyházköz
ség folyamodik.
Pályázatok beadásának határideje: 1928. no
vember 15. déli 12 óra. Pályázatok a csabacsüdi
ág. h. ev. m. egyházközség lelkészi hivatalához
cimzendők. (Csabacsüd, Békésmegye.)
Csak férfi és kántori oklevéllel rendelkező
pályázók vétetnek figyelembe.
Dr. Valkóvszky György,
Chován József,
II.-od felügyelő.
ev. m. lelkész.
2-1.

P á ly á z a t.
A L é n y e i (Pest m.) ág. h. ev. elemi iskola
második tanítói állására pályázatot hirdetünk.
Az állás államsegélyes, helyi javadalma 60%.
Lakása ideiglenes egy szoba, esetleg lakpénz.
Kötelessége: egyik iskola vezetése, kántor helyettesitése, ismétlő iskola vezetése, belmissziói
munkában való segédkezés, levente oktatás.
Határidő 10 nap.
Bényei iskolaszéki
ELNÖKSÉG.

Győri Hírlap nyomdai wüintézet gyorssajtóján Győr, Czuczor Gergely-u. 15. szám. (Vezető Ligeti István.) — Telefon 239. — 8308
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Örökkévalóság.
„A leányzó nem halt meg.
hanem aluszik.“
Mété, 9, 24.

A ?oka«ág az imént még jaj vészé kelt egy
kislány holtteste felett. l>e mikor Jézusnak a/
állítását hallja, nevetésre fakad, ök jobban tud
ják, hogy mi történt Jairus tizenkét esztendős
leányával. Meghalt. És ezzel vége. Jé/u; szavai
nak mély értelmét nem fogták fel. Még csak
nein is gondolnak arra, hogy lehet világ, amely
iken a halottak is élnek; amint azt sem ismerték
fel, hogy van világ, amelyben az élők is lialottak. Megfeledkeztek arról is, hogy az Isten nem
a holtaknak, hanem az élőknek Istene, aki előtt
mindenki él.
Az örökéletnek dicső reménysége a haláltgyőzó Krisztus egyik drága ajándéka az embe
riségnek. Ha a mai kultúra ezt az adományt
nem sokra becsüli s pusztán erre a világra irá
nyuló reménységgel vagy reménytelenséggel te
kint a jövendőbe; ha akaratát és tetterejét csu
pán ennek a világnak tiízei hevítik és kalauzol
ják, ez csak a mai kultúra keresztyéntelenségét és következetlenségét mutatja. Azok a puffogó frázisok, amelyeket logikusan gondolkodó
ember olyan összecgyezte hetet’ennek ta'á’ a ma
terializmussal, azok a ziháló és hajtépó siránko
zások, amelyekkel ideális javak pusztulását zo
kogják fülünkbe, hogy a másik pillanatban ki
nevessék a hivő lelkek idealizmusát, mutatják,
hogy mennyire irtózik a világ a gondolkodástól.
Haza és család, szeretet és igazság, békesség
és jog, közjó és önzetlenség, amelyekre annyi
szor hivatkoznak, értéktelen lim-lommá változ
nak, vagy a mások becsapására szolgáló eszkö
zökké válnak, ha az örökkévalóság dicső re
ménye nem él bennünk.
A mai kultúra ellen felhangzó vádak innen
veszik jogosultságukat. A mai kultúra hazudik,
amikor önző materializmusát az idealizmustól
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kölcsönkért szavakkal szeretné életképesnek és
életboldogitónak feltüntetni. A mateiializmus Ieálcázása annak halála is, mert logikusan levonva
annak végső következményeit az egyéni és társa
dalmi ethika terén, lerombolását jelenti annak,
amit a materialista is értékesnek tart. A mate
rializmust híveinek idealizmusa tartja fenn.
Viszont az idealizmusnak tápláló forrása az
örökéletbe vetett hit. Az idealista hiszi és vallja,
hogy az igazsága a szépség és jóság valósággal
léteznek. És pedig tőlünk függetlenül is létez
nek. Igazság, szépség, jóság értékek maradnak,
ha mi nem volnánk is és ha őket ebben a mi
világunkban nem találnánk is meg, vagy nem
tudnánk is megvalósítani.
Ezeknek a javaknak értékekként való elfo
gadása együtt jár az emberi lélek alkatával. Vi
szont ép olyan mélyen átérezzük azt is, hogy
ezek a javak önmagukban nem létezhetnek s a
világ szerkezetében csak azért foglalhatják el
alappillérszerü helyüket és szerepüket, mert egy
személyes hatalom, akinek ezek a javak tulaj
donságai, s aki működésében ezeket a javakai
megvalósítja, azokat a világba belevitte. Jóság
igazság, szépség mint minden alanytól elvontad
létező tulajdonságok épen úgy nem képzelhetői
el, mint ahogyan a vörös s/in nem képzelheti
el minden tárgytól elvontan létező tulajdonság
nak.Ha az igazság örök érték, kell lenni valaki
nek, aki ezt az örök értéket örök érvényben é
valóságban megtartja. Még abban az esetben if i
ha az igazságot tartalmi vonatkozásban rela
tivnak fogadnánk el, kell lenni valakinek, alaz igazságot változó tartalmával is olyan ere
vei ruházza fel, hogy az bennünket meggyó'
és kényszerit.
Sőt mondhatjuk, hogy az igazság meggyőz
és kényszerítő ereje nem annak tartalmi és al
szolut helyességétől függ, hanem attól, hog
mi azt igazságnak fogjuk fel és ismerjük el. E
pedig nem jelenti az igazságnak merőben szu
jektiv voltát, hanem azt jelenti, hogy az emb
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lelki alkata olyan berendezettségü, hogy az igaz
ság! előtt kénytelen behódolni. Mit bizonyít ez?
Az embernek isteni eredetét, Istennel való kö
zösségét és rokonságát. A tartalmi tévedés le
hetősége mutatja az ember gyarlóságát, csak
teremtmény i mivoltát; azonban az igazságnak
abszolút érvénye mutatja az örökkévalósághoz
való tartozásunkat. Jézusnak feladata az igazság
irányában nem az volt, hogy az igazság köte
lező erejét az emberekkel elismertesse. A mun
kának ezt a részét elvégezte Isten az emberi
nem megteremtésekor. Jézus feladata az volt,
hogy az igazság tartalmát kijelentse. A Szent
iélek munkája viszont az, hogy a Jézus Krisz
tusban kijelentett igazságtartalmat velünk elfo
gadtassa. S igy a szentháromságu egy Isten
munkája az, hogy: bennünket az örökkévaló' ja
vakra való teremtés, az örökkévaló javak fel
ismerésére való elvezérlés és az örökkévaló ja
vak megszerzése által az örökkévalóságnak, az
örök életnek részeseivé tegyen.

Jeg y zetek .
Lahmann György, a budapesti Deák-téri
elemi iskola igazgatója az Evang. Népiskola no
vemberi számában neveléstörténeti szempont
ból igen értékes adatokat közöl a Deák-téri is
kolának Pestalozzihoz való szoros kapcsolatáról.
Egész terjedelemben olvasható cikkében az a
két levél, amelyeket Schedius Lajos az: iskola
megalapítója 1817. és 1818. irt Pestalozzihoz.
Első levelében Írja: »Néhány jógondolkozásu ba
rátommal karöltve két éve hozzáláttam, hogy
az itteni (pesti) evang. községi iskolát az Ön
alapelvei és célkitűzései szerint megszervezzem
és pedig a leg's erencsésebb eredménnyel.« Má
sodik levelében tudatja, hogy Pestalozzi összes
műveire 76 előfizetőt gyűjtött. Lahmann György
Zürichből magával hozta a két levélnek s az
előfizetők névsorának fényképmásolatát. Az elő
fizetők sorában a protestáns társadalom szinejava található. Schedius érdeme >az is, hogy
Egger Vilmost, Pestalozzi lelkes tanítványát
megnyerte a pesti iskola tanítójául.
*
Tudvalevő, hogy a szintén evangélikus vallásu Brunswick Teréz grófnő, a magyarországi
kisdedóvó megalapítója, Pestalozzi hive volt. Az
a tény, hogy hazánkban Pestalozzi elveit a kiscedóvás és a népiskoláztatás terén evangéliku
sok valósították meg, egyjegy babérlevéllel gaz
dagítja egyházunk érdemkoszoruját. Lahmann
Gy. igazgató annak jellemzésére, hogy milyen
nagy nehézségekkel kellett a hazai népnevelés
terén ezen úttörő bajnokainak megküzdeni a mi
reakciós világunkban, felemlíti, hogy Brunswick
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Teréznek a királyné azt mondta: »A népnek
nincs szüksége műveltségre« (Das Volk braucht
keine Bildung.!)
•*
Az Egyesült Államok elnöke Coolidge he
lyébe Hoover republikánus lesz. Óiiási több
séggel győzött a demokrata párti jelölt Smith
ellen. Hoover kvéker, Smith! róm. katholikus.
A római katholikus szervezetek mindent elkö
vettek Smith; megválasztása érdekében, miként
kitűnt, hiába. A demokraták olyan területeket
is elvesztettek, amelyek a korábbi elnökválasz
tásokon hűséges demokratáknak bizonyultak.
Hooverral győzött a prohiibició (alkoholtilalom)
is. Smith ugyanis prohibició-ellenej program
mal lépett fel. A választási küzdelemnek ezt a
részét a magyar sajtó iparkodik nevetségessé
tenni. Pedig az alkoholellenes törvénynek meg
mérhetetlen kihatása van Amerika gazdasági és
erkölcsi életére.
*
Olvasom, hogy a vallás- és közoktatásügyi
miniszter az Angolországban, a cambridgei egye
temen végzendő tanulmányokra a kathoíikus
szerzetesek részére fentartott ösztöndijat az
1928/29. évre az ösztöndij-tanács javaslata alap
ján egy bencés tanár részére adományozta. Váj
jon evangélikus theologus szamára van-e vala
melyik külföldi egyetemen »fenntartott ösztön
díj ?« Avagy csak a latifundiumos katholikus
szerzetesrendek rendelkeznek ilyen ösztöndíjak
kal? Az bizonyos, hogy a mi külföldi ösztön
díjaink és itthoni alapitványi tőkéink tönkremen
tek, & méltányos volna, hogy a kormány — te
kintettel arra, hogy a r. kath. szerzetesrendek
földbirtoka megmaradt — legalább is annyi jo
got biztasitson az evangélikus theologusoknak,
mint amennyit a szerzetesrendeknek a »fenntar
tott ösztöndijak« révén juttat.
*

A tudósitó neve nélkül érkezett hozzám
egyik gyülekezetünkből tudósítás a reformáció
ünnepi istentiszteletről. Ebben a tudósitásban
ilyen kitételék vannak: »a templom nem tudta be
fogadni az ünneplőbe öltözött egyszerű nép im
ponáló tömegét;« továbbá: «az értékes beszédet
nemcsak a hívek tömege, de az első padso rokba ti
helyet foglaló világi előkelőségek is látható ér
deklődéssel és fokozott figyelemmel kísérték.«
Az énekkar az istentiszteleten egy »irredenta
dalt« adott elő. Nem tudom, ki irta meg ezt
a hirt, mindenesetre jóakarattal irta, s mint szer
kesztő köszönettel tartozom, hogy fáradságot
vett magának a tudósítás megírására. De az
»egyszerű nép« és a »világi előkelőségek« közti
különbségtétel, s a meglepődés vagy jóleső ér
zés amiatt, hogy nemcsak a tömeg, de a világi
előkelőségek is érdeklődéssel hallgatták az ige
hirdetést, az istentisztelet »fényét emelő« irre
denta dallal együtt azt mutatják, hogy valami
ott, ahonnan a tudósítás jött, nincs rendben.
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Sántha Károly egyházunk lantosa.
Irta: Payr Sándor.

De nemcsak a múlt, hinein saját korának
minden nagyobb nemzeti eseménye is erősen
megrázza a lelkét és ódákra, alkalmi versekre
ösztönzi. Mikor a magyarok Kossuthot mennek
látogatni, ö nem mehet velük, de »A turini nap
után« cimü versében velük van lélekben:
Ott valátok Nála és mámorban égett
A kezén s ruháján forró csókotok;
A multat s jövendőt együtt ö ’.elétek,
Oh ti irigyeltek, oh ti boldogok!
Nyolcszázötven honfi s honleány sirt ottan
S zúgta, mint a tenger: »Rendületlenül!<
A testv ér olasz föld szive rá megdobban
S az ünneplő Páris magyarért hévül.
Ott van /ünneplő (xlájával Deák Ferenc szob
rának leleplezésénél 1887-ben. A negy vennyolcas
nagy' időknek március 13-iki költeményével áldozik. Az aradi vértanuk szobrára irt ódáját a
Petófi-társaság tüntette ki dicséretével. A koro
názás ünnepe, Rudolf királyfi s majd Erzsébet
királyné halála mind külön költeményt vált ki
az ö leikéből. »Az ezeréves ünnepen« ódája a
Kisfaludy-társaság jutalmát nyerte el.
A nagy magyar költők sorsával is együtt
érez és hálásan hódol nekik. Kisfaludy Károly
emlékezetére ódát ir. Petőfit a szentlórinci em
léktáblák felavatásakor ünnepli. Külön ódákkal
emlékezik Katona Józsefről, Tóth Kálmánról.
»Arany János sírjánál« cimü ódáját 1883. az
Akadémia is megdicsérte. S midőn Sántha ké
sőbb a Margitszigeten járt, ö is »A tölgyek alatt«
cimü elégiával emlékezik a nagy költőről. Jókai
jubileumán is kiveszi részét az örömből:
Szív melegebben dobban, koronázás van ma,
A költő-királynak koronázás napja.
Zöld koszorú szálljon a költő fejére,
Örök hir, dicsőség, áldás nevére,
Koronázás van ma, nagy örömre keltő,
Fejünk koronája vagy te magyar költő'
Az élő költőkhöz is, Csengeyhez, Szabolcskához Sánthát baráti viszony fűzi. Midőn Szabolcska Sánthát Budán meglátogatta s ennek kis
unokáját megcsókolta, Sánthát ez annyira meg
hatotta, hogy »Szabolc-ka csókjára« cimü remek,
kedves versében örökítette meg.
Boldognak
mondja kis unckáját, mert: »A költő csókja
tiszta, szent, — A költő csókja mennyei.«
Alig van gyász- és öröm ünnepünk, melyet
Sántha méltó módon meg ne énekelt volna. Ha
zafias versei közül igen szép, a mai időkben is
találó: »Babilonnak vize« és »Régi dal«.
II. Második főtárgya Sántha költészetének
a nő és a család. Feltűnő, hogy ifjúkori szerel
mes verse alig van. Mintegy a komoly pályára
készülő papot kell benne látnunk már akkor is.
Ö nem csapong egyik virágtól a másikhoz, mint
Balassa, vagy akár Petőfi is. ö is elmondja
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ugyan: »Amikor még ifjú voltain«... De ezután
minden szerelmes dala csak hitvesének szól. ö t
a boldog családi élet tette igazán költővé.
Schiller klasszikus mondása: »Ehret die
Frauen!« Sántha lelkében erős visszhangra ta
lált. A nőt, az anyát, a hitvest, a leánybimbót
és a koszorús menyasszonyt az elragadtatás na
gyobb hevével alig énekli meg má; újabb köl
tőink közül, még Szabolcsát sem kivéve. Mily
szép például »A nő« cimü verse (Költ. 8. 1.),
melyben a szép nemnek ezt a négyes hivatását
magasztalja.
S a nő hivatásában Sántha i> természetesen
az édesanyáét teszi első helyre. A gyermeki
hála és szeretet anyja iránt valami elemi erővel
nyilatkozik meg verseiben. Élve, halva édes
anyját áldja; emlékével, szavaival, képével nem
tud betelni. Legtöbb és legszebb verseit édes
anyjához irta. Mily remek dolog az, midőn a
szokott szép esti szent énekből is ó csak anyja
hangját hallja kicsendülni s egész életén át ez az
ének mint anyai intő szózat kiséri el. Emlékeztet
Székácsnak Anyám búcsúszava« versére, de
Sántháé melegebb, közvetlenebb, költóiebb.
íme az első strófa:
Maradj velünk, mi Krisztusunk.
Mert már az éj felé vagyunk.«
Ez ének volt kedves dalod,
Rajta lelkem elandalog,
S boldog vagyok, mint egykoron,
Majnalodván gyermekkorom.
Buzgó szavad, édes anyám,
Mintha még most is hallanám:
Maradj velünk, mi Krisztusunk,
Mert már az éj felé vagyunk.«
Vagy micsoda mély érzéssel és igazsággal
zengi Sántha az anyai szeretet mélységét »Edes
anyánk« cimü versében:
Oh anyai hűség,
mélyebb a tengernél,
An)ai szeretet,
magasabb a mennynél,
Mind a szerencsében, mind a fájdalomban:
Hogy dicsőítselek tégedet dalomban?
Amját dicsőíti még: Anyám jó szelleme
(Költ. 143. 1.), Anyám szerelme (234. I.), Éjjeli
látogatás (240. I.), Áldásom az ő szent nevén
(12. 1.) és még több versében.
Il\en kiapadhatatlan forró érzéssel énekel
hitveséről is. Gyönyörű emléket állított hitvesé
nek »Csak az idő vénül« versében. Méltó párja
ennek: »Nem vénül a szív, mely szeret.« Egybe
kelésük napját több versben is megénekli. Külön
verset ir a májusi rózsalevélre, melyet az es
küvő napján szakított s azóta könyvben sárgult.
És mily kimondhatatlan boldogsággal csüng
kis leányain, unokáján és testvérhugán. A maga
nemében remek az ö bölcsödala (Költ. 14. 1.).
A versformát is finom érzékkel választotta ihozzá
Szinte kiérezzük a trochaeus sorokból a bölcse
ringását. Ilyen vallásos bölcsődalnak ősi szép
példája is van. Ilyen »Énekecskét gyermeke^
rengetésére« irt már Bornemisza Péter evang
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püspök is Balassa Bálint édesanyja, Sulyok Anna Zwinglit, Melanchthont, Luthert mint a wormsi
számára. A Megváltó példáját követve veszi hőst és Uhland nyomán »A hirsaui szilfa« képé
ölébe Sántha is a kisdedeket. Jellemző, szép ben is dicsőíti. Szép verset szentelt Gerhardt
Pálnak is. E nagy lutheránus énekköltővel lelki
mondása »Iduskának« irt versében:
rokon
a mi Sánthánk is. Ö a mi magyar Ger
Kit gyermek szeret s ki — Gyermeket ölel,
hardt Pálunk. Kedves emlékverset szentelt újab
Az az angyalokhoz — Van mindig közel.
ban apósa jóltevőjének, Mária Dorottyának is,
Érzem, amíg csókolsz, — S csókolom orcád,
kinek a Güí Baba zarándoka messze Keletről
A gyermekeké vagy — Fényes menyország.
küldött drága rózsaolajat leiki hódolata jeléül.
Ily meleg szívvel a gyermekekről még csak
Kiválóbb vallásos költeményei még: »Apos
Szabolcska tud Írni. De voltak Sántha családi
életében a rózsák mellett tövisek is. Hordozott tol, Az igaz istentisztelet, A könyvek könyve«
ő is keresztet. Pályavégzett fia, a járásbiró, aki- és különösen »A kereszt alatt«. A szenvedések
nek kedvéért Budára költözött nyugalomba, ből kivette a részét. Azért mondja:
hosszú, kínos betegség után elhunyt. Ezt a fáj
A szenvedőkhöz vonz a szivem,
dalmát vallásos költeményeiben önti ki.
A szenvedőket szeretem.
III.
Harmadik főcsoportja Ugyanis művei De szenvedő barátját, ki már arra fakad:
nek: a vallásos költemények és egyházi énekek. »Nem érdemes születni a világra,« — megrója
Legmélyebb és legszélesebb körű áldásos ha és feddőleg kérdi:
tást ezzel biztosított magának Sántha egyhá
zunkban. Mint vallásos költőt jellemzi Sánthát
Nem a tehertől női a büszke pálma?
a szilárd, mély hit, a gyermeki bizalom Isten
A tölgy nem a viharban izmosul?
ben, a Megváltó iránt való hálás forró szeretet,
Nemesbü! a szív búgonddal megáldva
a Jézus sebeiben való elmerülés. Van benne
És lesz termővé, hogyha könnye hull.
mélyebb kedélyre valló bizonyos lutheri misz
Végül mint egyházi énekköltőről kell még
tikus vonás is, amit magyar poétáknál kevésbbé
Sántháról
szólanom. Ebben volt ő legnagyobb.
találunk meg. Aminthogy Sántha ismeri és ked
veli a középkori misztikusokat is. Clairveauxi Lutheránus nagyobb énekköltőnk Sántha előtt
Bernát, Jacoponus, Celano és Kempis Tamás csak négy volt. Sztáray Mihály, a zsőltáros ma
szebb művei is visszhangra, illetve kiváló for gyar reformátor, áki több helyen is nagy tiszte1'
Tettei (szól Lutherről. A második Aáchs Mihály
dítóra tálának Sánthában.
a kuruc tábori lelkész, aki Thököly hadaival jő
De e misztikus vonás mellett Sántha mégis vén Sopronba, itt a Szentgyörgy-templomban
határozottan a reformáció lantosa. Hallgassuk prédikált. Ö szerkesztette az Ó-graduál, vagy
meg; csak Lutherhez irt hatalmas ódáját:
helyesebben Zengedező Mennyei Kar nevű énéTörd szét koporsód, szellem — óriás,
keskönyvünket. A harmadik Petrőczi Kata Szi
lm üdvözölve népek költögetmek...
dónia, a szintén kurucvilágbeli, Arndt műveit
Négy századév nem árta nevednek,
fordító, sokat szenvedi költőasszony. És a ne
Rendíthetetlen állsz Te fent a szírien,
gyedik Kis János, Sopron költő papja, a győri
Zengyén: Erős várunk nekünk az Isten!
énekeskönyv szerkesztője. Mint ötödik nagy
Azóta sokan próbálkoztak, de alig van si énekköltő csatlakozik ezekhez Sántha Károly.
kerültebb reformációünnepi ódánk, mint Sántháé. Mert Beliczay, Székács, Győry és Csengey csak
kevés éneket írtak.
Vallásos költeményei közül ószövetségi tárAmit Sántha mély kedélyéről föntebb mon
gyuah: »Jette,« »Babilonnak vize«; az újszövetsé
giek közül kiválóbbak: »Krisztus Pilátus előtt« dottunk, az különösen egyházi énekeiből tűnik
és az Urat megtagadó »Péter«, akinek példájá ki. Hit, bizalom!, szeretet, hála, erő és igazság
val az ingadozókat korholja. Az év nagy ünne van az ő énekeiben. És a tartalomnak megfelel
pei: advent, karácsony, hús vét, pünkösd benne a forma is. Egységes, kerekded, művészi szer
nemcsak templomi énekesüket, hanem az ünne kezet, egyszerű, népies, biblikus nyelv, ódonpek által hirdetett igazságok kiváló ódaköltő zamatu, tősgyökeres magyarság, könnyen per
jüket is megtalálják. Különösen erőteljes húsvéti dülő, ritmikus verssorok, tisztán csengő rímek,
választékos, költői képek és hasonlatok. És ami
szép verse:
éneknél igen fontos, Sántha jól ismeri a korálSirhalmokon mozdul a rög,
dallamok
mértékét és zenei jellegét. Ebben fi
Szellem, te nem volnál örök,
nom, művészi érzéke van, választékos, nem
Túlélő lomha port?
egyhangú és 1 égsz ívesebben irt éneket magyar
És ugyanilyen magasra szárnyaló két pün dallamokra, amilyenek: Krisztus Urunknak ál
kösdi verse: »Mi a te sorsod mennyből jött igaz dott születésén, Jövel Szentlélek Úristen és több
ság?« És a másik: »Lesz még egyszer ünnep kuruc dallam.
a világon.«
Hogy 15 év alatt 20 kiadást megért s köz
Az egyház s különösen a reformáció több tetszéssel fogadott dunántúli ui enekeskönykiváló hősét énekelte meg sikerültén: Luthert, vünk megjelenhetett, azt főként Sántha gazdag
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és értékes költészetének köszönhetjük.*) Az ö
uj énekeivel találkozunk benne, a régi jók mel
lett, lépten-nyomon. A 600 közül 92 eredeti és
69 fordított vagy átdolgozott ének tőle való.
Az ö szenvedő leikéből és erős hitéből fakadtak
az olv vigasztaló énekek: Él Isten az égben,
Légy jó reménységben (39b), vagy: Lelkem légy
nyugodtan, Minden bölcsen s jól van (379),
Tűrd kereszted mindhalálig, Legyen példád Jé
zusod (461), amit a gyászolóknak mond, maga
is átérzi: A jó Isten akarta ezt, A szív nyer ak
kor is, ha veszt, Javamra lesz még a kereszt
(368). És mily hatalmas lendülettel szólanak az
ó szép himnuszai: A hatalom Istenének (22),
Nagy az Isten és hatalmas (23), Teremtő Is
ten, bármily messze menjek (43), Oh békesség
olajága, Hitünk buzgó imádsága (26). Mily szé
pek és hangulatosak az ó reggeli ésjesti énekei:
Szétárad ismét szép napod világa (73), Atyám,
űzd el bús éjszakám (101).
Az. évi ünnepkört is mennyire gazdagították
dallamokban is változatos, gyönyörű énekei. Az
ádventi: Nagy örömhír jó a mennyből (126). A
karácsonyi: Zendülj magasztos, angyal ajkú ének
(144). És a húsvéti: Koporsó, hol vagyon fulánkod? (226). Mily mély és igaz érzést fejez
nek ki az ó szép böjti és bűnbánati énekei.
Mily sikerültek az óévest', reformációi és sza
badságünnepi (133, 273, 5%). Az ó termékeny,
dús költészete biztosítja uj énefceskönyvünk ere
deti magyar nemzeti jellegét a fordításokkal
szemben. És az idegenből átvett énekeket is ki
tudta volna olyan mesterien magyarrá tenni,
mint ő: Hagyjad a jó Istenre, Oh miként fogad
jalak, Keresztfán az Isten fia, Oh fó, vérző se
bekkel, Elég immár és a többi. Sok régi éneket
szedett elő az Ó-graduálból és öltöztetett szebb
ruhába.
Sok elrejtett énekkincsét gyülekezeteink
még nem is fedezték fel könyvükben. Sántha ez
énekeivel nagy áldást terjeszt és örökre beírta
nevét egyházunk történetébe.
íme hármas mezőn ismertettük Sánthát,
mint magyar protestáns költőt. Néki mindig ma
gas véleménye volt a költői hivatásról. Mint
Katona Józsefhez irt ódájában mondja:
---- .. Oh minő egy élet
A költő álma, e szent látomás!
örökléttel fölér a percnyi ihlet,
Az Ideálért a fellángolás.
Hol zeng a dal, megszépül a valóság,
Szúró tüskéi mindmegannyi róz ák;
Hol zeng a dal, megisteniil, mi földi,
És enyhe béke a szivet betölti.
A költészetnek ez a varázsereje tartotta fenn
Sánthában az ifjúi életerőt. Nyolcvanadik évén
*) A református testvérek több mint ötven évijz
dolgoztak uj énekeskönyvükön. Zsinati határozat tette
kötelezővé es sok helyen még sem fogadták el. Igen
kedvezőtlen bírálatok jelentek meg róla. A ml uj
énekeskönyvünk minden kötelező határozat nélkül
maga hódított tért magának.
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túl a világháború rettenetes napjaiban is nagy
számmal es csodás szellemi frisseséggel irta ver
seit. Megszégyenített ifjakat. A háborús évekből
való versei: a Mária Dorottyáról szóló és a
reformáció négyszázados ünnepére irt ódája.
Vörösmarty szavaihoz: »Fogytán van a napod«
1920-ban irt egy lelkes buzdító költeményt. Ek
kor jelentek meg: Gyászünnepen, Fohász, Hadi
foglyaink, Kis falum, százszor is megákllak s a
töb bi.
Mutatóul, hogy midőn a trianoni béke után
Vae victis! Jaj, a iegyő/őtteknik kiáltással volt
tele az egész magyarság, az ősz költő mennyi
lelki erővel és mily művészi formában hirdette
a bizalmat és feltámadást, itt közlöm még egy
rövidke énekét, melyet a Légy’ csendes szív
vel« dallamára irt:
Velünk az Isten! Miért sírnál
Reménység nélkül, óh magyar?
Emelt fővel állj meg a sírnál,
Hogy az téged el nem takar.
Sinink csak magvetésre ásva,
Múltnál is szebb virágozásra,
Velünk az Isten!
'
•
Velünk az Isten! Népek Atyja,
Te védtél tiz századon át;
Szent István a kezében tartja
A keresztet és koronát.
Napunk bár vált bús éjszakára,
Mi nézzünk M it) ás csiPagára, Velünk az Isten!
Velünk az Isten! Föllegétü!
A nagy igazság felragyog.
S Árpád hazája újra épül.
Esküdjünk erre, magyarok!
Zengjen az ige szájrul-szájra,
Erős telkekből égre szállva:
Velünk az Isten!
ő sz Simeonunknak életéhez méltó szép volt
a halála. Augusztus végén verses Epilógust kül
dött a Harangszónak s érezte meg is irta, hogy
ez az utolsó verse. Halála napján szept. 6. még
derült, vidám kedéllyel fogadta Kapi püspök
látogatását s azután az esti csendes órán karos
székében békével az Urban elszenderült. Amely
napon az Epilógus megjelent, azon a napon már
Raffay püspök búcsúztatta Budán a farkasréti
temetőben. Valóra vált az Istenhez vágyódó leg
utolsó srrófa:
Estém itt, jöji csendes álom,
Szebb életre niv halálom.
A test lesz csak szálló köddé,
Él a lélek, él örökké.
Azzal végzem, amivel kezdtem. Sántha köl
tészetét nem ismeri és nem méltatja eléggé ma
gyar irodalmunk. Világos és bántó bizonysága
ennek az, hogy a legutóbb megjelent Magyar
Irodalmi Lexikon vastag kötete, mély sok kis
poétának sok apró versét is számba veszi, Sántha
Károlynak, aki több kisebb füzet mellett egy
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igen értékes verskötetet, a Hárfahangokban*)
annyi szép költeményt és az evang. uj énekes
könyv javarészét irta, — még; csak a nevét sem
említi meg.
Ezt a hálátlanságot jóvá kell tenni.
' (Vége)
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— Lelkésziktatás. A soproni gyülekezet
nagy szótöbbséggel megválasztott uj lelkészét,
Budakor Oszkárt, f. hó 4-én iktatta be hivatalába.
Az újonnan megválasztott lélkész okt. 30-án ér
kezett meg Sopronba, ahol a pályaudvaron több
száz főre menő tömeg élén a presbitériummal
a gyülekezeti elnökség, Ziermann Lajos "kor
mányfőtanácsos, lelkész és Sehleiffer Richárd
gyülekezeti
másodfelügyelő fogadták őt. Zier
az egyet, evang. egyházi Gyámiintézet 1928. évi
mann
Lajos
lelkész meleg üdvözlő szavai után
október hó 20-án, Békéscsabán tartott rendes
Budakor
Oszkár
meghatóban köszönte meg a
évi közgyűlésének jegyzőkönyvéből:
27. p. Bendl Henrik pénztáros beterjeszti szép fogjadtatást, majd harangzúgás közepette
az 1928. évi gyűjtés eredményéről szóló pénz vonult a lelkészi pár, amelyet a hivek szeretete
virágokkal halmozott el, lakására, amelyet a nőtárosi jelentését, amelyet
egylet díszített fel. Az iktatás ünnepségét nov.
a közgyűlés tudomásul vesz s a központi 4-én Seholtz Ödön esperes végezte, utána az
választmány javaslata alapján a következő segé ünnepélyen megjelent helybeli és vidéki lelké
lyeket szavazza meg:
szek áldották meg; uj testvérüket, majd pedig
a Nagyszeretet-adományt (3.370 P 54 f. —
(— Budakor Oszkár tartotta meg beköszöntő beszé
offert.) Tatatóvárosnak juttatja.
dét először német, azután magyar nyelven.
# Kisszeretet-adományban (a 300 P) részesül Hangsúlyozta azt a nagy felelősséget, amellyel
a lelkészi hivatal hű viselése jár, kérte ézen
nek: P'áhi, Szécsény, Keszthely és Kisvárda.
100 P segélyben részesülnek: Vác, Mező munka elvégzéséhez Isten megsegítő kegyelmét
túr, Gádoros, Galgagyörk, Mende, Komárom, s a hivek odaadó szeretetét. Igehirdetésének a
Oroszvár, Szúpatak, Öttevény, Mérges, Szent- középpontjában az a ‘Krisztus állott, aki tegnap
gotthárd, Bakonycsernye, Nagyszokolya, Diós- és ma és örökké ugyanaz. így az egész gyüleke
zetét, amely a templomot zsúfolásig megtöltötte,
győr-vasgyár, Abaujszántó és Putnok.
Ifjúsági egyletek adományában (259 P 88 a- Krisztus keresztje alá állította. — Istentisztelet
f.) részesülnek: a Soproni Thleol. Otthon 159 után gyülekezeti közgyűlés keretében üdvözölte
Ziermann Lajos lelkész, (körmányfőtanácsos az uj
P 88 f. és a Szarvasi Árvaház 100 P.
lelkészt a gyülekezet nevében, Seholtz Ödön
A Békéscsabai Rudolf gíimn. ifjak adomá esperes pedig az egyházmegyei lelkészek nevé
nyában (50 P) rósz esül: a Szarvasi Árvaház.
ben. A felemelő ünnepség; az »Erős várunk« elGajdács Pál tótkomlós! lelkész adományá éneklésével ért véglet.
ban (50 P) részesül: a Szarvasi Árvaház.
— Középiskoláink miniszteri biztosai.
Serleggyűjtés eredménye (170 P) a Nyíregy Kiegészítésként közöljük, hogy a budapesti
házai Leánygimnáziumnak adatott.
leánykollégiumhoz miniszteri biztosként Dr.
II. Bognár alapítványi segélyben részesül Pintér Jenő főigazgató küldetett ki.
nek: Gyula 150 P, Nagymágócs, Szarvasi Árva—A Dunántúli egyházkerület Belmissziói
ház, Kispest, Alsógöd 100—100 P, Patvarc 200
Munkaprogrammja
az 1928/29. évre. V. év
P, Galgagüta 100 P, Kaposvár 150 P, Szekszárd, Dombóvár, Keszthely, Csorna 100—100 folyam. Kiadja a Dunántúli Luther-Szövetség.
— A munkaprogramm három főcsoportot ölel
P és Sátoraljaújhely 300 P.
'III. Gusztáv Adolf egyleti segélyben része fel: I. Ifjúság egyházi gondozása; II. Felnőtt
sülnek: Rád, Tápiószele, Újpest, Apostagl, Baja, egyháztagok gyülekezeti gondozása; HL Szo
Mogyoród 200 -200 P, Kelenföld 100 P, Sám ciális és egyházvédelmi munka. — Az ifjúság
soniháza 200 P, Kisterenye, Cserhátsurány, Ös- gondozása négy irányban történik. A népiskolai
agárd, Ercsi 100 -100 P, T ordas 185 P, Zala növendékekkel heti egy órai lelkipásztori fog
egerszeg 250 P, Győri Szeretetház, Barcs, Nagy lalkozás, sorozatos téma: Nagy harcok és nagy
kanizsa, Tés, Veszprém, Tarrós, Alsódörgicse, békék. A középiskolái ifjúság gondozása a du
Nagyvázsony 100—100 P, Rácalmás, Nemeskér, nántúli evang. Diákszövetség munkaprogramja
Kőszegi Diakonissza, Csögle, Fehér vár csurgó keretében a) vallásos nevelés: gyülekezet, bel50—50 P, Rudobánya 200 P, Geszteréd, Sajó- misszió, külmisszió, bibliatanulmányozás (»Mi
kaza, Hernádvécse, Érpatak és Kölese 100 -100 protestálunk« és »Nem tudod ezeket?«), Kiskáté
nak harmadik része, b) erkölcsi nevelés a protes
pengő.
tantizmus szellemének megfelelő erkölcsiség
(egyéni felelősség, erkölcsi nagykorúság), c) ér
*) Hárfahangok. Vallásos költemények gyűjte
ménye egyházi és iskolai használatra. Szerk. Payr S. telmi nevelés, Kiskáté, Nagykáté, A protestáció
teljes szövege, A speyerj protestáció világtörté
Budapest, Hornyánszky 1900. 432. lap.
neti jelentősége, A rajnai missziótársulat törté-
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note, Cook James, Schubert F. Magyarországon,
A Zsedényi-ala pitv ány, 4 olsztoi és a p-otestantizmus; dj testi nevelés, cserkészmunka. Az if
júság gondozását célozzák ezenkívül a gyermekistentiszteletek és a vasárnapi iskola, illetőleg
az ifjúsági egyesület körében váY) munkálkodás.
Az ifjúsági egyesületek munkaterve: a) vaTlásoíf
nevelés a Kér. Ifj. Egyesületek világszövetségfének »Jézus élete« tanulmánya, énekkarok, konfe
renciákon való részvétel, »Ébresztő« ajánlva; b)
erkölcsi nevelés Kiskáté házi táblával; Zsedényi;
Rajnai Misszió; a rpeyeri protestálás; c) értelmi
nevelés: Schródl J.: Ä magyarhoni protestantiz
mus hatása; »Magyar Ifjúság«, Cook James, A
Káté 400 éves története, d) testi nevelés, levente
egyesületek.
A felnőtt egyháztagok gyüleke
zeti gondozását négy pont alatt tárgyalja a
munkaprogram: a) emlékünnepek, Bibliavasár
nap okt. 21., a reformáció emlékére 4 előadás
a reformáció áldásairól; március 15-én nemzeti
ünnep; április 21-én a speyeri birodalmi gyűlés
400 eves jubileuma; május 20-án Luther Kiskáté
jának 400 éves jubileuma (az anyag a Munka
programban közölve); b) hat vallásos estély:
ádventben az ifjúságért, böjtben szabad téma,
nagyhéten öt előadás, sajtónap ápr. 14-én,
Gyurátz F. püspök emlékezete május 6-án, kiilrmssZiói január 7-én (anyrag közölvé) ; c) felnőttek
iskolája: A kér. egyház története Luther fel
lépésétől Luther haláláig, négy előadás (anyag
közölve; d) presbiterek lelki gondozá a: Az egy
házi fegyelem, mint egyházi szükséglet, két elő
adás, anyag közölve.
A szociális és egyházvédelnii munka, a gyülekezeti törzskönyv össze
állítása, utcagondo/ás megszervezése, evang.
sajtópropaganda megszervezése.
'A munkaprogram a reformáció ünnepi és a nagy héti elő
adások főkusaiban foglalja össze az 1928 29
évi belmissziói munkát. Nagy előnye és haszna
az egy házkeiületi munkaprogramnak, hogy az.
egyházkerület gyülekezeteiben és az egyházta
gokban ápolja és továbbépíti azt az egységes
közszellemet, amely üdvösen hat ki az egyházkerület hitéletének minden megnyilvánulására s
kialakítja azt az egységes öntudatot, amelynek
alapja és forrása a tudatos, evangéliomi keresztyénség. Ha nem reméljük is azt, hogy a pro
gramot minden gyülekezetben teljes egészében
kidolgozzák és megvalósítják annyi bizonyos és
ezt négy esztendő tapasztalata mutatja, hogy
éppen az egységes, kerületi munkaprogram el
addig csöndes es tespedö vizeket is mozgásba
hoz, másfelől pedig mértéket ád, amellyel a
gyülekezetekben folyó belmissziói munkát meg
mérni és megítélni lehet.
— Lelkészavatás. Dr. Raffay Sándor bá
nyakerületi püspök november 6-án lelkésszé
avatta a budapesti Deák-téri templomban ifj.
Blázy Lajos lelkészjelöltet. Szeretettel köszönt
jük régi ároni családból származó fiatal testvé
rünket, kinek működésére Istenünknek gazdag
áldását kérjük!
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M isszióegycsületi közgyűlés* Magyar
honi ág. hitv. evang. Misszióegyesületünk köz
gyűlése az egyetemes gyűléssel kapcsolatosan
1 uda pesten lesz. Missziói istentiszteleteket ez
úttal a dunajobbpaiti gyülekezetekben, úgymint
Kelenföldön, a Várban és a III. kerületben fog
nak vasárnap, november 18-án tartatni; szom
baton, november 17-én délután a III. kerületi
egyházban, vasárnap, november 18-án délután
a kelenföldi gyülekezetben lesz missziói ünne
pély .
Lelkészbeiktatás. A budafoki missziói
egyház újonnan választott lelkészét Petrovics
í ’ál testvérünket f. hó'4-én iktatta hivatalába a
budapesti egyházmegye esperese. A/ ünnepi is
tentisztelet után közgyűlés volt, amelyen az egy
házak egyesületek é; a városi tanács üdvözölték
az uj lelkészt, közöttük a római katholikus egy
ház küldöttsége is. A/ Ur kegyelme és áldása
legyen a budafoki egyházzal és lelkészével^
A soproni ág. hitv. evang. tanítóképzőintézet Kapi Gyula Ifj. Belmissziói Egyesülete
a reform ido emlékére 1928. október 31-én d.
e. 9 órakor tartotta intézeti vallásos ünnepélyét
az imateremben. Műsor: 1. Közének. 254. 1-3. 2.
Ünnepi beszed. Tartja: Zimmermann Vilmos az
egy. titkára. 3. Gáspár J.: Október 31. Sza
valja: Papp Pál V. évf. növ. 4. Hamar Gy.:
Mi Atyánk.« Énekli az intézeti énekkar, ve
zényli Peschko Zoltán tanár. 5. A / 1528 3()-iki
szászországi egyházlátogatásról felolvas: Várallyay János tanár. 6. Hamar Gyula: »Ha Krisz
tus maga oltalma« Énekli az intézeti énekkar,
vezényli Peschko Zoltán tanár. 7. Csengey Gy.:
Föl azt a kalapácsot! Szavalja: Fekete Ferenc
V. évf. növ. 8. Közének: 256.
Balassagyarm at. A középiskolai prot.
ifjúság okt. 30. áldozott a reformáció emléké
nek; az ünnepély után diákszövetségi konfe
rencia volt. A kisebb diákokhoz Papp Géza
budapesti titkár, a nagyobbakhoz Schulek Tibor
intéztek beszédet. Ezután a rtf. Nöegyáet tar
tott ünnepélyt. Okt. 31. ünnepi istentisztelet volt
az ev. és ref. templomban, utána az iskolaudva
ron az evang. népiskolai tanulók ünnepélye,
amelyen Bérezés L. igazgató mondott alkalmi
beszédet. E>tc 7 órakor az Ifj. Egyesület tartott
ünnepélyt, amelyről lapunkban már megemlé
keztünk.
Pályázat theologiai tanszékre. A vallás
és közoktatásügyi miniszter a Hivatalos Közlöny
22. számában a pécsi m. kir. Erzsébet Tudo
mány egyetem (evang.) hittudományi karán az
»újszövetségi irásmagyarázat és rendszeres theo
logia segédtudományai« tanszékre pályázatot hir
det. Határidő a közzétételtől számított négy hét.
-- Szeged. A szegedi evang. gyülekezet
ben október hónapban úgy az evang. egyetemi
ifjak, mint a gyülekezet Luther Szövetsége meg
alakult, tisztikarát megválasztotta és f. evimunkapregrammját megállapította. Az egyetemi
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Luther Szövetségi okt. 6-án az aradi vértanuk,
a gyűl. Luther Szövetség .okt. 31-én a ref. em
lékére külön ünnepélyt tartott. A művészi keretet
a város ev. zeneművészei adták s az ünnepi be
szédet mindkét alkalommal a giyüh lelkésze mon
dotta. Okt. 28-án biblia-vasárnap volt, A három
alkalommal az offertorium 25, 27, 17 P' volt.
A lelkész minden szombaton bibliaolvasást és
magyarázatot tart az egyet, ifjúság számára.
Okt. 14-én megalakult a szegedi egyesült pro
testáns egyetemi hallgatók szövetsége, amelyen
az ev. gyülekezet szervei is resztvettek és a
megalakulást üdvözölték. — A 'nőegylet okt.
31-én d1. u. az; evang. ’temetőben istentisztelet
keretében megkoszorúzta az 52 hősi sirt, vala
mint az egyház régebbi tisztviselőinek rendbe
hozott sírjait is. — A szegedi gyülekezetnek
nov. hó 4-én tartott közgyűlése uj ev. elemi is
kola építését határozta el.
* — A budai egyházközség a várbeli iskola
termében nov. 11. mesedélutánt tartott. Mesélt
Schöpflin Aladár, a Jó Pajtás szerkesztője;
gyermekdalokat énekelt B. Lukács Judit; gyer
mekverseket szavalt Borsos Jolán; tréfás rajzo
kat mutatott be Rév István Árpád iparművész.
— A Magyarhoni Ág. Hitv. Evang. Miszszióegyesülét pénztárosától. A Magyarhoni Ág.
Hitv. Evang. Misszióegyesület pénztárába 1928.
szeptember 1-től október 31-ig a következő őszszegek folytak be: Tagdíjak: Dr. Molnár Gyula
Budapest 10.— P. Pap Ferenc vallástanár Buda
pest 3.— P. Arad-békési egyházmegyei gyámintézet adománya 41 pengő 94 fillér. Hévíz offertóriuma 10,— pengő. Ez alkalommal is szere
tettel kérem a taglókat, sziveskedjenek a f. évre
szóló tagjdijaikat minél előbb beküldeni. Az egy
házközségeket is bizalommal kérem méltóztassék
az offertóriumok sürgős beküldése iránt intéz
kedni. — Az Ur kegyelme legyen velünk! Buda
pest, 1928. november 6-án. Broschko G. A.
pénztáros. IV. Deák-tér 4.
— Csővár. Október 31-én leplezték le a
dr. Patay Tibor országgyűlési képviselő által
adományozott, huszonnégy hősi halott emlékét
megörökítő márványtáblát, a reformáció ünne
pével kapcsolatban. Az istentiszteleten az oltár i
szolgálatot Margócsy István acsai lelkész vé
gezte, Valent Márton csővári lelkész prédikált;
négyszólamú férfikar Pankó József vezetése
alatt énekelt. A leleplezési ünnepélyen Magyar
Béla főjegyző tartotta az ünnepi beszédet, majd
Margócsy István lelkész áldotta meg az emlék
táblát. Az ünnepélyen résztvett báró Prónay
Dezső tb. egyetemes felügyelő; a Vitézi Szék,
az alispán és a honvédelmi minisztérium kép
viselője stb. — A csővári gyülekezet nemrégen
renováltatta templomát, most osztálytanítói ál
lást szervez; Penc leányegyház is rövidesen hoz
zákezd templomának javításához.
Nyomatott a
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— Salgótarján. November 4. a Luther
Szöv. családi estélyt rendezett. Halyák Zoltán
mondott megnyitót; Cziffra János az Ev. Kér.
Misszióegyesület kiküldöttje vetitettképes elő
adást tartott a pogánymisszióról; Markó Emma
felolvasott Molnár Mária misszionáriusnőről,
Tuba Ilonka és Fridrich Anna szavaltak; az Ev.
Leányegylet énekkara Kovács Géza vezetésével
énekelt.
1
— Gyula* Okt. 31-én az evang. és ref. hívek
közösen vettek részt az istentiszteleteken. Este
protestáns kulturestély volt a Göndöcs-kerti pa
vilonban. Az estélyen szerepeltek: a Ref. Ve
gyeskar, Tamlásl Ferenc, Szabó Emma szavalatok
kal, Petri Kató operaénekesnő, Dán Norbert
operaénekes énekszámokkal, Szántó Jenő heigedüművészjihegedüszámmal, Friess Elek, budapesti
ref. lelkész előadással. A zongorakiséretet Dr.
Kovalszky Róbert zongoraművész látta el. Be
vezető beszédet mondott Dr. Pallmann Péter
ref. lelkész, befejezőt Tátrai Károly evanig. lel
kész. Az estély több száz pengő tiszta haszon
nal zárult, mely felerészben az evang. templomé,
felerészben a ref. szegény gyermekeké lett. A
prot. kulturestély nagy sikere Gyula város másfeiekezetü társadalmának körében igen jó' ha
tást keltett.
Keresztyén Családi Emlékkönyv, a
Dunántúli Lelkészegyesület kiadásában jelent
meg:. Megrendelhető az egyesület pénztárosánál,
Horváth Olivér lelkész urnái, Nagykanizsa, Zala
megye. Ára 1 pengő. Legalább 10 példány ren
delésénél bérmentes küldés.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázati hirdetmény.
A csabacsüdi ág. h. ev. m. Egyházközség,
»Kita«-féle tanyai, elemi népiskolájába tanítói ál
lásra pályázatot hirdet.
Elvégzendő kötelességek: a tanítói; ideig
lenesen a kántori; az egyh. jegyzői és az eset
leges (saját iskoláján kívül is) hitoktatási teen
dők elvégzése. Funkciók magyar és tót nyelven.
Javadalmazás: természetbeni lakás, kert, ud
var, melléképület.
25 q búza az egyháztól, évi fizetés képen;
negyedévenként előre fizetve.
A törvényes államsegélyért az egyházköz
ségi folyamodik.
Pályázatok beadásának határideje : 1928. no
vember 15. déli 12 óra. Pályázatok a csabacsüdi
ág. h. ev. m. egyházközség lelkészi hivatalához
cimzendők. (Csabacsüd, Békésmegye.)
Osak férfi és kántori oklevéllel rendelkező
pályázók vétetnek figyelembe.
Dr. Vaíkóvszky György,
Chován József,
II.-od felügyelő.
ev. mi. lelkész.

Győri Hírlap nyomdai múintézet gyorssajtóján Győr. Czuczor Gergely-u. 15. szám. (Vezető Ligeti István.) — Telefon 239. — 8329
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Egyházunk szeretetmunkája.

Megjelenik hetenként egvszer. vasárnap.
Elóllzetési á r: Egész évre 6 P. 40 Ilii., félévre 3 P.
20 Ilii., neovedévrt 1 P. 60 fiit Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak megegyezés szerint.

összefüggésben van, és hogy az igazi segítésnek
azon keresztül kell történnie.
Érméi a megá lapít ásnál nagyon közel fekvő
Báró Kadvánszky Albert egyetemes egyházi és isko
lai fel ügyeld egyetemes közgyűlést megnyitó beszéde a gondolat, hogy ma különösen a lélekmentésről, a misszióról szóljak. Mindamellett a lélek november lü-ón.
mentés speciális feladatával ezúttal csak oly mér
Ki tudná megmondani, hogy korunkat mi tékben kívánok foglalkozni, amint azt a szociális
lyen jelzővel illeti majd az utókor? Nagy’ törté kérdés tárgyalása követeli, más esztendőre tartva
nelmi távlatból lehet csak annyira tisztán látni, fenn az. alkalmat, hogy a missziót állítsam el
elfogulatlanul Ítélni meg egy kornak a jellemét, nöki megnyitóm középpontiba.
hogy az a lényeget liiven tükröző jelzővel le
Idő- és korszerűnek vélem, hogy az eddigi
gyen felruházható és azzal összeforrva éljen to szokástól eltérően, minden --- s ha még oly fon
vább annak emléke későbbi századok, ezredek tos - egyéb kérdést kikapcsolva idei elnöki
generációinak lelkében. Annyi azonban bizonyos, megnyitóm keretéből, minket, mint egyházat, ér
hogy korunk a haladás kora. Csodás találmá deklő részében a szociális munka kérdésével fog
nyok, a legmerészebb képzeletet is meglepő tel lalkozzam.
jesítmények ejtik folyton újabb és újabb bámu
Nem gondolnám, hogy akadna ma csak
latba a mai emberiséget.^
egyetlenegy is körünkben, aki kétségbe vonná,
Amennyire vitán feliÜálló ez a megállapítás, hogy a szociá'is munka, vagy, ahogy azt szíve
annyira egyszerű és önmagától adódó a válasz sebben nevezem: a szeretetni un ka, egyházunkra
is a további kérdésre, hogy vájjon ez a minden nézve is kötelező. Ma, amikor az élet annyi ily
képzeletet felülmúló haladás boldogabbá tettese , irányú követeléssel lép fel minden egyessel* és
az emberiséget. Nincsen, aki erre a kérdésre jó minden közösséggel szemben, bizonyos, hogy
lelkiismerettel igenlő választ adhatna. Annyi bi az egyháznak sem csak a tempícmfalakon belül
zonyos, hogy az emberiség műveltebb, öntuda- vannak kötelesse;ge*i.
tosabb, nagyobb kulturális igényű lett, de nem
Ez épp oly kevéssé vonható kétségbe, mint
lett jobb, hívőbb, boldogabb. Ne féljünk meg amennyire bizonyos, hogy az egyház szociális,
látni és kimondani, hogy’ a hitet'emég és erkölcs helyesebben szeretetmunkáának nem szibad a/
telenség erősen tért foglalt. Nagy tömegek for egyház tulajdonképeni legfőbb feladatát hát
dultak szembe a vallással, vagy lettek közömbö térbe szorítania, vagyis, h o g y az egyház, mint
sek vele szemben. így van ez és ha mindjárt az Isten igéjének hirdetője és a szentségek ki
megtelnek is nagy ünnepeken a templomok és szolgáltatója, nem degradálható közjótékonysági
ha van is — Istennek hála — minden gyülekezet intézménnyé.
körében kisebb-nagyobb csapat, amely vallásos
Ez a veszély nálunk nem forog fenn, sőt
világnézettel vívja az élet harcát.
inkább fenyeget ennek az ellenkezője, hogy tud
Korunknak hitetlenség és erkölcstelenség niillik nem fordítunk azt m eg.lktő figyelmet a
felé hajló állapotával függ össze a boldogtalan kérdésre, vagy anyagi erőnk csekély voltának
sága. A nyomorral és a felfokozott igényekkel ismeretében megriadunk a feladat nagyságától.
növekvő elégedetlenség a tömegek ajkát az em Ez a jelenség azonban, hála Istennek, szintén*
beriség történelmének századain át hangzó ket csak szórványos, miért is nagy igazságtalanság
tős kiáltásra nyitja, amely ma minden más han lenne, ha egyesek nem ismerve azt — ezt a bí
got tulharsog: Panem et circenses! A panem rálatot alkalmaznák egyházunk egész szeretetkiáltásra bizony bőséges okot szolgáltat a nagy munkájával szemben.
Nyugodt lélekkel állítom, hogy egyházunk
munkanélküliség és a szűkös kereset. Legyünk
tisztában vele, hogy ezzel szemben az egyház tudatában van ezirányu kötelességének és meg
nak is vannak kötelességei, sőt, hogy éppen az is teszi erejéhez mérten a magáét. Ennek a meg
egyháznak kell kezébe ragadna a segítésben a állapításomnak szeretném kaleidoskopszerü il
vezetést, mégpedig annak tudatában, hogy a lusztrációját bemutatni a továbbiakban, utalva
kor boldogtalansága, szociális nyomora annak egyben nagy vonásokban a nézetem szerint leg
erkölcsi és vallási Ínségével is ok és okozati sürgősebb teendőkre.
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Szeretetni unkánk példás intézménye az egye
temes nyugdíjintézet. Szociális téren az egyete
mes egyház legelső és legtermészetesebb köte
lessége volt ennek az intézménynek újonnan
való megszervezése és biztos megalapozása. A
megoldást oly módon sikerült keresztülvinnünk,
hogy az gazdag áldást igér. Az uj nyugdíjintézet
nemcsak, hogy pótolja a ma működő lelkésznem
zedék és hozzátartozói számára a régit, de
messzebbmenő szociális szempontok érvényesí
tésével a réginek tökéletesebb kiadása. Csak
természetes, hogy a régi nyugdíjintézet anyagi
összeomlása következtében fenntartókra és ta
gokra is, legalább is egyelőre, nehéz terhek es
nek, de viszont elvitathatatlan az is, hogy e ter
hek csökkentése és a lelkésznemzedék és lelkészcsaládok jövőjének biztosítása érdekében az
egyetemes egyház, felhasználható jövedelmeinek
nagyobb harmadát e célra ford tv,a, olyan áldo
zatot hoz, amivel félreismerhetetlen bizonyságát
szolgáltatja szociális érzékének.
Az egyetemes egyháznak másik két nagy
jelentőségű szeretetintézménye: a Theoiogusok
Otthona és a Luther-Otthon. Az előbbiért ed
digi átmeneti elhelyezkedésében is tetemes őszszegeket áldozott, uj épületének létrehozása ér
dekében pedig más fontos közegyházi feladato
kat szinte háttérbe szorítani kényszerült. A Luther
Otthon az erkölcsieken kívül anyagiakban is jó
val nagyobb támogatás részese, mint aminőről
évi zárszámadásaink és költségvetéseink beszá
molnak. Az Üllői-uti épület két emeletének a
nemes cél javára való számbav ehető anyagi el
lenszolgáltatás nélküli rendelkezésre bocsátásaugyanis olyan értéket kifejező hozzájárulás,
amely jelentős áldozat számba megy. E téren a
legközelebbi tennivaló az igazgató különös rá
termettségére való tekintettel is a Luther-Ott
hon további fejlesztése és természetesen a Luther-Otthontól elkülönített, de vele esetleg szer
vezeti és gazdasági kapcsolatban álló leányott
hon létesítése, amelyben esetleg nemcsak az
egyetemi és más főiskolai hallgatónők, de más
kenyérkereseti pályákon működő leányok is el
helyezést nyerhetnének.
Nagyon örvendetes és biztató körülmény,
hogy nemcsak az egyetemes egyház, de más
fokozátu egyházi közületeink és egyháztársadálmunk részéről is sok történik a diáksegélyezés
^ terén. Nem méltányolható eléggé azok bölcses' sége, akik ezen a téren, szinte lehetetlenre vál
lalkozva, a mai súlyos viszonyok között nemcsak,
hogy fenntartják a már eddig fennállott alurnneumokat és internátusokat, de részben keresz
tülvitték, részben pedig programúiba vették azok
kibővítését;, illetve újak létesítését is.
A diáksegélyezésnek én hármas jelentősé
get tulajdonítok egyházunk szociális munkameze
jén, mert három irányú megsegítést jelent. Segít
a szülőkön, könnyítve a gyermekneveltetés gond
jain. Segít a diákon, akinek kenyérkereseti pá
lyára való előkészülését lehetővé teszi. Leg
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főbb jelentősége azonban abban áll, hogy a Telkészi, vagy általában az értelmiségi pályákra
készülőkkel megizlelteti a segítő szeretet áldá
sait és ezáltal azok továbbosztogatására, szo
ciális munkára neveli az ifjúságot.
A harmadik munkaág, amelyben szép eredményeket mutathatunk fél: az árvaügy. Nem
kívánok itt bővebben kiterjeszkedni a Protestáns
Árvaház áldásos működésére, amely, minit kö
zös protestáns intézmény, nekünk is egyik büsz
keségünk. Ki kell emelnem azonban, mint a Te
folyt év nagy Horderejű eseményét a szarvasi
Luther Árvaház felavatását. A Theologjusok Ott
honának kiköltözésével a soproni árvaház is
visszanyeri eddig elfoglalva tartott helyiségeit
és fokozott mértékben teljesítheti nemes hiva
tását. A lelkészképzés ügyének meghozott áldo
zatért az egyetemes egyház ezzel az intézmény
nyel szemben érzett hálájának némi kifejezése
lenne az ezennel 1000 pengőben javasolt segély,
amelyet jelen egyetemes közgyűlésünk a sop
roni árvaház javára az Otthon-épitkezés költsé
geinek keretében engedélyezhetne. A győri szerétetháíZ ezirányu munkáján kívül külön emlí
tésre méltónak tártom a békéscsabai árvaházat
is, amelyről a nagy egyházi nyilvánosság talán
nem is tud, de amely, hála á Szeberényi-csaTádnak, csendben áldással működik, több árva gyer
mekünk számára pótolva a szülői otthont.
SzeretetniunkáróT szólva, lehetetlen külön
fejezetet nem szentelnem egyházunk buzgó' nő
tagjai ezilányban kifejtett áldásos tevékénységének. A Protestáns Nőszövetség működésére is
ki kell itt terjeszkednem, amely valóban példás
hozzáértéssel és buzgósággal jár elől. A pro
testáns diákmenza létrehozása, akcióbantartása,
gyermeknyaraltatás szervezése, a női háziipar
céltudatos irányítása és a termékeinek értékesí
tése terén elért eredmények mindmegannyi ön
magát dicsérő cselékedet. Ebben a munkában
óhajtottam támogatni és további munkára ösz
tönözni a szövetséget azáltal, hogy részére szo
ciális irányú üzleti vállalkozásai lebonyolítására
az év folyamán rövid lejáratú kŐIcsöiít folyósí
tottam. Külön kiemelendő az Evang. Papnék
Országos Szövetségének szép lendületet vett mű
ködése is, különösen kiválóan sikerült gyermek
nyaraltatási akciója. De ezen felül is alig) van
gyülekezete egyházunknak, amelyben nem lenne
nőegylet, vagy leányegylet és az nem fejtene ki
dicséretes szociális tevékenységet, vagy nem len
nének szervezetlenül is evangélikus nők, akik
lelkűk buzgóságát, szivük szeretetét beleviszik
egyházközségük szociális munkájába.
Nem folytatom tovább, csak egyes képeket
akartam bemutatni hivatalos leigyházunk rés egy
háztársadalmunk szereteím unkája köréből, ame
lyek annak bizonyságai, hogy egyházunkból és
annak népéből nem hiányzik a szociális érzék,
hogy hivatalos egyház és egyháztársadalom egy
aránt megérti, hogy a szeretetmunka kötelezése
őt is illeti, neki is szól.
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Ez pedig megnyugtatás és igértt arra nézve,
hogy bár csekély anyagi erővel még eredménye
sebben folytathatjuk a harcot a jövőben is a
folyton növekvő szociális nyomorral szemben a
haladó korral boldogtalanná vált emberiség boldogitásáért.
A szeretctmunka eddig említett ágaiban in
tézményeink és akcióink kereteinek folytonos
tágítása és a munka elmélyítése parancsoló szük
ségesség. Ismételten utalok arra a már gyámin
tézeti elnöki minőségemben is hangoztatott g o n 
dolatra, hogy a Gyám intézetnek erre a térre is
ki kellene terjesztenie munkáját, amitől annál
több áldást remélhetnénk, mivel jelenlegi munkaprogramijának keretei között is a legelismerésreméltóbb buzgósággal és a legjobb ered
ménnyel működik. Itt tartom továbbá mcgemlitendőnek azt a gondolatomat, hogy a jótékony
alapítványainknak az általános pénzügyi helyzet
tel kapcsolatban előállt leromlása folytán tör
tént elértéktelenedése által bekövetkezett sajná
latos helyzeten oly módon kellene segítenünk,
hogy felvegyük legközelebbi pénzügyi programmunkba azoknak eredeti értékükre való fokoza
tos kiegészítését, ami által nemcsak az általuk
szolgált célt támogatnánk, de egyben fenntartani
segitenök az alapítók emlékezetét is.
'Ámde vannak olyan munkaágak is a szo
ciális tevékenység körében, amelyek nálunk vagy
még, vagy már egyáltalán nem müveltetnek.
Első fájdalmas megállapításom a hiányok meg
jelölésénél az, hogy nincsen evangélikus kórhá
zunk. Tudom, hogy a mai gazdasági helyzetben
és az orvostudomány mai fejlettsége mellett,
amikor egy, a kor követelményeinek megfelelő
kórház létesítése, felszerelése és fenntartása mér
hetetlen összegeket igényel, a lehetőség hatá
rain kívül fekvő gondolat - legalább is belát
ható időn belül
evangélikus kórház alapítása.
Azonban nézetem szerint a lehetőség határain
belül mozgunk, ha arra törekszünk, hogy, ahol
ennek szüksége fennforog, egyházközségeink,
szeretetintézményeink egy-egy lelkes orvos munkateljesitmémcnek részbeni lekötésével létesít
senek ambulanciát, esetleg részesítsék orvosi se
gélyben a házhoz, ágyhoz kötött vagyontalan
betegeket is. E téren önmagától adódik munka
kör a diakonisszák számára. Jogos reménység
gel várunk sokat a győri diakon sszaháztól ezen
a munkamezön.
Szociális alkotásnak szánva a budapesti
hoszpic is, amelynek létesítése, bizonyos kapcso
latban a Luther-Otthonnal, bár egyelőre szerény
és szűk keretek között, ha a lakások felmond
hatok lesznek, a közeljövőben lehetségesnek
Ígérkezik. Szociális alkotássá válhatnék a hosz
pic két szempontból. Elsősorban, meit olcsó
lakást és ellátást nyújtana vidékről hosszabb-rövidebb tartózkodásra a fővárosba jövő hittestvé
reknek, főkép egyházi funkcionáriusainknak, má
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sodsorban pedig azáltal, hogy az elért tiszta jö
vedelem szeretetmunkánk céljait szolgálhatná.
Erősen érezzük h ányát egy olyan intéz
ménynek is, amely magukra maradt, különösen
öreg híveink számára otthonul szolgálhatna. És
itt nemcsak elhagyott szegények jönnek számí
tásba, hanem olyanok is, akiknek talán van némi
megélhetésre valójuk, d csak szűkösen és azon
felül nélkülözni kénytelenek a családi kör mele
gét. A német Feicrabendhaus lebeg a szemem
előtt, amelyben magukra maradt hittestvérek
életestéjét a testvérszeretet és közös áhitat fénye,
melege sugározza he, mint az. esti fény az alko
nyodé tájat. Meggyőződésem, hogy egy ilyen
középosztálybeli, nem teljesen anyagi erők híján
'ZÜkőlködö egyének számára létesítendő Feierá.bendhaus fenn tudná tartani magát. Csak fel
vetem a gondolatot, vájjon nem kisérelhetné-e
meg a nyugdíjintézet közelebbi hozzátartozók
nélkül maradt nyugalmazott lelkészek, lelkészözvegyek, esetleg eltesc bb árvák részére egye
lőre kisebb méretű otthon létesítését, amelyben
ellátási dij"helyett ellátást élveznének az igényjogosultak. Ilyen módon mintegy a közös ház
tartás előnyeit élvezhetnék az erre igényttartók.
Egészséges helyen, esetleg valamelyik kisebb
fürdőhelyen egy-egy ilyen intézmény valóságos
áldás lehetne. Ebből sarjadhatna ki, vagy ennek
analógiájára létesülhetne azután más foglalko
zási ágbe'i intelligenciához tartozó híveink szá
mára is hasonló otthon.
Spiciá is szegényotthonok létesítése is tonto.-% és sürgős feladat. Nem tudok elképzelni
olyan evangélikus egyházközséget, amelyben
egy-két elhagyott szegény számára nem lehetne
otthont fenntartani. A kis Hollandiában tucat
szám i a találkozunk kisebbméietü árva és sze
gényházakkal, amelyeket vallási közösségek tar
tanak fenn.
Ugyanéne a/, érzésre lenne alapítandó álta
lában azoknak a gyülekezeti szegényeknek segitöakciója is, akik családi körülményeik miatt
otthonba nem vonulhatnak. Vau gyülekezetünk,
amelyben a szegény, munkaképtelen családokat
felváltva látják el jobb helyzetben lévő hivek
éjelemmel, fűtőanyaggal és használt ruhával.
Lehetetlen emlitetlenül hagynom a/ öngyil
kosok gondozásba vételének ügyét, amely, te
kintettel arra a körülményre, hogy az öngyilkos
ságok legnagyobb százaléka a szociális nyomor
ban gyökerezik, éppen ebbe a programúiba tar
zik. Meg kell találnunk a módját a mentőakció
nak, mert e részben az egyháznak e'vitathatalan
kötelességei vannak. E/. eminens értelemben vett
test- és lelekmentés együtt.
Nem tekinthetem feladatomnak, hogy egy
szűk időhatárok közé szorított elnöki megnyitó
ban a jövő minden feladatát felöleljem és rész
letezzem. Nagy általánosságban ezekben véltem
rámutathatni azokra a munkaágakra, amelyeket
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fel kiéli vennünk szeretettevékenységünk legköze
lebbi programmjába. Ebben az irányban valóban
példát statuál a magyar kormány, ame’ynek kez
deményezése olyan szociá is törvényekkel és in
tézményekkel gazdagította a magyar társadal
mat, hogy méltán hajtom meg előtte azért az
egyházi közigazgatásnak ezen legfelsőbb fóru
mán az elismerés zászlaját.
Kétségtelen, hogy a Népjóléti Miniszter Ur
rninket is segítene szociális munkánkban, ha ilyen
irányú kéréssel megkeresnék, és, ha határozott
célkitűzéseink feltárásával meggyőzhetnék arról,
hogy a mi munkánk is nélkülözhetetlen alkat
része az ő nagiykonoepcióju szociá.is munkaprogrammjának.
Munkaprogramm: Ez a szó utal arra az
érintés nélkül nem hagyható kérdésre: hogyan
segítsünk?
Programm szerint. Nemcsak a szociális, de
általában minden irányú munkának veszte a
programmnéjküliség. Természetesen nem mond
vacsinált programúira gondolok. Nem is meg
merevedett formákra, amelyek törnek, de nem
idomulnak a lehetőségiekhez. Nem is az írott
és a világ elé teregetett programúi biztosítja az
elvégzendő munka sikerét, hanem a határozott
célratörekvés, amely a cselekedeteknek sokszor
szavakba nem foglalt, de mindig tudatos irányí
tója. Mindenekelőtt tisztába jönni azzal: mi a
feladat, amely megoldásra vár, — mekkora az
erő, amely ahoz rendelkezésre áll, — mi az, amit
a feladatból elsősorban oldhatunk meg — ho
gyan és mi következik azután mind az egész fel
adat elvégzéséig? Az incidentaliter, rendszertele
nül való belefogás valamely munkába annak mi
előbbi kudarcát vonja maga után.
A programmon kívül szükség van az erők
koncentrálására. Először abban az értelemben,
hogy ne fogjunk kapkodva sokfélébe. Fogjuk
össze egyházi berendezkedésünk különböző fo
kozatain a rendelkezésre álló erkölc i és anyagi
erőket egyes.tve azokat egy-egy kitűzött feladat
megoldására. Csak akkor kezdjünk másba, csak
akkor fogjunk újba, ha az erőelvonás a régi
vállalkozást nemi veszélyezteti és az uji keresztül
vitele nem fekszik túl a lehetőség határain. Az
erők koncentrálására gondolok azonban abban
az értelemben is, hogy ne aprózzuk el a segítsé
get. Segítsünk kevesebb emberen, ”de segítsünk
alaposan, úgy, hogy megérezzék a segítséget.
A szeretetmunka nagy aposto’a, Bodelschwingh,
ezt a szabályt igy állította fel: Segíts úgy, hogy
az illető önmagán tudjon segíteni.
De a tervszerüségi és az erőkoncentráció
mit sem ér, ha hiányz.k a segítésből a lélek. Ha
a szeretetmunka rugója nem a szeretet, nincs,
nem is fehet azon áldás. Az odavetett pengő ke
vesebbet segít, mint a jó szívvel adott fillér.
Abból, amit az egyház tesz, vagy amit az egyház
nevében tesz bárki, fokozott mértékben kell ki
sugároznia a szeretetnek.
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Ebből következik, hogy a szociális segítés
lehetősége ott is megvan, ahol a kéz ugyan üres,
de télve a szív együttérző szeretettel. Nagy meg
segítő hatalom a sze ret etben össze dobbanó szi
vek szolidaritása. Ebben a tekintetben mi, ma
gyar evangélikusok, előljárunk ebben a hazában.
Az összetartás olyan mértékben jut körünkben
kifejezésre, hogy példakép emlegetik mások. Eb
ben látom' én a legfőbb garanciáját annak, hogy
egyházunk szociális munkája még nagy eredmé
nyeket tartogat. Ezt az értékünket féltve őriz
zük és mentsük át a közönynek és egymást el
tiporni, egymáson keresztül érvényesülniakarásnak ezen a világán. Ez az együttérzés nemcsak
azáltal juthat kifejezésre, hogy egymást anyagi
lag segítjük, nem is csupán azáltal, hogy igyek
szünk egymás jogos törekvéseinek a sikerét biz
tosítani! Sokszor egy jó tanács, egy bátorító szó,
egy megértő tekintet, egy meleg kézszoritás min
dennél többetérő, hathatósabb segítség.
Segítsünk tehát lélekkel — a lélekért! Ez
az egyház szociális munkájának a végső célja.
A nyomor enyhítése, a közegészségi állapotok
javítása, bizonyos életnívó biztosítása, gondoszlatás, az emberiség földi boldogitása közbeeső
célok csupán.
Az a szociális munka, amely a nyomor eny
hítését nem tekinti célnak, igazi célját a lélekmentést, el nem éri. Viszont az, amely nyomor
enyhítését végső céljának tekinti, az egyház is
teni elhivatásával kerül éllentétbe. Jobb ennél,
ha az ilyen munka egyáltalán meg sem indul.
Ha ugyanis az egyház szociális munkájának
csak a nyomor enyhítése, a földi jólét és bol
dogság biztosítása lenne a célja, olyasmire vál
lalkoznék, amit ebben az irányban jól beszerve
zett állami intézmények és társadalmi egyesüle
tek nagyobb anyagi erővel nálánál talán job
ban oldhatnak meg. Akkor az egyház nem köve
telhetne a maga s zámára vezető szerepet e mun
kaágban. Előnyösebb helyzetben lévő másokkal
való versenyen lemaradna.
De az egyház itt is a legfőbb értéket menti,
a testen keresztül a lelket.
Az egyház feladata: a romlott, vallástalan
nemzedék lelkét menteni a szociális nyomorán
való segítéssel is, odairányitani tekintetét maga
sabb hivatására.
Ennek a kötelességnek a felismerése és tu
data hassa át az evangélium egyházát necsak
szociális, de minden irányú munkájában. Hassa
át mai közgyűlésünket is, annak minden tanács
kozását. Ezzel induljon és haladjon át egyházunk
az uj közigazgatási esztendőn, egész pályáján
tovább: lelkek mentésére, a boldogtalan emberi
ség igazi boldogítására.
Ennek hő kívánásával köszöntöm a megje
lenteket és az 1923. évi rendes egyetemes köz
gyűlést Isten nevében megnyitottnak nyilvánítom.
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flz egyetem es közgyűlés.
Egyetemes egyházunk idei rendes közgyűlé
sét bá.ó Radvánszky Albert egyetemes egyházi
és iskolai felügyelő és Geduly Henrik püspök
elnöklete alatt november hó 16-án, délelőtt feltiz
órai kezdettel tartotta Budapesten, a leánykollé
gium dísztermében. Geduly Henrik püspök imája
után báró Radvánszky Albert felügyelő egyhá
zunk szeretetmunká'át ismertető, s ezen munka
téren egyházunkra váró feladatokat kijelölő
nagyszabású beszéddel nyitotta meg a közgyű
lést, amelynek tagjai zsúfolásig megtöltöttek a
termet. A megnyitóbeszédet a közgyűlés igen
nagy' tetszéssel és tapssal fogadta. A beszéd
teljes szövegét lapunk vezető helyén találja meg
az olvasó. Báró Solymossy Lajos volt egyetemes
felügyelő és dr. Zsigmondy Jenő volt bányakerületi felügyelő emlékének felállással hódolt
a közgyűlés.
Az egyetemes felügyelő évi jelentését Kuthy
Dezső egyetemes főtitkár terjesztette a közgyű
lés elé. A jelentés az államhoz váló viszonyt ál
talában nem látja kedvezőtlennek; vannak nehéz
ségek, amelyek a kormány részéről tanúsított
jóindulat ellenére sem voltak megszüntethetek;
de részletjelenségekbö! nem célszerű általánosí
tani s a sérelmi politika egyébként sem helyes.
A főrendiházi tagság ügyében a status quo-t kí
vánjuk. Az 1848: XX. t.-c. gyakorlati megvalósí
tásának [egyében haladunk, ezt mutatja a protes
táns tábori püspökség, a teológiai fakultás, a
püspöki javadalomföldek, a közjogi aktusoknál
fokozottabb szerep, a nyugdíjintézet, október
31-én a sajtó munkájának szünetelése, a Nagy
péntek megünnep’ése. Azonban a nyolcvanéves
törvény végrehajtása terén a haladás nem elég
gyors. A törvénynek anyagi következményeit
is le kell vonni, az állimi hozzájárulások a béke
beli színvonalra emelendők fel. De az anyagi
téren is haladás mutatkozik: a közgizgatási ál
lamsegélyek felemelése, a nyugd jintézeti hozzá
járulás, a kongrua, a korpótléknak ötven száza
lékban való utalványozása, törlesztéses építési
segélyek, adócsökkentési államsegélyek mutat
ják ezt. Azonban a lelkészek életnívójának sü1yedése, a gy ülekezeti alapok tönkremenése
szükségessé teszik az állami hozzájárulásoknak
a békenivóra való gyorsabb ütemü emelését és
még azon a nívón sem szabad megállani. Kívá
natos, hogy az állam, amit egyik kezével ád, ne
vegye el a másikkal. Egyházunk fellépése legyen
egységes, egyöntetű és összhangzó.
Az eperjes-miskolci jegakadémia létfeltételei
annyiban mutatnak javulást, hogy a kormány a
hallgatók létszámának tízzel való emelését enge
délyezte. Nagy elismeréssel szól a jelentés az
akadémia tanári karának tudományos irodalmi
működéséről.
Az egyetemes felügyelő a felekezetközi hely
zet tekintetében sem pesszimista. A felekezetközi
béke ápolása elsőrendű kötelesség. A Mortalium
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Animos-bulla ellenére is a lelkek keresik egy
mást. A történelmi átértékelés jelszava sem ag
gasztja, mert a történelmet az élet írja, s amit
négyszáz év a történelembe irt, azt ember tola
át nem írhatja. Reverzális, ahol a lelkész őrtáll,
ritkán esik egyházunk ártalmára. A házasság vál
ságát más okok idézték elő, amelyek ellen a har
cot felvenni mindegyik egyháznak közös köteles
sége. A reformátusokhoz való viszony örvende
tes, megvan az együttműködés, kölcsönös támo
gatás, a tapasztalatok kicserélése. Az egyetemes
felügyelő egyházpolitikája sarkalatos feladatának
'\allja, hogy a református egyházhoz való jóviszony kiépítése érdekében minden lehetőt el
kövessen.
Beszámolt a jelentés a lelkészképzés ügyé
ről, a fakultás építkezéséről, amely célra Sop
ron szab. kir. város egy szép és nagy telket aján
lott fel; a hetedik tanszéknek báró Podmaniczky
Pállal való betöltéséről; a Theológus-Otthon
kéréséről; a dékán változásról. Megemlékezett az
önálló hitoktatói kar nyomorúságos anyagi hely
zetéről. Figyelmébe ajánlotta a gyülekezeteknek
a temetők gondozását és kívánatosnak tartja,
hogy minden gyülekezetben legyen ha’ottak ün
nepe.
Üvözölte az egyetemes fe'ügyeló jelentésé
ben is báró Prónay Dezsőt nyolcvan éves szüle
tésnapja, Geduly Henrik püspököt negyven éves
lélkészi szolgálata, dr. Raffay Sándor püspököt
10 éves püspöki, Lándori Kéler Zoltánt 10 éves
egyházkerületi felügyelői működése, Kapi Béla
püspököt győri lelkésszé választása, dr. Tóth
Istvánt h. államtitkárrá történt kinevezése alkal
mából.
Duszik Lajos miskolci lelkész meleg sza\akban üdvözölte báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelőt abból az alkalomból hogy* im
már öt éve viseli ezt a tisztséget. A közgy űlés a
felügyelőt lelkes ovációkban részesítette.
Dr. Raffay Sándor püspök jelentést tett a
külföldi összeköttetésekről, amelynek során be
számolt a Lutherisches Einigungsvverk hamburg-altonai konferenciájáról. A püspök javas
lata értelmében a közgyűlés a külügyi bizottsá
gon feloszlottnak jelentette ki és a külügyek vi
telével az egyetemes elnökséget bízta meg.
Dr. Szelényi Aladár főjegyzőnek előterjesz
tésében foglalkozott a közgyűlés a zsinati bizott
ság jelentésével. Az egyetemes jellegű le’készválasztási szabályrendeletet Stráner Vilmos egye
temi tanár készíti. A közgyűlés felkéri a zsinati
nagy bizottságot, hogy előkészítő munkálatait mi
előbb fejezze be.
Dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész javas
latára a közgyűlés a közös protestáns bizottság
utján sürgeti az 1848: XX. végrehajtását.
A
földbirtok reformmal kapcsolatos ügyekben a fő
ügyész jelentette, hogy az egyetemes egyház a
juttatások tekintetében kezdeményező lépéseket
nem tehet; ott ahol az eljárás még befejezve
nincs, az egyházak igényeljenek, ahol pedig az
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igénylés benyujtatott, éljenek felterjesztéssel az
egyetemes egyházhoz aziránt, hogy a maga sú
lyával támogathassa az illetők kérelmét. A püs
pöki javadalmi földek körül felmerülő kérdések
tárgyalására a tavalyi közgyűlés kerületközi bizottságíot küldött ki; ez a bizottság a kérdést
több ülésén tárgyalta és kidolgozott egy elaborátumot, amely lefekteti az elveket amelyek sze
rint a bizottság véleményéhez képest ezeknek a
földeknek jogi rendezése eszközlendő. A köz
gyűlés a bizottság munkálatát lébocsátja a kerü
letekhez. Az egyetemes egyház annak idején
felterjesztéssel élt acélból, hogy az egyházkerü
letek és maga az egyházegyetem is földhöz jus
sanak, ez a felterjesztés a minisztertanácsot is
foglalkoztatta, amely arra az álláspontra helyez
kedett, hogy csupán a püspöki javadalmak cél
jaira juttat földbirtokokat. Az egyetemes fő
ügyész a sérelmes ügyeket illetőleg hangsúlyoz
ta, hogy a sérelmeket mindig konkrét adatok
kal és bizonyítékokkal kell alátámasztani; ahol
a jogi alap vitás, ott a világi bíróságok illetéke
sek; a kegyúri terhek ügye törvényhozási utón
volna rendezendő, mert a földbirtokreform kö
vetkeztében ezen a téren lehetetlen állapotok ke
letkeztek. A Fébé diakonissza-egyesület ügyé
ben az egyetemes főügyész hivatkozik a Fébé
alapszabályaira, amelyek szerint az egyesület és
annak önkormányzati szervei és fiókegyesületei
az egyetemes egyház közvetlen felügyelete és
irányítása alatt fejtik ki működésüket; ennék ér
teim étien a közgyűlés úgy határozott, hogy az
egyes kerületekkel való vonatkozásban a fel
ügyeletet és irányítást a püspökök gyakorolják,
akik intézkedéseikről és tapasztalataikról kerü
letüknek tesznek jelentést, de jelentést tesznek
az egyetemes felügyelőnek is, aki az egyetemes
egyház nevében intézkedik; a zsinati bizottság
felkéretett, tegye megfontolás, tárgyává, hogy
ez a viszony az alkotmányban szabályozhassák'.
A református konventnek a keresztszülők meg
választása tárgyában hozott határozata kiadatott
az egyetemes elnökségnek.
Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsé
gét a közgyűlés erkölcsi támogatásáról biztosí
totta és az elnökséget felhatalmazta, hogy a
Szövetség alapszabályait hagyja jóvá.
Az egyházi tisztviselők házasságkötésére vo
natkozó szabályrendelet leszállittatik a kerületek
hez véleményezés végett.
A címadományozások (igazgató stb.) ügye
leszállittatik az egyházközségekhez.
A lelkészek különböző államsegélyei ügyé
ben a közgyűlés dr. Rásó Lajos egyetemes fő
ügyész vezetése alatt egy küldöttséget bízott
meg', hogy a kultuszminiszter és a pénzügymi
niszter előtt tárja fel a lelkészi kar kívánságait
és kérelmeit. A küldöttség eljárásáról a főügyész
a déli szünet után tett jelentést a közgyűlésnek.
A küldöttséget a kultuszminisztériumban dr.
Petri Pál államtitkár fogadta, aki nagy megér
tést tanúsított, de rámutatott a megoldás pénz
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ügyi nehézségeire; teljesen belátta, hogy az
ötödéves korpótlék kérdése korrekcióra szorul,
a békebeli állapot helyreállítása azonban az ál
lami tisztviselőkre való tekintettel nem várható.
A 800 lélekszámnál kisebb gyülekezetek lelkészi
állásának kongruával való szervezése pénzügyi
nehézségekbe ütközik. A pénzügyminisztérium
ban dr. Szabóky Alajos államtitkár fogadta a
küldöttséget; az előterjesztések egyes részei
döbbentették és kilátásba helyezte, hogy bár a
kívánságokat nem tartja 100%-ig teljesíthetőknek, de meleg: támogatással fogja azokat kö
zölni a pénzügyminiszterrel.
A liturgiái bizottság javaslata a jövő évi
közgyűlésre elkészül.
A gyűjtésekre vonatkozólag a közgyűlés
úgy határozott, hogy azoknak időpontját egy
házkerületének területén a püspök állap tja meg.
Egyes missziói vonatkozású ügyekben, ame
lyeket Kardos Gyula alesperes terjesztett elő,
a közgyűlés úgy határozott, hogy Németh Sá
muelt, a Luther-Naptár szerkesztőjét felkéri,
hogy egy kis Luther-Naptárt is szerkesszen; a
belmissziói munka egységesítésére irányuló ja
vaslatra a határozat az volt, hogy a belmissziói
munka irányítását a közgyűlés az egyes egyházkerületekre bízza; az Evangélikus Napra vonat
kozólag már a taralyi közgyűlés adott megbí
zást az Országos Luther-Szö vets égnek.
A házasságkötésről szóló ideiglenes szabályrendelet átdolgozására a közgyűlés egy bizott
ságot küldött ki, amelynek tagjai dr. Mikler Ká
roly, Schöll Lajos, Nemes Károly, Platthy Mi
hály, Laszkáry Károly.
A rádióistentiszteletek fungenseinek útikölt
sége és napidija az utiátalányra előirányzott költ
ségekből nyer fedezetet.
bancső Antal egyházi főjegyző tisztségéről
lemondott, amit a közgyűlés őszinte sajnálattal
vett tudomásul és Bancsó Antalnak eddigi műkö
déséért köszönetét mondva, érdemeit jegyző
könyvbe véteti. Helyébe Zongor Béla, a vasi
közép egyházmegye esperese választatott meg
főjegyzőnek.
Nagy vitára adott alkalmat a dunántúli egy
házkerületnek az a felterjesztése, hogy a theoiógiai szeminárium kérdése addig is, mig Buda
pesten a szeminárium felállítható lesz, a soproni
Theológus-otthon keretében nyerjen megoldást.
A határozat az lett, hogy egy bizottság külde
tik ki, amely az egyetemes elnökségnek fog je
lentést tenni; az elnökség; megbízást kapott, hogy
a szükséges teendőket megtegye.
A levita tanítók részére tanfolyam fog létesittetni. A tót és német nyelv intenzivebb mű
velése végett a kérdés tanulmányozására bizott
ság küldetett ki, kívánatosnak jelezte egyúttal
a közgyűlés, hogy a német és a tót nyelv a sze
mináriumba álíittassék be. A Theologus Otthon
jövő tavaszon felavatható lesz. A lelkészképesitő vizsgálatról szóló szabályrendeletet a köz
gyűlés elfogadta és jóváhagyta.
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Dr. Szigethy Lajos terjesztette elő a tan
ügyi dolgokat. A középiskolákban évente két
deprekációs nap lesz. A tanárok gyermekeinek
neveltetésére szánt alap (minden tanuló után
1.60 P) jelenleg ‘2000 pengő. A nyoleosztályu
népiskolában ideig’enes tantervű! a közgyűlés a /
Evang. Népiskolában megjelent ttttervet álla
pítja meg. A szarvasi tanítóképzőnek az egye
temes egyház által való átvétele a napirendről
levétetik. A Nagvalíöldön egy harmadik tanító
képzőnek feláll.tását a közgyűlés szükségesnek
nem tartja, illetve a maga részéről ilyen inté
zetet, anyagi fedezet hiányában felállítani nem
kíván. A Graf-Neubauer-féle németnyelvű nép
iskolai tankönyvek az egyházkerületek terhére
sürgősen kiadandók, a kinyomatás Sopronban
történik. A közgy űlés nem ellenzi, hogy a taní
tók sorsjegyeket árusítsanak. A R-Üstas tanítók
alkalmazása tárgyában a közgyűlés felterjesztés
sel fordul a kultuszminiszterhez, hogy tekintet
tel tanítóinknak, mint kántoroknak, és az egy házi
telmisszió munkásainak speciális helyzetére, az
előforduló esetek elbírálását bízza az egyházi
hatóságokra. Megkéri a közgyűlés a minisztert,
hegy a soproni líceumnál engedélyezzen görög
nyelvű érettségit azok számára, akik a theológiai
fakultásra metnnek.
Dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző elő
terjesztésében foglalkozott a közgyűlés a pénz
ügyi kérdésekkel. A napidijak 12 pengőről 16
pengőié emeltettek. A költségvetés körülbelül
a multévi. Az adóalapi pénztár 36.000 pengő, a
közigazgatási pénztár 40.000 pengő; hiány mu
tatkozik 12.000 pengő. A jövő évi közgyűlésre
ui adóalapi és közalapi összeírás lesz. Á köz
alap felosztása a régi, a gyám intézet 140 pengőt
kap. Az adóalap felosztá.a: Dunántúl 14.400 P,
Bányai 10.800 P, Dunáninneni és Tiszai 5400«400 P.
Az Egyetemes Névtár kiadását a közgyűlés
sürgőién szükségesnek tartja. Az egyházvédelmi
sajtóiroda felállításának tervét áttette az Orsz.
Luther-Szöve'séghez.
A közgyűlés G idjly Henrik püspök imájá
val este hét órakor ért véget.

Az egyetem es közgyűlést m egnyitó
istentisztelet
eltérőleg az eddigi szokástól
az idén előző este *6 órakor volt, a Deáktéri
templomban. Az oltári szolgálatot (Máté 7,
24-29) Kapi Béla püspök látta el; ugyancsak ő
tartotta az egyházi beszédet Gál. 5, 1. alapján
a keresztyén szabadságról. Zalánfy Aladár fő
orgonista, zeneművészeti főiskolai tanár előjá
tékának Bach J. S. Praeludium és fuga (D)-ját
és Reger M. »Erős várunk az Úristen« korálját,
az istentisztelet végén Frank C. Sortie (D)-ját
adta elő orgonán. Az énekkar vitéz Dr. KendehKirchknopf Gusztáv bányakerüeti lelkész veze
tése alatt a »Jertek hozzám, Krisztus mondja«
koráit énekelte Bach letétjében.
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Szem élyi hir. Abaffy Gyula ev. egye
temes missziói lelkész a közte és Töltéssy Zol
tán ref. lelkész, nemzeti titkár között fenálló
elvi jelentőségű s egyre jobban elmélyülő el
lentétek miatt november hó 17 én a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetségénél vi
selt evangélikus országos titkári állásáról le
mondott. A munka folyamatosságára való tekin
tettel a december hó 31-ig vállalt kiszállási és
egyéb kötelezettségeinek még eleget fog tenni,
de hivatalos fogadó óráit a K. í. E. központi
irodájában a lemondás napjától kezdve már hi
vatalosan beszüntette. Személyes látogatókat
ezentúl csak lakásán (Budapest VII., Gyarmat
u. 106.) fogad a délelőtti órákban. Ez utón is
felkéri azokat a gyülekezeteket, melyek a jövő
évre már meg is hivták maguk közé, hogy szives
meghívásukat kegyeskedjenek utódja számára
fentartani.
Báró Prónay D ezső egyetem i kitün
tetése. A budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem báró Prónay Dezsőt, egyházunk tb.a
egyetemes felügyelőjét ötven éves közpályája*
elismeréséül nyolcvanegyedik éve alkalmával a
jubileumi egyetemes doktori oklevéllel tüntette
ki. A diszes kiállítású oklevelet a dunáninneni
egyházkerület elnökségének vezetése alatt egy
küldöttség adta át báró Prónay Dezsőnek Ácsán.
Tem plom -avatás Csepelen. Dr. Raffay
Sándor püspök november 11-én avatta fel a
csepeli gyülekezet uj templomát. A püspököt
Csepelen Konc/ János községi főjegyző, Oláh
Károly h. lelkész és Krosméry Vladimir főmér
nök, gyülekezeti felügyelő fogadták. Az avatás
után Bioschko G. Adolf esperes, Pratscher Vil
mos tanító, Konrád György lelkész, Kemény
LLajos ig. lelkész, báró Kaas Albert az Orsz.
Luther-Szöv. elnöke, Koncz János főjegyző, báró
Csepeli W eis/ Jenő beszéltek. Az ünnepélyen
resztvettek Dr. Pesthy Pál igazságügyminiszter,
Rásó Lajos dr. egyetemes ügyész, M k’er Káról}
dr. egyházmegyei felügyelő, Sándv Gyula muegvett mi tanár stb.
Az Ev. Papnék Orsz. Szövetsége no\ ember 14-én a Deáktéri templomban vallásos
estet rendezett, amelynek során Berts Mimi, az
Operaház tagja szólót énekelt; Bárdos György
orgonanuívész szólót játszott; báró Knas Albert
alkalmi beszédet mondott, a Deáktéri LutherSzöv. vegyeskara »Isten a mi oltalmunk« karéne
ket énekelte. Kiss István püspök és Csengőd)Lajos dr. salgótarjáni lelkész imádkoztak. Of
fertorium volt az. özvegy papnék otthona javára.
Lelbach Oszkár, a pesti alsó egyház
megye másodfelügyelője az Országos LutherSzövetségnél 2000 pengős alapítványt tott, amely
összegből egy történelmi munka fog dijaztatni.
A munka tárgya protestáns nagyjaink történelmi
szerepének ismertetése.
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— Az egyetemes Lelkészegyesület (Mele)
Paulik János elnöklete alatt november 15-én
tartotta közgyűlését Budapesten. Az elnök meg
nyitójában megemlékezett Sántha Károlyról, az
elhunyt kiváló költő-papról; üdvözölte Geduly
Henrik és dr. Raffay Sándor püspököket jubi
leumuk alkajmából. Az elnöki megnyitó után
Bartos Pál szarvasi lelkész tartott előadást egy
papi otthonnak a létesítéséről; a tervet az egye
sület közgyűlése nagy örömmel üdvözölte s an
nak megvalósitását elhatározta. Zárt ülésen dr.
Raffay Sándor püspök tartott előadást a nekatholizáló törekvésekről; a tárgyhoz sokan szól
tak hozzá; a közgyűlés dr. Balthazár Dezső ref.
püspököt, az Orle elnökét üdvözölte. Báró Kaas
Albert, az Orsz. Luther-Szövétség elnöke ismer
tette a Szövetség uj munkaprogrammját s hang
súlyozta, hogy az 1848: XX. t.-c. lényegileg nincs
végrehajtva; az anyagiakban akadályozhatja vég
rehajtását a pénzhiány, de annak nincs akadálya,
hogy a törvényes és jogi téren a törvénycikk
végre hajtass ék. Vietorisz László az egyházfegye
lemről és egyház védelemről tartott előadásában
kérte az egyesületet, hogy tagjai foglaljanak
állást a tiszai egyházkerület egyházvédelmi sza
bályzata mellett s készíttessék egyetemes sza
bályrendelet. Farkas Sándor, a prot. sajtóiroda
vezetője igen eleven, tanulságos előadásban is
mertette a sajtó feladatait, fontosságát, szerepét,
s különösen kérte a lelkészeket, hogy neki (Már
tyásföld, Arany János u. 18. szárny az esemé
nyekről tudósításokat küldjenek; felhívta a fi
gyelmet egyházi adattár fontos.ágára. Előadása
kapcsán felvetődött megint az önálló napilap
ügye is, de nem lelt visszhangot. A pénztáros
betegsége miatt a pénztári jelentés- elmaradt.
— Az Országos Luther-Szövetsíg novem
ber 14-én Budapesten tartott zártkörű konferen
ciája a legteljesebb mértékben sikerült. Kaas
Albert báró elnöklete alatt 102 egyházközségnek
497 kiküldöttje vett részt a konferencián. Az
elhangzott előadások nyomtatásban is megjelen
nek. A Szövetségnek ugyancsak nov. 14-én Kaas
Albert báró elnöklete alatt tartott közgyűlésén
vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a Szövet
ség igazgatója terjesztette elő jelentését és az
uji munkaprogirammot. Az uj munkaprogramm
kikapcsolja a belmissziói munkát és a külföldi
összeköttetések ápolását. Külön tagdijat nem
szed. A Szövetség választmánya 56 tagból, vég
rehajtó bizottsága 8 tagból áll. Három szakosz
tálya lesz: 1. az egyházi és kulturális, 2. az ifjú
sági, 3. a gyámolitó szakosztály. A Szövetség
régi tisztikara újból megválasztatott. Jegyző lett
Ruttkay-Miklián Gyula.
- A Luther-Társaság a speieri protestáció
400-éves jubileumát mindanégy egyházkerület
ben diszközgyülés keretében fogja megünne
pelni 1929. tavaszán.
Nyomatott a
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— A budapesti leánykollégium egyházi
szempontból fontos ifjúsági egyesületet alakí
tott, mikor nov. 7-én gyámintézetét szervezte
meg. Az egész tanári kar élén Dr. Bőhm Dezső
igazgató jelezte a nemes célt, melyre ez alakulás
szolgálni fog, vitéz Dr. KendehrKirchknopf
Gusztáv vallástanár pedig a munka megosztását
és vezetését körvonalazta. Az ifjúság részéről
Mailáth Hanna, Knuth Jolán, Trautmann Emilia
és Kachelmann Márta irányítják a tevékenységet,
mely hitben való erősítést és gyengébbek támo
gatását tűzte célul.
— A zsinati nagy bizottság nov. 13^án Bu
dapesten báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő és Geduly Henrik püspök elnöklete alatt
ülést tartott. Dr. Mikler Károly ismertette a
kisbizottság junius 5-én és október 19-én tartott
üléseinek jegyzőkönyvét. A kisbizottság javas
lata alapján az albizottságok tárgyalni fogják
a bizottság által egységes elvek szerint kidolgo
zott törvényjavaslatot.
— Az »Ébresztő« novemberi, 2-ik száma
különösen gazdag tartalommal jelent meg. A
heti bibliaolvasás anyagán kívül közli a novem
ber 11—17-ig terjedő KIÉ imahét programmját,
részletesen feldolgozva. Ez a jól szerkesztett
havi lap a Keresztyén Ifjúsági Egyesülitek nem
zeti szövetségének munkaértes'itője. Mindenki,
aki az ifjúsággal foglalkozik, jó segítséget talál
benne munkájához. Előfizetési ára 3 pengő.
— Nyíregyháza. A Vegyes Énekkar nov.
11. egyházi hangversenyt rendezett. Megnyitót
Paulik János, alkalmi beszédet Vitéz dr. Kendeh
Kirchknopf Gusztáv mondott. Becht József orgpnaművész-zenetanár Dr. Volkmar orgonaszo
nátáját és Liszt Ferenc Fantáziáját adta elő or
gonán. A vegyeskar Krecsák László karnagy
vezénylete alatt Palmer: Előtted Atyánk és
Händel Halleluja-ját énekelte. A nyíregyházi 12.
honv. giyal. ezred zenekara Kiss János karnagy
vezénylete alatt Beethoven Adagioját adta elő.
Krecsák János és Krecsák László Schubert:
isten te vagy menedékünk duettjét énekelték.
A győri ág. h. evang. egyházközség a
IV. kerületi, szabadhegyi osztatan e’érni iskola
kántori képesítéssel bíró férf tanítói állására pá
lyázatot hirdet. Tanítói javadalom a törvény sze
rint megállapított. Az állás betöltésénél a nyug
díjas tanerők előnyben részesülnek, de csak
kezdő, tényleges rendes tanítói alkalmazásban
nem álló tanítókkal szemben. Pályázati határ
idő: a hirdetésnek a Néptanítók Lapjában való
megjelenésétől számított két hét. A pályázatokat
a győri ág. h, evang. egyházközség iskolaszé
kéhez kell beküldeni. (Győr, Petőfi-tér 2.)
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.

Á d v en t.
„Ez n Jézus, aki felviteték tő
letek a mennybe, akképen Jő el.
nmiképen láttátok ót felmenni a
mennybe.“
Ap. Csel. 1. 11.

A mai tudományosság szemszögéből nézve
a fehér ruhába öltözött két férfiúnak beszéde az
Olajfák hegyén a felemelt Jézus után tekintő
tanítványokhoz értelmetlenség. Nekünk egészen
más fogalmaink vannak a világmindenség térl éli viszonyairól. A térnek az a hármas beosz
tása, amely Köpern kusz és Galilei koráig álta
lánosan elfogadott volt, s amelyhez hozzátarto
zott az. is, hogy a nap forog a föld körül, valót
lannak bizonyult. Az újkori tudomány alapján
kétségtelen, hogy az a világkép, amely szerint az
ember egy középső világban él, s felette van a
mennyország világa a szentekkel és az. angya
lokkal, alatta pedig a pokol az ördögökkel és
a tűzzel, hamis. Ilyen háromemeletes világ nincs.
Másfelől kétségtelen az is, hogy a Szentirásbm
és az egyház tanaiban a «mennyország» és a
«pokol» földrajzi fogalmak voltak. És az őskeiesztyénség, valamint a középkori k.resztyénség, amikor az elmélkedésünk élén található
mondatot olvasta, vagy felolvasni hallotta, tér
beli, földrajzi mennyre gondolt, ahonnan a Jézus
el fog jönni.
Ez a képzet számunkra elfogadhatatlan. És
többet vesztünk, mint amennyit nyerünk, ha ez
előtt a nehézség előtt behunyjuk a szemünket,
vagy azt hallgatással akarjuk nem létezővé
tenni.
A kérdés az, hogy a keresztyénség, s vele
együtt, sőt azt megelőzőleg az emberiség, ho
gyan jutott a térnek ahhoz a háromemeletes be
osztásához: fenn a mennyország, középen a
föld, lenn a pokol? Az a csalóka látszat, hogy
a nap forog, a föld pedig áll, ennek a képzetnek
a keletkezéséhez nem elegendő, mert ebben nyil
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vánvalóan vallási és erkölcsi képzetek, érzetek,
fogalmak és értékelések is kifejezésre jutnak.
Habár a régiek a menny és a pokol alatt föld
rajzi helyeket gondoltak is, ennek az elgondolás
nak alapját sokkal nagyobb mértékben képezik
a lelki, mint a / érzéki tapasztalatok. A mennyet
és a poklot az ember előbb önmagában, a saját
belső életében tapasztalta meg a legélénkebben,
és csak azután vetítette ki a térbe és az időbe.
És ez a lelki alap ád létjogosultságot a
Szentirásban és az egyház tanaiban kifejezett
gondolatnak, amikor a t bensöleg igazzá teszi.
Azokat, akik a menny és pokol képze.éhez ra
gaszkodtak, nem a / érdekelte, hogy hol vannak
ezek a helyek, nein az, hogv mi történ k rajtuk
kívül a vi ágmin len égben. Nem a tudományos
vizsgálódás által jutottak ezekhez a képzetekhez.
A saját sorsuk érdekelte őket. A saját lelki nehéz
ségeikre kerestek megoldást és a saját lelki küz
delmeiknek kívánták megtalálni a nyit át.
önmagukban tapaszt dták meg, hog>' van
pokol és vannak pokoli Jutalmak, amelyek ben
nünket lefelé, a bűnök fertőjébe húznak alá, kí
sértésekkel, csábításokkal, hazug Ígéretekkel. Ön
magukban tapasztalták meg, hogy van menny
ország, amelynek erői bennünket felfelé emel
nek, a tisztaság, igazság, jóság és szeretet biro
dalmába. Ezt az igazságot különbözőképen E het
kifejezésre juttatni és a térbeli vetítése ennek
az igazságnak még ma is dívik, s általánosan
érthető, könnyen felfogható. A «fenn> és «lenn»
ma is jelent erkölcsi, spirituális értékelést is.
Hegy a pokoli, ördögi erők milyen hatal
masak, azt megtapasztalhatták mindazok, akik
átélték a világháborút, amelyben tomboltak
mindazok az erők, amelyek az embert lefelé húz
zák és lealjasitják. A pokolnak középkori, cso
dálatos fantáziával dolgozó leírói nem tudtak
mondani, rajzolni vagy festeni borzalmasabb kí
nokat, bűnöket, mint amilyenek megtörténtek a
világháborúban. És még most is! Minden nap
hoz magával eseményeket, amelyek mutatják,
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hogy a pokol van, lenn, az emberi szivek mé
lyén. Hazugság, képmutatás, csalás, önzés, telhetetlenség, kegyetlenség, kapzsiság, uralomvágy, rosszakarat, kéjvágy, hiúság, tobzódás,
nyomor vesz bennünket körül, csak úgy, mint a
középkori, vagy ókori embert. Honnan támad
nak ezek az erők? A mi lelkűnkben is feltámad
ez a kérdés. És mi is keressük rá a választ.
Mindennek összefoglalására találunk-e jobb szót
annál, amelyet a keresztyénség használ, amikor
azt mondja: ez a bűn és a bűnnek ördögi ereje?
És amikor azt tapasztaljuk, hogy a bűn ereje
mennyire behálózza az egész világot, milyen kér
lelhetetlen következetességgel dolgozik és szedi
áldozatait, vájjon nem azt mondjuk-e mi is, hogy
a bűnnek birodalma van?
Másfelől megtapasztaljuk azt is, hogy ma
gunk is, az emberiség is iszonyodik a bűntől,
szeretnie láncaiból szabadulni, vágyódik szebb,
tisztább, nemesebb élet után, nem szűnik meg
sóvárogni az igazságnak és békességnek, a sze
retetnek és egyetértésnek világát. Tapasztaljuk,
hogy amint vannak a bűnökben és aljasságokban
elmerült emberek, úgy vannak olyanok is, akik
nek élete világitó fáklya az emberiség számára.
És elsőszülött a sok atyafi között a názáreti
Jézus.
Azt is nagyon jól tudjuk, hogy a magunk
élete is vagy felfelé, vagy lefelé haladó irányban
fejlődik. Igen jól tudjuk a magunk életében, hiogy
mit jelent fenn az ormokon avagy lenn a pos
ványbán élni.
A tudomány és a vallás között megvan a
feszültség. De ezt a feszültséget megtaláljuk éle
tünkben sok más területen is. Ez a feszültség
viszi előbbre az életnek egészét. Mindegyikünk
nek önmagára nézve az a kötelessége, hogy a
tudás és a hit, a test és a lélek, az anyag és a
szellem, a múlandóság és az örökkévalóság sza
kadatlan harcában kiküzdje magának az örökre
érvényes jelentést, az életigazságot. S hogy ez
a küzdelmünk nem hiábavaló, annak záloga és
pecsétje a Krisztus, kinek életében, halálában,
feltámadásában, mennybemenetelében megjelent
az a világosság, amely megvilágosit minden
embert.
A középkori világkép hármas beosztásával
összeomlott, de annak lényege, igazságtartalma
változatlanul megmaradt.
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J e g y z e te k .
Pesthy Pál igazságügyminiszter a felsőház
nov. 16-iki ülésén azt mondta, hogy a házassági
elválás nálunk epidémia-jelleget öltött. Magyarország a külföldiek előtt is népszerű a válóperek
könnyű lebonyolítása miatt. Bernáth István szám
adatokkal szolgált. A válások száma 1921: 6188;
1923: 8600; 1924: 5796; 1927: 5662. Az egy
házak és az iskola munkájától s a törvényhozás
tól várja Bernáth István ezeknek a megdöbbentő
számoknak a csökkentését.
*
Az egyetemes gyűlés alkalmával dr. Petri
Pál kultuszminisztériumi államtitkár egyházi ve
zérembereink tiszteletére ebédet adott. Az ebéd
nél mondott beszédében az államtitkár a feleke
zeti béke szükségességét hangsúlyozta. A kor
mány az országot a magyar történelmi hagyo
mányok széliemében és a keresztyén elvek alap
ján kívánja rekonstruálni. Ennek a feladatnak
a megoldása az egyházak közreműködése nélkül
lehetetlen. Az egyházaknak nincs oka a csüggedésre s az államtitkár reméli, hogy az evang.
egyház továbbra is hatalmas segítőtárs lesz az
újraépítés munkájában. De ez még nem elég.
A hazai egyházaknak nemcsak a magyar álam
mal, hanem egymással is együtt kell dolgozniuk
a vallásellenes áramlatok leküzdésére. Ahol két
ellenfél közül egyik sem akarja a háborút, ha
nem mindkettő a békét akarja, ott nem lehet
igazi háború. Az egyes egyházak ne azzal fog
lalkozzanak, hogy milyen álláspontot foglal él
a másik, hanem a saját híveiknek hirdessék az
evangéliumi igazságát. Az államtitkár beszédére
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
felelt, kijelentve, hogy az evang. egyház minden
tagija egyetért az államtitkár gondolataival.
*
Az Ev. Papnők Orsz. Szövetségének nov.
14-iki vallásos estjén báró Kaas Albert, az Orsz.
Luther-Szöv. elnöke értékes előadást tartott a
nőnek szerepéről a mai társadalomban. Kiin
dulva abból, hogy a szociális kérdés krisztianizálás és hogy a munka mögött meg kell látnunk
az embert is, nemcsak a gépet, reátért tulajidonképeni témájára és reámutatott, hogy a nő sze
repe ma egészen más, mint egy-két emberöltővel
ezelőtt. Hogy a megváltozott helyzet nyereség-e,
vagy veszteség, azt nem lehet eldönteni, mert
az egyéniségtől függ, de mindenesetre ez egyik
legnagyobb krízise korunknak. Vannak a nők
közt kiválóságok, akik férfi pályán harmonikus
életet tudnak élni, de ezek ma még kivételek és
még mindig kérdéses, hogy az átlag-férfi mellett
az átlag-nő meg tudja-e állani a helyét. A krí
zis megvan. A nőnevelés átalakul eszményeiben.
A nő lelkisége nagy változáson megy át. Az el
férfiasodott nő alkothat nagyot, de intézményt
és jövendőt és általánosságot kivételekre ala
pozni nem lehet. A vénleány-tipus eltűnt, mert
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ha nincs is családja, kei es magának lelkicsaládot
s annak körében talál női egyéniségének m eg
felelő munkát. A mai társadalomban megválto
zott a feleségnek és az anyának a helyzete, te
hát megváltozott a papné helyzete is. Megválto
zott a gyermek, meg kellett változnia az anyá
nak. A feleség nem a régi gazdasszony, sem a
régi nagyasszony, hanem hivatásos társa a fér
jének. A régi, ideális kis falusi parochia, a pat
riarkális viszony a papi család és a nép között
nincs biztosítva ősi szokások révén; a nép bi
zalmatlanabb, zárkózottabb lett. Az igazi papné
ma nem a jó gazdaasszony, ma szociális miszsziót kell teljesítenie.

Válasz a 42. számban megjelent »Jegyzetek«
cimii közleményre.
Megrökönyödés és idegeskedés egyáltalá
ban nem vett erőt rajtam. A püspöki kijelentés
csupán meglepett, mert alkotmányunk és egy
házjogi kézikönyveink mást mondanak. A fe
gyelemnek a közigazgatás terén a legnagyobb
mértékben hive vagyok, de ez az alkotmányos
életben nem zárja ki a tárgyilagos kritikát.
Való, hogy a parochiá'is jog alkotmányaink
ban nincs expressis verbis úgy kodifikálva, amint
azt kifejeztem. Kétségtelen azonban, hogv a parochiális jog kizárólagossága egyházunk és al
kotmányunk szelleméből folyó axióma, amelyet
világossága miatt nem is szükséges bizonyítani.
Elég rámutatni arra, hogy az E. A. 64. §-a sze
rint a rendes lelkésszé alkalmazás választás ut
ján történik. Ez más szóval annyit jelent, hogy
az egyházközségben ltlkipásztori teendőket —
parochusi jogokat
csak az végezhet, illetve
gyakorolhat, aki lelkésszé megválasztatott. Elég
rámutatni arra, hogy a zsinati javaslat 96. és
214. szakaszai kodifikálni kívánjak a püspöknek
parochusi jogait egyházkerülete egyházközsé
geire nézve, amiből a contrario az következik,
hogy jelenlegi alkotmányunk értelmében ez a
jog a püspököt nem illeti meg.
A püspöknek az a joga, hogy h.lycttes lel
készt küldhet, aki parochusi jogokat gyakorol
e kiküldetés folytán s az a joga, hogy lelkészt
hivatalától felfüggeszthet, nem hozható fel érvül
álláspontommal szemben, mert ez a jog a fel
ügyeleti hatáskörből folyik, amely magában fog
lalja a felügyelet körébe tartozó szükséges in
tézkedések megtételének a jogát. Téves a ca
nonica visitátióra való hivatkozás is, mert azok
a jogok, amelyeket a püspök ilyenkor gyakorol,
szintén csak k i v é t e l e s jogok, melyek csakis
a canonica visitátiókor gyakorolhatók. A rend
érdekében szükség van ilyen k i v é t e l e s administrationalis intézkedésekre, de ez nem változtat
azon a generális szabályon, mely szerint paro
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chusi jogokat csak választás ahpján lehet gya
korolni. (E. A. 64. §.)
Nem helytálló az az érv sem, hogy a püs
pök, akit az egyházközségek választanak meg,
nem lehet az egyházközségekben kevesebb jog
gal biró, mint a lelkész, aki felett fegyelmi jogot
gyakorol. Nem pedig azért, mert amikor az egy
házközségek püspököt választanak, nem parocflfust választanak maguknak, hanem kiemelnek
a lelkészi karból egyet, hogy ez gyakorolja a
föpásztori taxatíve felsorolt jogokat (E. A.
130.-135. §§.) és végezze az egyházkerület közigazgatását. A püspökválasztásnak célja a fő
pásztori és felügyeleti jogoknak átruházása, nem
pedig parochusi jogoknak a létesítése.
Egy szóval sem állítottam, hogy a püspöki
kijelentés veszedelmet jelent egyházjogi elveink
szán pontjából. Csak arról van szó, hogy nagyon
sokan vagyunk, akik nem óhajtjuk a püspöki ha
táskör kiterjesztését, mert - lutheránusok lé
vén — nem vagyunk barátai a hierarchiának.
Dr. Händel Béla
egyházmegyei felügyelő.

H Í R E K .
Lelkészértekezlet. A győri egyházme
gyei lelkészegyesület Németh Károly elnöklete
alatt november 22-én tartotta őszi értekezletét
Győrött. Kapi Béla püspök édesanyjának súlyom
betegsége niiatt nem vehetett részt az értekez
leten. A tárgysorozat az egyházmegyei közgviilés, az egyházkerületi lelkészcgvesület és az
egyetemes közgyűlés határozatainak megbeszé
lése volt. Az egyesület kívánatosnak tartja a
lelkészek gyermek neveltetési segélyének (tavaly
20 pengő.) felemelését. Kovács Zsigmond tár
nokréti lelkész az 1928 29. évi Bclmissziói munkaprogrammet ismertette. Az értekezleten reszt
vettek Pálmai Lajos tb. elnök, Psó Vince és
Madár Rezső nyug. lelkészek, Mikiás Mihály
győri felügyelő is. Az értekezletet megelőző
leg Németh Károly szolgáltatta ki az Úrvacsorát
a lelkésztestvércknek. Gyurátz Ferenc püspök
emlékének megörökítésére saját pénztárából 20
pengőt szavazott meg az egyesület; elhatározta,
hogy könyvtára számára beszerzi, Payr Sándor
művét, a dunántúli egyházkerület történetének
első kötetét s hogy akciót indit a mű második
kötetének kiadása éidckében. A Luther-Társaságot megkeresi, hogy Luther Márton Nagykáté
ját adja ki magyar nyelven. Az egyházmegyei
belmissziói egyesületek Szövetsége a szórvány
beli híveknek a téli félévben 100 példányban in
gyen járatja a Harangszót, a Luther Naptárt pe
dig ugyancsak 100 példányban 40 fillérért áru
sítja nekik, a különbözeiét saját pénztárából fe
dezve. Szükségesnek tartja az értekezlet, hogy
elemi iskoláinkban, az állami tanterviül eltérőleg
a hittan órák száma felemeltessék.
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— Az Evang. Tanárok Országos Egye
sülete november 14-én tartotta közgyűlését
Szigethy Lajos elnöklete alatt. Elnöki megnyitót
Reli Lajos aíelnök tartott, »A tanár mint művész«
volt irányelve szép előadásának. Az egyetemes
felügyelőt Mágócsy-Dietz Sándor az egyesület
tíiszelnöke képviselte. Jelen volt több tiszteleti
tag-között dr. Schneller István, az evang. taná
rok legnagyobb büszkesége. Szelényi Ödön tit
kár igen eleven és beható jelentésben az iskolai
év alapos történetét adta elő. Mélyenszántó elő
adást tartott Horváth Károly hazánk gazdasági
kultúrájának iskolai vonatkozásairól és Lövik
Kálmán az angol nyelvi oktatásról. Szigethy La
jos elnök bejelentette, hogy a tanárok gyerme
keinek neveltetési alapja már szépen meggyara
podott; tőkéje közel 10.000 pengő, évi jöve
delme erre a célra mintegy 7000 pengő. Az
1929/30. iskolai évtől már évi 5000 pengő oszt
ható ki febő iskolába járó tanárgyermekek kö
zött. Szigethy Lajos elnök jelentette, hogy
»Luther lelke« cimü munkájának harmadik kö
tete is megjelenik; ennek ára is iskolái művészi
célokra fordittatik. A gyűlés utáni barátságos
összejövetel keretében volt együtt az evangéli
kus tanárság.
— A veszprémi egyházmegye értekezlete.
Közös lelkész- és felügyelői értekezletet hivott
össze Pápára, nov. 7-re, Takács Elek, a vesz
prémi egyházmegye esperese. Az Úrvacsorát lel
kes bes éd kíséretében Nagy Jenő, ösküi lelkész
osztotta ki. Az értekezlet jegyzőkönyvbe fog
lalta a nyá on elhalt suri lelkész: Boczkó Gyű* a
emlékét, kit rövid, két éves suri munkálkodás
után szólított el a Mindenható. Azelőtt jolsvatapolcai lelkész volt, de onnan a csehek elűz
ték. Uj otthont a dunántúli egyházke.ület püs
pöke adott neki, kinevezvén őt somogyvámosi
adminisztrátorrá. Oltani érdemes működése után
került Surra, hol szintén hű munkásnak bizo
nyult. Emléke áldott lesz gyülekezetében. Novák
Rezső, ajkai lelkész »Az egyházközségi felügyelő
az egyházvédelem szolgálatában«, Hering János
veszprémi lelkész »Lelkész és felügyelő együttmunkálkodása« cimen tartottak előadást. Az
értekezlet kimondotta, hogy a két dolgozatot az
egyházmegye felügyelői számára sokszorosittatja. Kovács Béla pápai hitoktató »Ifjúsági éne
keskönyvbe felveendő énekek jegyzéke« cimen
értekezett. Külön ifjúsági énekeskönyv szerkesz
tését nem tartja szükségesnek, de úgy az ifjúság
vallásoktatásának, mint a jövendőbeli felügyelők
nevelésének érdekében fontosnak tartja a hit
oktatói állások olyan szervezését, hogy a fiatal
lelkész ne tartsa átmenetinek hitoktatói" munkás
ságát, hanem egész élete munkáját a vallásokta
tásnak szentelhesse. Molnár Gyula, egy hm.
pénztáros a lelkészi nyugdíjintézet járulékkive
tését ismertette. Az értekezlet hangsúlyozta, hogy
ha a lelkészi kar jogos követeléseit teljesítené
az állam, akkor a lelkészek is könnyebben ele
get tudnának tenni kötelezettségeiknek. Síkos
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Gyula, zálagalsái lelkész, gyülekezetének súlyos
helyzetét ismertette. Horeczky Béla volt segéd
lelkész, a Britt- és Külföldi-Bibbaterjesztőtársuíat képviselője szóit a Bibliáról, felajánlván szol
gálatait a gyülekezeteknek. Több apróbb tárgy
megbeszélése után azzal az érzéssel oszlott szét
az értekezlet, hogy a lelkészek és felügyelők ta
nácskozása nem hiábavaló s hogy ilyeneket a
jövőben is kell rendezni. Jelen volt az értekez
leten és a tanácskozásban is részt vett a : egyház
megyei felügyelő: Mihály Sándor, azután még
Fulay Gábor és Hütter Lajos ny. lelkészek, ki
ket az értekezlet szeretettel és tisztelettel üdvö
zölt. Az értekezlettel egyidőben gyüléseztek az
egyházmegye lelkésznél, kik megjelentek az ér
tekezleten is, hol Takács Elek esperes köszön
tötte őket szerete[teljes szavakkal. A lelkésznék
nevében Novák Rezsőné válaszolt az üdvözlésre.
— Ezüstlakodalom. F. évi nov. 17-én ün
nepelték meghitt, családi körben Baldauf Gusz
táv pécsi lelkész, egyívű, lel készegye. ületi elnök
és neje Tomka Gizella házasságkötésük negyedszázados évfordulóját Györkönyben, a jubiláló
családanya szülőfalujában és szülőházában. Ez
alkalommal ugyanazon templomban és ugyan
azon oltár előtt, ahonnan 25 évvel ezelőtt együtt
indultak el az élet közös útjára, adtak hálát Isten
nek edd g tapasztalt megsegítő kegyelméért. f\.
jubilánsokra Sch, I. györkönyi lelkész, sógoruk,
kérte Isten további kegyelmét és áldását. A ju
bilánsok ez ünnepélyes alkalommal néh, Tomka
Gusztáv volt györkönyi lelkész-alesperes, a'ju
biláló családanya édesatyjának emlékére, a györ
könyi gyülekezetnek egy szép csillárt és 6 drb.
fali gyertyatartót ajándékoztak. Isten áldása ki
sérje a jubiláns házaspárt, élete további folyá
sában is!
- Aratási hálaadó ünnep a soproni gyü
lekezetben. A sopioni gyülekezet Szenth. u.
24. vasárnapon ülte meg aratási hálaadó ünne
pét és ez alkalommal követendő példáját nyúj
totta az igazi, tettekben is megnyilvánuló hálá
nak Isten jótéteményeiért. A tehetősebb hívek
az idén is nagy mennyiségű élelmicikket ajánlot
tak fel, hogy azokból a szükségben lévőknek
is enyhítsék gondját. Hálaadó istentisztelet után
az elemi iskolában kerültek szétosztásra az ado
mányok és a felhalmozott burgonyából, zöld
ségből, zsírból, tojásból, lisztből, stb.-ből 200nál több család részesülhetett szeretetadományban. Az adományok összegyűjtését és szétosz
tását a nőegylet tagjai végezték nagy önzetlen
séggel.

— Papp József, a soproni tanítóképző-inté
zet nyugalmazott igazgatója november 22 én, éle
tének 70. évében elhunyt. A megboldogult 1883tól 1905-ig rendes tanára, 1905-től 1917 ig igaz
gatója volt az intézetnek. Nagy érdemeket szer
zett magának azokkal a népiskolai tankönyvek
kel, amelyeket Kapi Gyulával együtt irt meg.
Temetése nov. 24-én volt.
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Evangélikus leány k oh eren cia . A Kér.
Leányegytsületek Nemzeti Szövetsége december
8 -9-én Ózdon evangélikus leányok számára
leánykonferenciát rendez a következő tárgyso
rozattal: Dec. 8-án, szombaton: Áh tat: Jöjjön
e! a Te országod. Előadás: Isten hód.tó tervei:
1. A végcél. Bibliakör: Isten országa sem itt,
sem ott, hanem tibennetek van. Megbeszélés:
Mennyiben szolgálja egyesületem Isten orszá
gát? (Nevelés, szolgálat) Nyilvános előadás:
isten országa földi erősségei: 1. Az egyház.
2. Az imádkozó ember. Dec. 9-én, vasárnap.
Vasárnapi iskolai mintatanitás. Istentisztelet: Is
ten hóditó tervei: 2. Hatalma. Ifjúság Luther
Szövetség gvülcse. Külföldi egyesületek mun
kái az Isten országáért. Megbeszélés: Mennyi
ben szolgálja egyesületem az Isten országát.
Folytatás. Nyilvános ünnepély. Isten hóditó ter
vei: 3. Szeretete. Leányok a dicső jövendő szol
gálatában. Előadókul fölkérettek: dr. Deák Já
nos, dr. Dómján Elek, Turóczv Zoltán, Duszik
Lajos, dr. Csengődy Lajos, Krieger Mihály, dr.
Scholtz Oszkár, Gregersen Lujza, Victor Érzséhet. Részvételi dij é.s napi ellátás 7 P. E tartal
masnak ígérkező konferenciára minden evang.
leánykörnek és egyesületnek felhívjuk a figyel
mét. Vegyenek részt minél számosabban ezen
az első hitépitö, egyházi munkára nevelő evang.
leánygyülésen. Hatalmas lépés lesz ez a Kér.
Leányegy. "Nemz. Szöv.-e evang. ágának kiépí
téséhez, amelyre a már kiépült és erőteljesen
munkálkodó ref. ág mellett nagy szükség van.
Jelentkezéseket az ózdi evang. lelkészi hivatalba
kell küldeni.
-- A Protestáns Irodalmi Társaság Pécsett
tartott kulturestélye után, melyen Kapi Béla püs
pök Széchenyi Istvánról, mint a lelkiisimret po
litikusáról tartott előadást, még két nagyszabású
kulturestélvt rendezett. Özdon november hó 17én a gyár olvasóegyletének a nagytermében volt
az irodalmi és kulturestély. A gyári zenekar
hatalmas nyitánya után az olvasóegyleti d dárda
Szedlák Gábor karnagy vezetésével Farkas Sán
dor gyönyörű szerzeményét, majd később régi
népénekekéi énekelt csudálatos művészettel. Dr.
Placskó Lajosné Wagner, Strauss és Tarnay
müvei közül énekelt néhányat. Dr. Placskó La
jos művészi gordonka-számmal gazdagította a
műsort. Az irodalmi részt Szegedy István költő
biztosította, ki mély életfilozófiát sugárzó köl
teményeiből olvasott fel. Az estélv középpontját
Kapi Béla püspök előadása képezte, ki a munka
szociális és erkölcsi jelentőségét világította meg
a hatalmas nagy közönség előtt. Vasárnap Kapi
püspök az ózdi templomban prédikált. Az ózdi
kulturestély sikerét nemcsak az evangélikus és
református hívek testvéri összefogása biztosí
totta, hanem egyszersmind az acélgyár igazgató
ságának páratlan támogatása is. Zorkóczy Samu
vezérigazgató, ki az ünnepségre Budapestről
Ózdra utazott, szombat este vacsorát adott, más
nap pedig az acélgyár látta vendégül Kapi püs
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pököt, továbbá az evangélikus és református
egyház presbitériumát. Az ebéden résztvettek
a gyár igazgatói s magasabb hivatalnokai is,
úgyhogy mintegy 70-en voltak a gvár vendégei.
Kapi pü pák délután autón Miskolcra utazott,
ahol is a Protestáns Irodalmi Társaság este ó
órakor az evangélikus templomban tartott val
lásos estélyt. Az evangélikus vegyeskar gyö
nyörű énekszámán kívül Pazár Béla Boccherini
Lorgóját játszotta gordonkán, Záhony János pe
dig Bethoven főhás/át énekelte. Pazár István
Bach D-moll praeludiumát és fugáját játszotta
oigotián s a vegyeskar «Maradj meg kegyelmed
del című moícttct adta elő. Szegedy István iró
költeménveiből mutatott bv néhányat, melyek kö
zül a 90. zsoltár ragrdta meg különösen a lel
keket. Kapi püspök ezen a kulturestélyen a kö
vetkező kérdésről tartott előadást: az ember fe
lelőssége a nemzet sorsáért. Előadásában kifej
tette a felelősségnek az ön tudat ossághoz való
viszonyát, annak az emberi méltósággal s köz
hasznú életre kötelezéssel való kapcsolat öt. Meg
állapította a nemzet igazi fogalmát s a nemzet
egyéniségével, műveltségével, erkölcsével cs
egységével szemben fennálló kötelességeit. Az
előadás mély hatást keltett.
Felhívás. Lelkésztestvértinket fölkérem,
alulírott címére szívességből megküldeni lehe
tőleg fényképben (végső esetben Látképes lev.
lapon) templomuk, piroch á is, iskolai és egyéb
egyházi középületük, templomuk belseje vagy
egyéb egyházi szerelvényük vagy egyháztörténeti nevezetességű emlékeik, eddigi lelkészeik
stb. képmását a theológiai liturgikai gyűjtemény
teljessé tétele céljából, hol gondoskodni fognak
a kellő tudományos feldolgozásról és megőrzés
ről. A portóköltséget kívánatra megtérítjük.
Ugyanakkor kérnénk a .templo n bebö térviszo
nyairól és szószék, padok, karzat elhelyezéséről
egy egyszerű vázlatot (lehet ceruzával is) meg
küldeni. Hittestvéri szeretettel: Csikesz Sándor,
egyetemi professzor, Debrecen, Kollegium.
Gyalog István. 1865 1928. A bonyhádi
főgiinná/iuin nagyérdemű nyug. igazgatója no
vember 2-án meghalt, temetése nov. 4 én volt
a főgimnázium előcsarnokából. Gyalog István
1865. március 26-án született a tolnamcgyci Sárszentlórincen, a főgimnáziumot Sopronban, eg\etemi tanulmányait Budapesten végezte. Harmad
fél évig a békéscsabai polgári leányiskolánál volt
tanár, onnan választották meg 1883-b3ii a bony
hádi algimnáziumhoz. Nagy része és érdeme
van Gyalog Istvánnak abban, hogy a bonyhádi
algimnázium 100 éves fennállását főgimnázium
má fejlesztéssel ünnepelhette. 1906-ban megnyílt
az ötödik osztály, 1908-ban az uj épület átadatott
rendeltetésének s 1909-be.i az intézet megkapta
a nyilvánossági jogot. Gyalog István 1889-től
1918-ig, nyugalomba vonulásáig igazgatója volt
az intézetnek. Igazgatói működésének idejébe
esik a 200 tanuló számára berendezett konviktusépület felépítése, továbbá az internatus létesi-
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tése. Nyolc évig a bonyhádi gyülekezet felügye
lője is volt; haláláig tiszteletbeli elnöke volt a
Protestáns-egyletnek.
— A Protestáns Irodalmi Társaság a bu
dapesti ref. theologia dísztermében november
13-án d. u. 5 órakor irodalmi estélyt rendezett.
A megjelenteket Kapi Béla püspök üdvözölte;
megnyitó szavaiban rámutatott arra, hogy a
Prot. írod. Társ. is egy összekötő láncszem az
evang. és a ref. egyház között és segíti annak
a lelki egységnek a megvalósítását, amely nem
az egyéniség eltörlésében és az elszintelenitésben áll, mert az egyéniség kidolgozása az egy
háznak önmagában hordozott hivatása. Hamvas
József két nagy tetszéssel fogadott novelláját
olvasta fel. Révész Imre debreceni ref. lelkész
a magyar protestantizmus egységéről tartott fel
olvasást. Kifejtette, hogy a protestáns egység!
nem lehet az unió egysége, mert a két történelmi
protestáns egyház között lényegbeli különbség
van a kiinduló pont miatt. Az ágostai hitv. egy
ház kiinduló pontja az a kérdés: hogyan része
sülök Isten kegyelmében? A helvét hitvallású
egyház pedig abból a kérdésből indul ki: hogyan
érvényesülhet Isten szuverén felsége?,A magyar
protestantizmus egysége nem lehet a »protes
táns szellem« egységében sem. A »prot. szel
lem« a racionalizmus szójárása, de meghatározni,
hogy mi a »prot. szellem«, senki se tudja. Az
egységet arra sem lehet alapozni, hogy a meg
térés és újjászületés értékelésében keressük azt;
ez a pietisztikus irányzat csak a szektáknak ked
vez. Az egységet azoknak a vonásoknak kidomboritásában kereshetjük, amelyek a két egyház
ban közösek. Révész Imre négy ilyen közös vo
nást sorolt fel: 1. Az isteni kegyelem feltétlen
érvényesülése az emberi erőkkel szemben az
üdvözülés folyamatában; 2. Isten tökéletes és
végleges önbizonyságtétele az Igében, a biblicitás; 3. A feltétlen egyházi jelleg, vagyis hogy
az egyház isteni eredetű üdvintézmény, a Krisz
tus teste, ezzel a két prot. egyház élesen elválik
a szektáktól, amelyek az egyházhoz való tarto
zást az egyén szabad elhatározásától teszik füg
gővé; 4. Az egyházban minden emberi uralom
nak kizárása, az egyetemes papság, a laikusok
nak az egyházkormányzatban való részvétele.
Révész Imre szerint a protestáns egység 99%ig a két nagy történelmi prot. egyháznak az
ügye. Történelmi és elvi önismeretre van szük
ség mindegyik egyházban, de ennek egyik integ
ráns része a testvéregyház ismerete is; ez a két
egyház teológusainak és publicistáinak feladata.
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Sajtó, irodalom, tudomány, a szabad belmissziói
mozgalmak álljanak teljes határozottsággal a két
történelmi egyház elvi egységének alapján. Szük
séges a tankönyvek és konfirmációi könyvek re
víziója, a tanárokban és tanítókban a protestáns
öntudat megerősödése. A lélekhalászatnak vé
get kell vetni. A magyar keresztyén és magyar
nemzeti egység megvalósítását nekünk csak ma
gunknál lehet kezdeni; ne vádoljunk másokat,
amíg magunk nem tettük meg a szükséges lé
péseket az egységhez. A keresztyén világ nagy
mozgalmaira való tekintettél is egységre kell
törekednünk. Közösen kell védekeznünk Róma
és a modern pogányság ellen. — Az irodalmi
estély után Ravasz László ref. püspök elnöklete
alatt választmányi ülés volt, améiyen, (evang. rész
ről jelen voltak Kapi Béla püspök, dr. Schneller
István, D. dr. Profile Károly, dr. Deák János,
dr. Szlávik Mátyás, Scholtz Oszkár, dr. Kovács
Sándor, Németh Károly. Révész Imre, a ref. zsi
nati bizottsági tudományügyi előadója előterjesz
tette, hogy a ref. zsinat felvette programmjába
a tudományosság anyagi támogatását, amely
nek célja egy központi tudományos és irodalmi
szervezet létrehozása, amely képviselné és irá
nyítaná az egész magyar protestantizmus tudo
mánypolitikáját. Alapul a ref. zsinat a Prot. Iro
dalmi Társaságiot kívánja venni. Kapi Béla püs
pök a tervet örömmel és lelkesedéssel köszön
tötte. Hozzászóltak még D. dir. Profile Károly
és dr. Schneller István, végül Révész Imre kö
szönte meg a megnyilatkozásokat a tudományügyi bizottság nevében is.
— Felhívás* Budapesti tiz éves igehirdetői
szolgálatom alatt, a több mint ezer, szószéken,
összejöveteleken, estélyeken elmondott és leirt,
vagy gyorsírással feljegyzett előadásaimból és
beszédeimből 90—100 beszédre terjedő két kö
tetet szándékozom kiadni advent első vasárnap
jára. A két könyv ára előzetes sürgős megren
delés esetén 8 P lesz, A megjelenéskor utánvét
tel küldöm a könyveket a megrendelőknek.
Könyvem cime: «Ime, a magvető kiméne vetni!»
A könyv tartalma áttekinthetőség és tárgyi cso
portosításért hét fejezetre oszlik a következő cimek alatt: I. Semper reformari. (Előadások. 10
darab.) II. Sátoros ünnepek. (22, minden nagy
ünnepre 2 vagy 3 beszéd.) III. íme, a magvető
kiméne vetni. (25. Kronologikus sorrendbe sze
dett beszéd.) IV. Transzparensek. (10. Bibliai
jellemrajz.) V. Sorozatos beszédek. (8 beszéd
Jézus és a Sátán és a Talentumotok.) VI. Ki
pattanó szikrák. (10 evangeiizáló beszéd.) VII. A
jövendő piros virága. (10 konfirmáló és gyermek
istentiszteleti beszéd.) Szabó Imre, budapesti fa
sori ref. lelkész.
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Jelek magyarázata: * Gyorsvonat. ** Győr —Eszter
gom közt motorvonat, Komárom—Budapest között gyors
vonat
§ Gyors motorvonat
f Csak munkanapon
közlekedik, f f Csak vasárnap és ünnepnap közlekedik
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Állásnélküli evangel kus diakonissza,
aki megfelelő bizonyítványokkal rendelkezik, be
tegápolásra, gyermekek mellé, vagy idősebb házaspáth^z házvezetőnőnek ajánlkozik. Cim meg
tudható: Budapest, III. kér. (Obuda-Ujlak) ág.
hitv. evang. egyházközség lelkészt hivatala Zichy
ti. 7 sz.
A magyarhoni evang. külm issziói egye
sület f. é. nov. 15-én tartotta évi közgyűlését
Budapesten dr. Molnár Gyula budapesti táblai
bíró, egyesületi világi elnök vezetése mellett.
Mé!yens7ántó biblikus elnöki megnyitó után be
jelentette, hogy az egyesület alapitója és 19 éven
át lelkes egyházi elnöke, Scholtz Ödön espereslelkész, eztn tisztéről végleg leköszönt. Nagy
érdemeiríck jegyzőkönyvi megörökítése mellett
a közgyűlés a lemondást sajnálattal elfogadta s
az egyházi elnöki tisztségre egyhangúlag Hanzmann Károly soproni lelkészt választotta meg.
A pénztári jelentésből kitűnt, hogy az elmúlt év
ben a lipcsei misszió céljaira egyesületünk 1575
pengőt juttatott. A közgyűlést Németh Gyula
szekszárdi lelkész imája vezette be és Turóczy
Zoltán győri lelkész imája zárta b?. Nov. 17. és
18-án a főváros budai egyházközségeiben ren
dezett külmissziói ünnepélyeket. Bizakodó imádságos lélekkel várjuk a misszió szent ügyének
fellendülését.
Az Egyesült Államokban 212 felekezet
van. Missouri államban egy 300 lakossal biró
községben hat templom áll; Illionisban egy 1400
lakosú községben kilenc; egy vermonti 3300 lel
ket számláló városkában tizenhárom. Az Egye
sült Államokban kilencféle prezbiteriánus, tizennégyféle baptista, tizenötféle methodista és t zen
nyolcféle lutheránus feleke et található, sót kvéker is van négyféle.
Japán. A keresztyénséggel Japánban sok
ember az újságok révén ismerkedik meg. Ezek
az emberek nemritkán a missz ói központoktól
távol laknak s levélben kérnek közelebbi infor
mációkat. Rájuk való tekintettel a keresztyén
vallás tanítására levelezési tanfolyamokat szer
veztek. A tanfolyam rendezői olvasóikban fel
tételeznek átlagos jártasságot a világi ismere
tekben és a buddhizmus ismeretét. A tanfolyam
szerint hetenként egy könyvet kell áttanulmá
nyozni, de a következő könyvet e-ak akkor kapja
meg az illető, ha az előzőt már befejezte s ezt
írásbeli dolgozattal bebizonyította. A tanfolya
mot már számosán elvégezték és annak alapján
felvétettek a keresztyén egyházba.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Budai olvasó- Áz evang. teológiai fakultás
Sopronban van. A felvétel korhatárhoz nincs
kötve. Szükséges a középiskolai érettségi bizo
nyítvány. Közelebbi felvilágosításért tessék a fa
kultás dékáni hivataláho'Z (Sopron, ev. líceum)
fordulni.
Evang. sajtó. Á protestáns sajtó
iroda vezetője Farkas Sándor, Mátyásföld, Arany
János u. 18. szám. Mindenkor lehetőleg; az ese
mény napján, távolabbi helyekről express 'tevéi
ben kér tudósítást, ha ő maga nem lehetett je
len. Halálesetekről sürgönyileg kér tudósítást.
Hírszolgálatunk kiépítése elsősorban természet
szerűleg attól függ, hogy lapjaink kapnak-e tu
dósításokat az eseményekről.
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affay, imakinyv.
(Ev. hívek számára.)

Felelős kiadó; PÁLMAI LAJOS.

A győri ág. h. evang. egyházközség a
IV. kerületi, szabadhegyi osztat'an elemi iskola
kántori Képesítéssel bíró fériitanitói állására pá
lyázatot hirdet. Tanítói javadalom a törvény sze
rint megállapított. Az állás betöltésénél a nyug
díjas tanerők előnyben részesülnek, de csak
kezdő, tényleges rendes tanítói alkalmazásban
nem álló tanítókkal szemben. Pályázati határ
idő: a hirdetésnek a Néptanítók Lapjában való
megjelenésétől számított két hét. A pályázatokat
a győri ág. h. evang. egyházközség iskolaszé
kéhez kell beküldeni. (Győr, Petőíi-tér 2.)

Imakönyv gyermekek számára.
P
Vászonkötés, tokban
.
.
.
L—
CeUuloidkötés, fehér vagy fekete, arany
metszéssel, tokban
.
.
. 16' —
Párnázott bőrkötés, arany metszéssel,
tokban
.
.
.
.
.
20' —
Ezeket az imakönyveket előnyös feltételek
mellett bizományba is szállítjuk, ha ebben előbb
levelezés utján megállapodunk.
5—1

okai Lajos
könyvkereskedése, Budap.st, IV. Kamermayer
Károly-utca 3,
(Központi városház épülete).

K a p h a tó :

Fekete félvászonkötésben .
.
.
.
.
.
Fekete egész vászonkötésben, tokkal
.
.
Párnázott vászonkötésben, arany m etszéssel
.
Celluloid kötésben (fehér vagy fekete színben)
Legfinomabb párnázott bőrkötésben.
.
.

P engő

H

4'50
5 ’60
13’—
18’—
22' —

0

.
.
.
.

Amely Egyház ezt az uj énekest bevezetni
óhajija, szíveskedjék hozzám fordulni ajánlatért.
E lőn yös íe lté te le ím a b eszerzést m egk ön n yítik .
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E gyh ázirod alm i jeg y zék et d í j t a l a n u l küldök.
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könyvkiadóhívatala Budapest, IV.
Kamermayer Károly-utca 3. szám.
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Győri Hírlap nyomdai műintézet gyorssajtóián Győr, Qzuczor Gergely-u. 15. szám. (Vezető Ligeti István.) — Telefon 239. — 8576

1928. decem ber 9 .’

XIV. ériolyaiu.

S z e r k e s z té s é i: L O B É I T (M eson m .)
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K i a d j a : ! LOTHER- SZÚVETSÉG.
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Az ig e é s a v ilá g .
„Az ég és a föld elmúlnak, de az
én beszédeim semmiképen el nem
múlnak.“
Luk. 21. t0.

Krisztus két nevezetes tanítása foglal
tatik ebben a m ondatban. E lőször az, hogy
amit az érzéki em ber m aradandónak tart:
a föld, a nap, a csillagok, elmúlnak. Má
sodszor. hogy amit az érzéki em ber gyen 
gének, elm úlónak. elröppenönek tart: az a
beszéd, melyben ö a Léleknek és életnek
tanítását nyújtja az em bereknek, m egm a
rad A hitetlenség mindegyiket kikezdi. A
hitetlenség az anyagról azt tanítja, hogy
megmarad: az igazságról pedig azt. hogy
az igazság relativ, helyhez, időhöz, környe
zethez van kötve s amint a m iljő változik,
elváltozik az igazság képe is.
Kétségtelen, hogy Jézus meg volt győ
ződve arról, amit m ondott. Kétségtelen az
is, hogy követői meg voltak és meg vannak
győződve Jézus tanításának igazságáról. Az
evangéliom abszolút igazság, örökre megáll,
soha el nem avul. A világ pedig elmúlik
és annak kívánsága is. E m eggyőződés n él
kül a keresztvénség nem hódíthatott volna.
Az olyan hit és az olyan erkölcs, amelynek
vallói és követői azokat csak ideiglenesen
érvényesnek tartják, nem szám íthat m ártí
rokra. vértanukra.
Ezt a bizonyosságot azonban nem lehet
kierőszakolni. S ha sokan akadnak, akik
erre a bizonyosságra nem jutnak el. nem
segítünk a bajon azzal, hogy felette sirán
kozunk, vagy zsörtölődünk. Sem azzal, hogy
a korszellem et kiáltozzuk. Jézus előre látta,
hogy csakúgy mint földi éleiében, később
is sokan lesznek, akik m egbotránkoznak ő
benne. S amit a tanítványoknak ebben a
tekintetben lelkére kötött az volt, egész egy
szerűen az, hogy tegyenek bizonyságot ő

Hirdetési árak megegyezés szerint.

róla. Ma is és m indvégig ez a Jézus hívei
nek és követőinek, az egyháznak és a ke
resztyén ségnek teendője: a bizonyságtevés
Jézusról, a Krisztusról.
Az igét akarjuk védelm ezni?
Védeni
akarunk valam it, ami védelem re nem szo
rul. Az igét ne féltsük. Az igével szemben
tehetetlenek vagyunk mi és lehetetlen a vi
lág. K ülönös dolog védeni azt. amire támasz
kodunk: erősíteni akarni azt, ami erőnknek
forrása. Az igét Isten védi, őrzi. tartja örök
érvényben. Evangélikus egyházunk az ige
egyháza. De nem azért, mert az igének a
palronája. Ellenkezőleg, azért, mert az ige
oltalma alá helyezi magát és beéri az igével.
Az evangélikus egyház azt vallja, hogy az
ige elégséges. Mert az ige élet és Lélek, s
az egyháznak ez kell: élet és Lélek.
Nem apologétáknak rendeltettünk. Fel
adatunk a bizonyságtevés. Az apológia a
könnyebbik vége a dolognak. Az apologéta
nein kezeskedik egész szem élyével
azért,
amit véd. Az igét önmagán kívül helyezheti,
s amit m ások kívülről támadnak, azt ő kí
vülről v éd h eti Esetleg teljes objektivitással,
higgadt m érlegeléssel, tudom ányos
felké
szültséggel. De akkor már elvileg egy síkra
helyezkedett az ige ellenségeivel. Mihelyt ar
ról van m eggyőződve, hogy az ige véde
lemre szorul, elism eri a támadás jogosultsá
gát. Elismeri azt, hogy az igét s annak igaz
ságát az em ber van hivatva érvényre és
diadalra juttatni. Ez nagy és végzetes téve
dés.
A keresztyén em ber bizonyságtételre
van hivatva. A Jézus Krisztusról való bi
zonyságtételre. Ne félj, csak higyj . A bi
zonyságtevés nem védekezés, hanem élet.
Aki a Krisztusban van, az új teremtmény
s azzal, hogy él. érez, gondolkodik, beszél,
cselekszik, bizonyságot tesz. Eszm éljünk rá
arra, hogy nekünk csak egy gondunk, dől-
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gunk, feladatunk van: az, hogy a Krisztus
ban találtassunk. A Krisztusban lenni, ez
tesz erőssé, bátorrá, hűségessé. A többi az
másodlagos jelentőségű.

ünnepelőtti gondolatok az elhagyottaktól.
.. .„És valaki egy ilyen gyermek
nek gondját felveszi az én nevem
ben, nékem veszi fel gondomat."
(Máté XVIII. 5.)

Minden ünnepet ünnepélyessé csak
szivből-szivbe irányuló keresztyéni érzel
mekkel teszünk m aradandóan emelkedetté.
Csak ily érzelmek fűzhetik a legkülönfélébb
társadalm i állású és gondolkodású embe
reket egymáshoz; csak az együtt- és egyért
érzés krisztusi m agaslatán jöhet létre egy
nemes érdekközösség, mely az együttm aradásnak és együtthaladásnak örök bizto
sítéka.
L uther éles szeme felismerte, hogy a
hívő lelkeket nem elég passzív álláspontra
helyezni; a ktiv szerepet kell adni, keresz
tyéni jogaiba helyezni, keresztyéni köteles
ségek teljesítésére időt, gyakorlására teret,
módot kell adni. L uther belátta, hogy a
misztikumnak, narkotikum nak lejárt dics
telen, fénytelen korszaka: a vallás terén az
a felekezet győz, mely a néplélek aktivitásá
nak megfelelő teret ád, alkalmat nyújt.
Amibe a m odern kulturélet a régivel
egyezik, ahol a széthullott vallások talál
koznak: ez a szeretet gyakorló tere. A
m indinkább szétfutó népszellemet itt és eb
ben lehet egyesíteni; szeretettel, a szeretet
karjain hordozni. A léleknek nem elég szel
lemi táplálékot adni s a szivet üresen
hagyni; hanem a szívnek apró győzelme
ket, ünnepeket kell szerezni. Felismerte a
szeretet i\y m unkájának nagy lendítő ere
jét Szarvas, midőn a L uther árvaházat lé
tesítette, melynek ma földje, háza s az á r
váknak minden igaz ev. hívőben gyámolítója van. A jótékonyságban és a szeretetben
mindenki egyenjogúságot érez; itt megvan
a sokat hangoztatott egyenlőség, testvé
riség ...
Az állam kötelessége lenne ugyan a
gyermekmentés (L. 1901. évi VIII. t.-c.);
de az adott viszonyok és körülm ények kö
zött erre képtelen; mig az egyházaknak ölbe
tett kézzel nézni a züllésnek kitett elhagyot
takat s ezáltal a társadalom biztonságának
veszélyeztetését elősegíteni: nem keresztyéni
cselekedet. A szegények ügyét az egyházak
nak kell tehát most felkarolniok és akkor
a közöny hideg szele nem sodorja a ve
szélybe, nem hoz egyházára is szégyent.
Sajna de való, hogy a szegények történeté
ben m indenütt a kö zö n y volt a megsem
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misítő. A Gönczi Pál alkotta eleméri-pusztai szegény iskolát a forradalom semmisí
tette meg; de a változott idők és emberek
helyébe újat nem létesítettek. Mindég vol
tak és lesznek szegények; ez igaz; de az is
igaz, hogy mindég sajnálták »a kéjtől gő
gösnek a Lázároktól az eldobott m orzsákat
is. Svájc minden kantonjában 2—3 szeretetház van (nálunk Balatonfüreden és Zólyomlipcsén volt; ez utóbbiban leginkább
a bányászok árváit nevelték), hol a nevelendők gazdasággal és ip arral is foglalkoz
nak s igy teszik az im produktivnek látszó
befektetést produktívvá. Fő azonban az e r
kölcsi nyereség. Németország, Anglia és E u
rópa egyéb kulturállam a is apasztja a zül
lött gyermekek számát; rendezi a szegény
ügyet.
Mennyi, de mennyi hasznosítható erő
érték pusztul el az indolencia m iatt zajta
lanul vagy fájdalm as jaj kiáltással: ártatla
nul vagy bűnösen a társadalm i élet szenynyes folyamában anélkül, hogy valaki sie
tett volna megmenteni: — lelkét. L élekm entési akció: eg yházak te en d ő i...
Sok az aratni való, de oly igen kevés az
arató! Pedig sokan, de nagyon sokan vár
ják a szív m unkáját, az egyházaktól; ez a ra
tóktól, kik a szegényeket összetoborozva,
hittel telítik meg az üres lelkeket; a szegé
nyek e legdrágább kincsével, mely tűrni
és remélni m egtanít; m ert: »a szegénynek,
mig a sir rá nem leheli, mindig tűrni
és remélni kell.« — (Arany János.)
Nyíregyháza.
Stoll E rnő Sám uel.

A Luther Társaság közgyűlése.
A Luther Társaság idei közgyűlését no
vember 10. és 11. naplón, Balassagyarmaton
tartotta. A társaság központja részéről Kapi
Béla püspök egyházi elnök, D. Kovács Sán
dor főtitkár és Dr. Scholtz Oszkár igazgatótanácsi tag jelent meg. Jelen volt Kiss Ist
ván is a dunáninneni kerület püspöke,
Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár,
Pályi Pál dr. főispán, Baross József dr.
alispán, és az összes többi hivatalok fejei.
A reform átus egyház elnökségével és pres
bitérium ával képviseltette magát.
Szombat este 8 órakor fényes sikerű
kultur-estély volt a nemes stilü vármegyeház
nagytermében. Az estély a balassagyarm ati
dalárda »Nemzeti Hiszekegy «-ével kezdő
dött, amelyet az egész közönség állva hall
gatott megilletődéssel végig. U tána Sztra
nyavszky Sándor állam titkár m ondotta a
megnyitó beszédet. »Fizikai erőnk — úgy
mond — amelynek segítségével győzelmes
harcot vívhatnánk bilincsbe van verve. A
nemzet kulturális ereje azonban szabad,
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szellem e akadálytalanul érvényesülhet és itt
semmisein korlátoz bennünket. Csak legyen
lelkűnkben élni akarás és az életben való
hit. A város és m egye kegyelettel őrzi a
magyar m űvelődés m inden em lékét. Hiszen
Madách Imre is, egyik legnagyobb költőnk,
e m egyének fia volt. Szellem e itt nyílt ki, s
innen indult el diadalm as útjára, 'üdvözöl
jük a Luther Társaságot, m ely nagy eszmék,
és nagy szellem ek kultuszát ápolja, és ván
dordíján mint értékes kincseket hordozza
és osztja szét a nagy nevekben rejlő szel
lemi erőket. Luther születésének m ai év
fordulóján novem ber 10.) lehetetlen nem
gondolni arra, hogy a szellem diadalm askodhatik az anyagi erő felett, ha igazság
van benne. Igyekezzünk m egtanulni a szer
vezkedést, mert szervezet nélkül a legszebb
eszmék sem érvényesülhetnek, s a legna
gyobb igazságok hom ályban m aradhatnak.
Igyekezzünk a szellem erejével visszasze
rezni, amit tőlünk elragadtak. Luther taní
tásai egyáltalában nem korlátok em elésére,
szakadás támasztására irányultak, hanem
arra, hogy közelebb hozzák az embert az
emberhez. A hatalm ast a gyengéhez. A
gazdagot a szegényhez. A boldogot a szen 
vedőhöz. És közelebb hozzák — ez a ta
nulság — a magyar embert is a m agyar
emberhez.
A nagy hatást keltő beszéd után Kapi
Béla püspök a Társaság egyházi elnöke tar
totta meg Madách Im réről nagy^ érdeklődés
sel várt előadását. Kapi Béla előadása, amely
nyomtatásban is m egjelenik, mintegy há
romnegyed óráig tartott. Percekig tartó taps
után Kovács Sándor főtitkár olvasta föl
Kozma Andornak a Társaság tiszteleti tag
jának Luther M iatyánkjáról készített nagvértékü, új fordítását, és egyúttal Rim ay Já
nosnak egy egyházi énekét, am ely megható
visszhangja Luther ének-költészetének. Fel
olvasását rövid történelm i bevezetés előzte
meg. Auer Kató énekm űvésznő két m űsor
számát a közönség nagy tetszéssel, viharos
tapssal fogadta, s alig engedte le a dobogó
ról. A balassagyarm ati dalárda szép éneke
fejezte be az estélyt.
Vasárnap az istentiszteleten Ihiszik La
jos tiszakerületi főjegyző prédikált, az oltári szolgálatot
Kiss István dunáninneni
püspök és Kardos Gyula alcsperes végez
ték. A közönség ezután ismét a várm egye
ház termébe vonult, ahol a közgyűlés kezdő
dött. A közgyűlésen Kapi Béla püspök elnö
költ, (Pékár Gyula világi elnököt hivatalos
elfoglaltsága tartotta távol) m egnyitó be
széde után a Társaságot meleg szavakkal
üdvözölte Nógrádvárm egye (alispán), Ba
lassagyarm at városa (polgárm ester), a du
náninneni egyházkerület nevében Kiss Ist
ván püspök, a helybeli evangélikus és re
formátus egyházközség (Kardos Gyula és
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Szulaesik Zoltán), Madách Társaság (dr.
Kosatzky Arnold titkár). A napirendet a
Társaság Kovács Sándor főtitkár előadásá
ban letárgyalta és egyhangúlag elfogadta,
így az űj kiadványokra, a kölcsön-könyvtárra é s a könyvkereskedés áthelyezésére
vonatkozó javaslatokat. Megható pontja volt
a közgyűlésnek az uj tiszteleti tagok válasz
tása. Az űj tiszteleti tagok: özvegy Rudnav
Józsefné, született Veress Szilárda. özvegy
Győry V ilm osné született Székács Etelka,
Szabolcs ka Mihály és Mágóczy-Dietz Sándor
egyetem i tanár. Az indítvány szép m egokolását, mely az űj tagok találó jellem zését
foglalja m agában, az egész közgyűlés megillelödött hangulatban hallgatta végig.
A közgyűlés után a társaság m egkoszo
rúzta I). Baltik Frigyes püspök sírját, ahol
Kapi Béla püspök m ondott az elaggott patriarchát széjK*n jellem ző beszédet. A tem e
tőben nem csupán a társaság tagjait, ha
nem a balassagyarm ati egyház híveinek je
lentékeny része is jelen volt. Utána pe
dig közebéd következett.
Délután Kapi Béla és Kiss István
püspökök az újonnan ép ü lt kórházat láto
gatták meg.
Befejezésül m egem lítjük, hogy a Lu
ther T ársaság kiadványai közül kim agasló
helyet foglal el Böhm Károly korszakos
nagy m üvének V. kötete és Raffay Sándor
püspök Ujtestám entom fordítása.
A Luther Társaság látogatása Balassa
gyarmat egész közönségére mély hatást tett
és m aradandó em léket hagyott hátra. A gyű
lés jelentőségét és em elkedett hangulatát
még fokozta a sok üdvözlet, m ely levélben
és táviratban érkezett az elnökséghez, ami
nek felsorolására terünk nincs.

Adventi előkészület a győri gyülekezetben.
A győri gyülekezetben az adventi időszak
alatt m.nclen héten keddtől péntekig esti elméli
kedések tartatnak, melyeknek középpontjában
Keresztelő János személye áll. A 12 előadás a
következőképen tagozódik:
I. K eresztelő János a földön. 1. Apja. Tex
tus: Lukács 1. 5-23. 2. Anyja. Textus: Lk.
1.2-1-25., 39-45. 56. 3. Születése. Textus: Lk.
I. 57-79. 4. Élete. Textus: Lk 1. 80., Mt. 3.1-4.
II. 18.
II. K eresztelő János a hiva'ásában. 1. Ige
hirdetése. Textus: Lk. 3. 1-14., Mk. 1. 3., Mt. 3.
5-12. 2. Alázatossága. Textus: Lk. 3. 15-18.,
Mt. 3. 11-17., Jn. 1. 19-37. 3. Rettenthetetlen
sége. Textus: Mt. 14. 3-5., Lk. 3. 18-20., Mk.
6. 17-20. 4. Kételkedése. Textus: Mt. 11. 1-6.,
Lk. 7. 18-23.
III. K eresztelő János az örökkévalóság
ban. 1. Belépése az örökkévalóságba. Textus: Mt
14. 3-11.
2. Halál utáni élete a barátoknál.
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Textus: Mt. 14. 12-13., Mk. 11. 27-33. 3. Halál
utáni élete az ellenségnél. Textus: Mt. 14. 1-2.,
Mk. 6. 14-16. 4. Halál utáni élete az Istennél.
Textus: Mt. 11. 7-15., Lk. 7. 24-29.
A prédikáció-ciklust Krpl Béla püspök, Turóczy Zoltán lelkész, Lukács István és Szabó
József hitoktatók, Takó István és Ittzés Mihály
segédlelkészek tartják.

IRODALOM.
A Proí. Szemle decemberi száma hozza
Révész Imrének a Prot. Irodalmi Társaság iro
dalmi estélyén tartott előadását a magyar pro
testantizmus egységéről. Dékány István «Kultúra
és politika ) címen reflexiókat ir Kornis Gyulának
azonos cimü könyve kapcsán; nem tudom, hogy
valóságigal uj problémalitása-e a magyarságnak
a kultúrpolitikai problémakörnek, mint aktuális
politikumnak a felismerése, s hogy a 20. század
második évtizede igazán fordulópontot jelent-e;
én ug;y látom az első magyar királynak volt annyi
kultúrpolitikai érzéke, mint a fasizmusz emlőin
táplálkozó magyar Romulusoknak; s a Habsbur
goknak, nem szólva Eötvösről és Apponyiról,
szintén volt igen jó tájékozódásuk afelől, hogy
mit jelent, olaszul mondva, az «educazione a
distanza», vagyis a jövő számára való nevelés;
ne higyjük, hogy a világot Mussolini teremtette,
s azt se, hogy Mussolini tartja fenn; talán az sem
egészen helytálló, amit Kornis a háború előtti
időkről mond: «A boldog békében, Ausztria
gyámsága alatt, a nagyvonalú madártávlat he
lyett még a nemzet vezető társadalmi rétege is
a béke perspektívájából nézte az emberiség éle
tének zsongását;) békák a háború után is akad
nak, a békebeli békák közül pedig mutatóba
megmaradt még Apponyi volt kultuszminiszter
s jó volna, ha sok ilyen perspektiváju békánk
élne. — Az arcképek rovatban Karácsony Sán
dor Gombocz Zoltán nyelvész sze lemi arcképét
rajzolja meg. A Kritikai Szemle rovatba többek
között Szeberényi L. Zs., Mikler Károly Írtak
könyvismertetéseket. Most is értékesek a Szín
házi, a Zenei szemlék és a Kiáll tások szemléje.
— A Protestáns Szemle Zsnka Ferenc szerkesz
tésében előkelő helyet vívott ki magának a ma
gyar folyóiratok között; jövőre harmincnyolca
dik évfolyamába lép.
— A Lelkipásztor decemberi füzete (V.
évfolyam 1. szám) ádvent 1. vasárnapjától új
évig hoz egyházi beszédeket. Szerzőik Kardos
Gyula, Vértesi Zoltán, Tóth József, Fekete Dé
nes, Geduly Henrik, Duszik Lajos, Nagy István,
Kemény Lajos, dr. Raffay Sándor. Turóczy Zol
tán bevezető elmélkedést, Ligeti Ede előfohászokat irt. A Lelkipásztornak ezen száma alapján
legközelebb ismertetni és méltatni szándékozom
prédikáció irodalmunkat.
— A Prot. Tanügyi Szemle novemberi szá
mában Dr. Szlávik Mátyás Nietzschet mint pe
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dagógiai irót méltatja («a pedagógiában is az
újabb nagy klasszikus írók sorában van helye»).
Mohr Győző a fasiszta iskola-reformot ismer
teti (látszik, hogy a szedő sein olaszul, sem fran
ciául nem tud); a reformot legtalálóbban jellemzi
szerintem a Sorbonne-nak az az igazgatója, aki
azt mondja, hogy a Gentile-reform elsősorban
politikai esemény; és ha ez a maliciózus jellem
zés csakugyan találó, akkor a «Signore G. Lombardo-Radice > említette külföldi tanulmányozók
csak azonos politikai hitvallás mellett tekinthe
tik mintaszerűnek. Érdekes «Az osztályozásról»
cimü cikkben Dr. Kemény Gábornak az a kije
lentése: «ma még van német tanár (t. i. német
szakos magyar tanár), aki a Die Glocke c. több
mint 300 soros költeményt egyszerre adja fel
tanítványainak.» Nagy Miklós (református) «Egy
házi törvényeink első törvénycikkéhez» címen
szól a prezbltériumokról, s azt a javaslatot teszi,
hogy azoknak harmadrészét válasszák, harmad
részét az egyházmegyék elnökségei nevezzék ki,
harmadrésze pedig virilista jogon kerüljön be.
Kiss Sándor a numerus clausus mellett tör lánd
zsát s azt a különös állítást kockáztatja meg,
hogy «a protestantizmus még olyan kérdések
ben sem kötelezi a lelkiismeretet, ami lényegé
hez tartozik;» s mi ez a lényeg; Kiss Sándor sze
rint? «A protestantizmusnak az a lényege, hogy
nem kötelez.» A Megjegyzések rovatából kettő
érdemel figyelmet; Dr. Händel Béla az ev. lel
kész kizárólagos parochusi jogáról ir; Sz. Ö. dr.
Szeberényi L. Zs. főesperesi kijelentésének né
hány mondatát idézi a fakultásról, a kerületek
arányosításáról, a szinekurákról, a reprezentálásról.
— Payr Sándor: Cordatus Konrád budai
pap, Luther jó barátja. Luther Társaság kiad
ványa. 1928. — Értékes adatokat tartalmazó mo
nográfia a magyarországi reformáció első év
tizedeiből. Cordatus Budán ismerkedett meg
Luther irataival, s ő lett Budának első lutherá
nus lelkésze 1521-ig. Száműzetést és fogságot is
szenvedett Budán és Esztergomban. A mohácsi
vész okairól könyvecskét irt. Mária királyné és
Luther között a szellemi érintkezést Cordatus
indította meg. Mint Luthernek egyik legkedve
sebb barátja és munkatársa, ő kezdte meg az
asztali beszélgetések feljegyzését Wittenbergben
1531-ben. Luther tiszta tanainak heves védője
Cruciger, Melanchton és a filippisták ellen. A
németeket a török elleni háborúra ösztökélte.
Kimutatja Payr, hogy Cordatus és Luther a ma
gyar históriában jártasak voltak, idézi Luthernak
II. Lajosról, I. Ferdinándról, Magyarországról
mondott megjegyzéseit. «Annyi bizonyos, —
mondja Payr - hogy Cordatus és Luther csak
az evangéliumi hit szabad hirdetésében látták
Magyarország fennmaradásának bztositékát és
a török veszedelmet úgy tekintették, mint Isten
büntetését, mely a vallásüldözés miatt zudult
Magyarországra. És Ferdinándnak a törökkel
szemben való tehetetlenségét is ennek tulajdoní
tották.» Payr Sándor ez uj munkája, nagy törté✓
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nele mtudom ányi értéke mellett igen alkalmas
arra is, hogy annak alapján előadás alakjában
reformációi ünnepélyen, vagy vallásos estélyen
ismertessük a magyarországi reformáció első
éveit Lutherhez való közvetlen, személyes vo
natkozásban. Eg> előadásra való anyagot bőven
találunk a 41 oldal terjed.Imii, rendkívül tartal
mas Luther Társasági kiadványban.
Keeble Sám uel: A Szentirás szociális
tanításai. Fordította Incze Gábor. Budapest,
1928. Tizenhárom fejezetben tizenhárom angol
methodista mutat rá — a hata’mas anyaghoz
mérve szűk terjedelemben, mindössze 226 oldalas
könyvben
a korunkat legtüzesebben égető
problémára, amint az s annak megoldása szent
iratainkban megjelenik. A tizenhá o.n értekezés
nem egyforma értékű; az Ujte tamentomi köny
veket tárgyaló rész sokkal jobb. Az Ótestamcntommal foglalkozó fejezetek jobbjára elnagyoltak
s inkább petitio principii benyomást kJtenek;
ennek a lesznek felhaszná á ánál erős kri.ixával
kell élnünk. De az egész műnek a szelleme Jó s
nyomatékosan ajánlóin besze zé ét. tanu’mányozását, felhasználását minden lelkésznek, tanítónak,
Biblia-körök vezetőinek. Külön emli.ést érdemel
Szabó Imre ref. lelkész bevezető cikke a legna
gyobb szociális erőforrásról. Incze Gábor for
dítása általában jó, itt-ott van benne idegen
szerűség, talán (az eredeti szöveget nem isme
rem) tévedés is. A szentirásb>eli helyek angol
szövegét nem mindig hasonlította össze a ma
gyar szöveggel. Például 16. old. Prédikátor 5,
9 egészen más a magyarban, mint az angolban,
s véletlenül a magyar a helyes, nincs s/o arról,
hogy «a föld haszna mindenkié . A zsoltárokban
az angol itt-ott másként számozza a verseket,
mint a magyar; Incze sok h lyen meghagyta az
angol számozást (36:9; 41:11 12; 6 ):2 5 , 83:14,
36:6; a magyalban mindenütt eggyel magasabb
a versszam). Magyar egyházi irodalmunknak
nyeresége ez a könyv, azért nem is kívánok
egyes állításaival polemizálni, nehogy azt a lát
szatot keltsem, min.ha egészben véve nem tette
volna rám a legjobb benyomást. A könyv ára
fűzve 4.40 P, erős vászonkötésben 7 P.

Hogyan választották Matkovich Pált
felügyelőnek ?
— Viharos választás Dunántúl a Türelmi Rendelet évében. —
Perlaky Gábor, az erélyes, kem énvszavu és némi önkényességre is hajlandó
püspök, N em csdöm ölkről 1781. iul. 25. közli
a gyülekezetekkel, hogy W ittnyédy János, a
kiváló ügyvéd és dunántúli főinspektor, jul.
hió'16-án 15 napi betegség után életének
79-ik, főinspertorságának pedig 27-ik évé
ben nem esi kastélyában Keményegerszegen
elhunyt. Méltó utódjául ajánlja Caiisius Fri()!/es
de Kaliseh bárót, a som ogvm egyei
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Tab földesurát, aki ott tem plom ot épített,
a maga költségén iskolam estert hivott és sok
más bizonyságát is adta vallásos buzgalm á
nak. A báró urat ez ügyre nézve, m ihelyt
som ogyi birtokára m egérkezik, meg
fog
ják kérdezni s a lelkészek és patrónus urak
is értesülni fognak. Jellem ző az akkori vi
szonyokra nézve, hogy a püspöknek ezt a
sürgős levelét Greskovies Imre diák 3 év
múlva velegi lelkész) vitte Kertén, N agy
s z ő lő s ö n kezdve Dörgicséig és Tabig s i*
püspök felhívta a lelkészekei, hogy az e l
látáson kívül öl garas útiköltséget is ad
janak neki, mert l ábról a báró úrról ő fog
inform ációt
hozni.
(Fábri-B ozzav napló
242. 1.)
Perlakv püspök azután szintén Gresko
vies diák állal aug. 15-re N em esdöm ölkre
hívta össze az espereseket és Kiss János
győri ügyvédet és felügyelőt, D om okos Fe
renc kanolesi birtokost és egyházfel ügy clőt, az Esterházyak ügyvédjét, Matkovich
Pált és m ásokat. Sopron már előre kijelen
tette, hogy hozzájárul Caiisius báró m egvá
laszt ásához. Itt a (lömülki kisgyülésen azon
ban Caiisius bárón kívül felügyelőnek je
lölték még Jeszenák Pált. János fiát, a hires
és gazdag jogtudóst, továbbá L ászlófalvi
Eördögh
Mátyás nem cscsói ügyvédet és
birtokost, Koltui Vidos Sándort, D om okos
Ferencet és Kiss Jánost.
A választás ügyében szept. 21. Sopron
ban is volt még kerületi gyűlés, ahol tudo
másul vették, hogy Caiisius báró és Jesze
nák Pál bizonyos okokból a jelöltséget nem
fogadta el. A többi kandidátus m ellé itt
azonban két újat is jelöltek: Csáfordi Tóth
Páll, a nem eskéri artikuláris egyház buzgó
képviselőjét és Matkovich Pált. a
győri
gabonakereskedő fiát, aki ekkor gvőr-szcmerei birtokos és pesti táblai ügyvéd volt.
a többiekhez képest fiatal, még csak 38
éves, de a pesti gyűléseken is feltűnt fér
fiú. Ez utóbbit különösen a püspök aján
lotta, amit rossz néven is veitek tőle, mert
Matkovich rokona volt a püspöknek azon a
réven, hogy a püspök nagybátyja, néhai
Perlakv József
nem eskéri püspök-lelkész
vanno dazumal még 1729-ben) Matkovich
Évát, Pál nagynénjél vette feleségfii. A ro
konság tehát nem volt közeli. Es Perlakv
püspök, amint a következm ények igazolták
is, M atkovichot találta a felügyelői hivatalra
legalkalm asabbnak.
Sopronban már m ost elrendelték asza vezást. Minden gyülekezet a fenti jelöltek
valam elyikére adja szavazatát, m elyet a lel
kész s valam elyik patrónus írjon alá. A zárt
levélbe foglalt szavazatot aztán adják át
mindjárt a küldöncnek, aki a püspöki kör
levelet körülhordozza. A szavazatok felbon
tását a soproni gyűlés nov. 1-ére Felpécre
tűzte ki. S mivel a kerületi rendes jegyző
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nem volt jelen, Koltai Vidos Sándor felkért
jegyző és Perlaky püspök irta alá, a gyű
lésből szept. 21-ről keltezve.
November 1-ig azután nagy dolgok tö r
téntek. A püspök barátai, a lelkészek Matkovich mellett korteskedtek. Tompos Balázs
gergelyi lelkész, a püspök másik rokona, va
lóságos körútra indult ebben az ügyben,
még a Balaton mellékét is bejárta. A világi
patrónusok pedig tudom ást szerezve erről,
előre tiltakoztak Matkovich megválasztása
ellen. Ürügyül használták fel a püspökkel
való rokonságát is. Előre lehetett látni, hogy
a felpéci gyűlés igen viharos lesz.
A választás idején, e viharos napokban
adta ki II. József a Türelm i Rendeletet.
Dunántúl oly nagy volt az izgalom, hogy
eleinte még ez a korszakos esemény sem
tudta eléggé m agára vonni a figyelmet.
Ráth Mátyás lapja, a pozsonyi Magyar H ír
mondó okt. 20. számában közölte először az
öröm hírt. Az osztrák pátenst ugyanis II. Jó
zsef m ár okt. 13-án aláírta, de a m agyar
kancellária csak okt. 25., a helytartó tanács
pedig okt. 29. adta ki. Innen vannak a kü
lönböző dátumok. Perlaky püspök felpéci
útjában a Pórszalókon időző Domokos Fe
renc zala- és veszprémmegyei felügyelőhöz
bemenvén, okt. 31-én m int örvendetes nagy
újságot közölte vele a Türelm i Rendeletet.
Domokos is m ásnap Felpécre indult, de őt
aki maga is kandidátus volt, jobban érde
kelte a felügyelőválasztás.
Előre tudták, hogy Felpécen nagy lesz
a háborúság. Ennek bizonysága, hogy az
egyik jelenlevő naplószerü, szinte gyorsírói
feljegyzéseket irt latin nyelven az egész gyű
lésről, mety Colloquium Felpécziense cí
men meg van Gamauf Teofil »Memorabi
lien« c. gyűjteményében (I. köt. 190—210.
1. Egyet, levtár V. 109. a.). De hű képet ád
a viharos felpéci gyűlésről Domokos Ferenc
levele is, melyet ez harm adnap múlva még
útközben Pórszalókról nov. 3. irt Wilffinger
János kapolcsi lelkésznek. (F áb ri—Bozzry
napló 253..1.)
(Folytatjuk.)
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— Veszprém. A Kapi Béláné fővédnök
sége alatt álló veszprémi evangélikus Leány
egyesület dec. 1-én magas színvonalú kulturestét rendezett a veszprémi Petőfiszinházban. Az
est fénypontja Kapi Béla püspök előadása volt
a «Magyar nő ethikájá»-ról. A műsor többi része
is, melyet Kocsuba Elemér, az országos zeneakadémia véglett zongoraművésznövendéke, Mi1étin József fővárosi operaénekes, Bisztriczky
Tibor fővárosi hegedűművész, dr. Grüner Lászlóné és Liszkay Sándorné szolgáltatott, első
rendű zenei műélvezetet nyújtott. Mü ler Micike
nagy hatással elszavalt költeménye volt a prológ,
az utolsó szám pedig egy stilizált magyar tánc
volt, melyet kilenc magyarruhás, bájos lány lejtett egy Liszt-rapszódia zenéjére, Liszkayné zon
gorajátékával. A táncot egy, a föltámadó Ma
gyarországot ábrázoló hatásos élőkép fejezte be.
Az alig két éve működő leányegylet különös há
lával emlékezik meg Kapi Béla püspöknek az
esten való előadásáról. Hálával emlékezik meg
a Leányegylet arról is, hogy Kapi Béláné, mint
a Leányegylet fővédnöke, szintén megjelent két
gyermekével az estélyen. A veszprémi társada
lom szine-jiava mellett ott voltak az estélyen a
Leányegylet védnökei: Novák Rezsőné, vadászülési Móritz Gyuláné és Hering Jánosné. Ta
kács Elek esperes és neje (ez utóbbi suntén véd
nöke az egyesületnek) akadályozva volt.k az el
jövetelben, de a Leányegyiet céljaira 10 pengő
adományt küldtek, melyet az egyesülőt ezúton
is hálásan megköszön.

Theologusok jóltevői. Pálmay Lajos
nyug. esperes abból az alkalomból, hogy meg
ünnepelte lelkésszé avattatásának 40. évforduló
ját, emlékei között talált 2 drb. 10 koronás ara
nyat adományozott arra a célra, hogy ezzel két
oly hallgatója jutalmaztass ék a hittudományi kar
nak, aki valamely modern nyelv tanulásában
mutattak különös buzgóságot. A kar Danhauser
László és Erős Sándor hallgatóknak Ítélte oda
e jutalmat. — Zergéfiyi Arthur, a nemzeti bank
soproni fiókjának nyug. főnöke barátaival együtt
elvállalta egy szegénysorsu theologus alumneumi dijának fedezését. — A Fébé evang. dia
konissza egyesület 40 P pályadijat tűzött ki s a
Nagy Káté jubileuma alkalmából a következő
tétel kidolgozását kívánja: «Milyennek ismerjük
H Í R E K .
meg Luther lelkivilágát a Nagy Káté bevezetésé
ben?» Hasonlóképen pályadijat tűzött ki Czipott
Géza ev. lelkész, amelynek összege 30 P s amely
— Halálozás. Fájdalmas csapás érte Kellő egy «Sántha Károly emlékezete» cimü dolgozatot
Gusztáv szarvasi lelkészt. Kedves leánya Erika, óhajt jutalmazni. — Bár csak mentői több nemes
18 éves korában, hosszú, rejtélyes betegség után szív szeretete fordulna hittudományi karunk hall
november 22-én meghalt. Temetése november gatói felé! Ez a szeretet elmélyítheti a hittudo
24-én volt.
mányi kar hallgatói és az egyházat összekötő
— A bányakerületi felügyelőválasztás viszonyt s igy az adományok bőséges lelki gyü
dolgában a szerkesztőséghez érkezett cikkek mölcsöket teremnek.
íróit ezen az utón értesítem, hogy az ügy jelen
— Nyíregyháza* Dr. Vietórisz József nyug.
legi stádiumában semmiféle cikket nem közlök. reálgimnáziumi igazgatónak c. fő'gazgatóvá tör
— Nagybörzsöny. A gyülekezet uj torony-' tént kinevezése alkalmából a reálgimnázium kor
mányzótanácsa és tanári testületé december 5órájának felavatása január közepe táján lesz.
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én diszülés keretében ünnepelte a kitüntetettet.
A kinevezési okmányt dr. Bencs Kálmán kormányfötanácsos, reálgimnáziurni felügyelő adta
át, Geduly Henrik püsp ik, különböző h dóságok,
testületek, egyesületek üdvözölték d~. Vietórisz
Józsefet. A reálgimnáziutni énekkar üdvöz’Ő dalt
énekelt. — Az evang. elemi iskolai Vöröskereszt
Egyesület december 2-án jótékonycélu kiállítást
tartott; szalma, háncs, gyékény és fatárgyak,
játékok, háztartási cikkek, női kézimunka kerül
tek feladásra.
A «Fébé» ev. Diakonissza Nőegylet
ádvent négy vasárnapján evangelizáló előadássorozatot tart d. u. 5 órakor az Egyetemes Egy
ház imatermében (Üllői ut 24.) «Az ádvent útja»
címmel. Dec. 2: Az első ádvent; dec. 9: A te
ádvented; dec. 16: A magvar ádvent; dec. 23:
Az utolsó ádvent.
- Sa’gítarj'n b an a Luther Szövetség no\ ember mind a négy vasárnapján családi estély
sorozatot rendezett a város egy.k nagytermében.
Előadáokat tartottak a lelkészen kívül dr. d e 
mentis Kálmán városi tisztiorvos, Cifra János
a misszióegylet kiküldöttje, Sztrokay Dániel, sza
valtak Tuba Ilonka, Fridrich Anna, Tuba Erzsi,
Kalina Márton, Turek Berta, Jesse Elza, melo
drámát adtak elő Dianiska Mariska, Dublnyi
Irénke, énekszámmal szerepeltek Jesse Mimi,
Osszifcsin Kató, Gracza Margit, dialógot adtak
elő Kottra Irénke és Sajgál Olga, felolvasást tar
tottak Marko Emma és Szlávik Gusztáv, kar
énekkel szerepelt a Bánya piros Dalkör és az
Evang. Leányegylet énekkara Vilezsál Riehárd
és Kovács Géza vezetésével, aki az énekszámok
ienei kíséretét is ellátta. Az Erős várunkkal kez
dődő és a Hiszekeggyel végződő minden egyes
estélyt vetitettképes előadás fejezett b?.
A soproni evang. egyházközség elesett
»őseinek a templom bejáratában diszes emléknűvet állított. Folyó évi november 25-én avaták fel nagy ünnepélyesség keretében. A temp
óm talán még sohasem fogadott b? annyi em
bert, mint amennyi ez alkalommal szentelt falai
;özé tódult. Reggel 1/g9 órakor a katonai zene:ar a templom előterén szebbnél-szebb, hanguatkeltő zencszám okkal gyönyörködtette a nagy
ömegben összegyűlt közönséget. 9 órakor kezlődött meg az összes harangok zúgása mellett
i fényesen kivilágított templomban az ünnepély.
Aár akkor az istenházának legkisebb férőhelyét
s elfoglalta a hivek sokadalma. Olt láttuk Thurler MiháJy dr. polgármesterrel az élén a város
>sszes számottevő egyéniségeit, a katonaságot,
gyháztanácsot és az egyesületek képviseleteit.
Utdörfer Viktor mesteri keze alatt megszólalt
z orgona s utána Budaker Oszkár lelkész vé;ezte az oltári szolgálatot, majd Ziermann Lajos
elkész, kormányfőtanácsos lépett az oltár elé
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és a tőle már megszokott nagy szónoki erővel
dicsőítette magyar és német nyelven az elesett
hősöket. Beszédének hatását a sok felcsillanó
könny árulta el legszembetűnőbben. A magyar
szentbeszéd előtt és után a templomi énekkar
Altdörfer, a gazdapolgárok dalárdája pedig Kindler Mihály karnagy vezetése alatt adtak elő gyö
nyörű kidolgozásban, meghatóan szép énekkaro
kat. A német ünnepi beszéd után Ziermann Lajos
magyar és német nyelven felavatta az emlékmű
vet és felolvasta (miközben a közönség ülőhe
lyéről felemelkedett) az elesett 252 evang. hős
nek nevét. Miatyánk és áldás után, az összes
harangok bugása mellett, a közönség a főkapun
kivonult és a katonai diszőrség által őrzött em
lékműre koszorút és virágot (valóságos erdőt)
helyezett. Mi sem mutatja jobban, hogy mekkora
tömeg volt a templomban, mint az a körülmény,
hogy a kivonulás 3/ 4 őráig tartott. A soproni
egyházközség hiveinck kiapadhatat’an áldozatkészségét dicséri ez a szép emlékmű is, de di
cséri az egyház rátermett vezetőségét is, mely
semmiféle munkától, fáradságtól vissza nem riad
mikor hit- és hazaszeretetünk mélységét hirdető
alkotások létesítéséről van szó!
Balassagyarm at kettős jubiláris ün
nepe. A balassagyarmati evangélikus egyház no
vember hó 23-én meleg bensóséggel ünnepelte
meg két vezető férf.ának: Kardos Gyula alesperes-lelkésznek és Bérezés Lajos igazgató-tanitónak 25 esztendős jubileumát. — Az ünnepély
templomi istentisztelettel kezdődött, amelyen
Szilárd Gyula vallástanár prédikált. — Majd a
templomot zsúfolásig megtöltő hivek nagy se
rege díszközgyűléssé alakult át, amelyen dr. Kossaezky Arnold az egyházközség főjegyzője mélytartalmú és meleghangú bőszedben üdvözölte az
Egyház, a Nőegylet, és az Ifjúsági Egylet nevé
ben először Kardos Gyula alesperest, azután
Férczes Lajos igazgatót. Piatrik János a kis
gazdák nevében mondott üdvözlő szavakat. A
jubilánsok megihatottan mondot ak köszönetét a
nem várt üdvözlésért, nem érdemük a 23 esz
tendő, de Isten kegyelmének tanúbizonysága,
melyet azonban mindenkor áldottá tett a hivek
szerető ragaszkodása. - - Az istentisztelet után
az evang. iskolában Krmann Erzsébet tanítónő
a tantestület nevében, Garami Kató az iskolás
gyermekek nevében üdvözölték igazgatójukat.
A jubilánsokat virágokkal és különféle ajándé
kokkal halmozták a hivek és a gyermekek. Este
az Evang. Egylet helyiségében szeretetvendégség volt, melyen melegen köszöntötték az ünne
peiteket.
Téli tanulmányutak* A MEFHOSZ a
Párisi Magyar Diákegyesület Utazási Osztálya
rendezésében a tél folyamán több tanulmányutat
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indit. Ezek közül a semmeringi és a tátrai turautak mellett az északafrikai és nizzai utak iránt
nyilvánul meg a legnagyobb érdeklődés. A vo
natkozó prospektust a P. M. D. E. Utazási Osz
tálya (IX. Ferenc körút 38. fszt. 2. Telefon
Automata 874-48.) legnagyobb készséggel meg
küldi az érdeklődőknek és hivatalos órái alatt
d. u. 3- 5-ig szóbeli felvilágositással is szolgál.
Karácsonyi üzenet jelenik meg Abaffy
Gyula ev. egyet, missz. lelkész kiadásában de
cember hó első napjain. Istennek kegyelméből
e szórványgondozó iratocska egyre nagyobb el
terjedésnek örvend. A Reformációi Üzenet
10.000 példányát öíven gyülekezetbe rendelték
meg s a nógrádi egyházmegye egyet’en gyüle
kezete sem maradt rendelés nélkül. A Karácsonyi
Üzenet szintén 10.000 példányban jelenik meg
darabonkint most is két fillérért és a postakölt
ségért kapható. Postaköltségképen — melyben
a példányok odaszáll.ttatása és a beküldött árá
nak kézbesítési dija is bent foglaltaik — 100
példányon aluli rendelésnél 50 fillér, 100 példá
nyon felülinél 80 fillér. Megrendelhető a követ
kező cimen: Abaffy Gyula ev. egyet, missz. lel
kész, Budapest, Víl. Gyarmat u. 106. A megren
deléseket tanácsos mennél előbb eszközölni, mert
a 10.000 példányban már csak kb. 2000 példány
áll szabad rendelkezésre.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Raffay, imakönyv.
(Ev. hívek számára.)
Szerző kiadása.
Kisebb Nagyobb

alak.

alak.

P
460
5*—

Félvászonkötés
.
.
.
Egész vászonkötés
.
.
Párnázott vászonkötés, arany met
széssel, tokban .
.12—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete,
arany metszéssel tokban
. 16 —
Párnázott bőrkötés, arany met
széssel, tokban
.
. 18—

P
5*60
6 20
14* —
18-—
20 —

Sántba: Őrangyal

Imakönyv gyermekek számára.
P
Vászonkötés, tokban
.
.
.
4*—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete, arany
metszéssel, tokban
.
.
. 16*—
Párnázott bőrkötés, arany metszéssel,
tokban
.
.
.
.
. 20 —
Ezeket az imakönyveket előnyös feltételek
mellett bizományba is nzállitjuk, ha ebben előbb
levelezés utján megállapodunk.
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Kókai Lajos
könyvkereskedése, Budapest, IV. Kamermayer
Károly-utca 8,
(Központi városház épülete).
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Fekete félvászonkötésben .
.
.
Fekete egész vászonkötésben, tokkal
Párnázott vászonkötésben, arany metszéssel
Celluloid kötésben (fehér vagy fekete színben)
Legfinomabb párnázott bőrkötésben.
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Amely Egyház ezt az uj énekest bevezetni
óhajtja, szíveskedjék hozzám fordulni ajánlatért.
Előnyös feltételeim a beszerzést megkönnyítik.
Egyházírodalmi jegyzéket d í j t a l a n u l küldök.
J L f 2L

j-n 5

I 0 J. i jv g o
L iQ I O S

kőnyvkiadóhivatala Budapest, IV.
Kamermayer Károly-utca 3. szám.
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Krisztus uralma.
„Érv gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk, és az uralom az
ő vállán löszén .• . . uralma növe
kedésinek és békéjének nem lesz
véRe.“
fisai4s tí, « 7.

Jézus Krisztusban nagy reménységek és vá
rakozások teljesedtek be, s nagy ellentétek nyer
tek kiegyenlítést. A reménységek az egész vi
lágra és minden egyes emberi lélekre irányultak.
A várakozások felölelték az életnek egész terü
letét. fis ebben benne foglaltatnak a nagy el
lentétek a világ é> a lélek, az életnek egyete
mes törvényei és a személyes életnek követel
ményei között.
Ezeket a remén »ekel és ellentéteket feltün
teti fisaiás próféciája, amikor egy gyermekről
beszél, aki uralkodni fog, holott a gyermek kö
telessége az engedelmesség; amikor az uralom
növekedését egybekapcsolja a békességgel, ho
lott az uralom növekedése együttjár ellenségek
letörésével, vagyis háborúval.
A gyermek nekünk születik, a fin nekünk
adatik. A gyermek a szülök, a gyámok hatalmá
ba adatik, s vannak dolgok, amelyeket a szü
lök és gyámok a gy ermekkel szemben cseleke Jhetnek annak javára vagy kárára. így volt Jé
zussal is. Az emberek, akiknek adatott, bizo
nyos dolgokban úgy' cselekedhettek vele, aho
gyan akartak. Tudjuk, hogy mi volt ez az akarat
és mire vezetett. Megölték. Másfelől a gyermek
mégsines kiszolgáltatva a szülői és gyámi ön
kénynek. A külső keietek megadhatók, de a
keleteken belül a gyermek önállóan, a maga éle
tének törvényei szerint fejlődik. Jézus az. em
berektől és a világtól, a bűnös emberektől és
a bűnös világtól adott keretek között megtanulta
az alázatosságot és az engedelmességet. Nem
a kérkedő és lázongó világtól tanulta, hanem at
tól, akinek akaratát cselekedte. A világ zsarno
koskodott felette, de Jézus nem a világtól füg
gött.

Ámbár gyermekként jött a világra, s enge
delmes volt, mégis az ő vállán van az uralom.
Miért? Éppen az engedelmességéért, hűségéért,
alázatosságiért. Azért, mert jóllehet olyan volt
közöttünk, mint aki szolgál, és akivel art tehet
jük, amit akarunk, mégis szolgálatában és kiszol
gáltatottságában hu maradt ahhoz, aki őt gyer
mekként küldte a világba. Szolgált nem tehetet
lenségében, hanem erejében, nem kényszerből,
hanem Isten iránti engedelmességből. Lelkének
integritását egy szörnyen megcsonkított világ
ban ugv őrizte meg, hogy magára vette a világ1 an való életnek minden korlátozottságát és
nyomorúságát, de amellett tud itáhan volt annak
a felelősségnek, amelyet hordoz az, akinek ada
tott minden hatalom mennyen és földön. Vál
lán volt az uralom, s ezt az uralmat ó mint Is
tennek engede'mes gyermeke ho;d;zt >. Ember
fia volt és az emberek azt tettek vele, amit akar
tak; de Istenfia is és ó azt titte, amit Isten akart.
I öldi életében igy egyenlítette ki azt a nagy
ellentétet, amely a világban fenn.il! a gyermeki
sors és az uralom között. Így egyenlítette ki
azt a nagy ellentétet, amely fennáll a világ szol
gai állapota és az uralomnak szuverénitása kö
zött. A/ cinbe, t ezek az ellentétek buktatták el,
az Emberfiának dicsőségét ezeknek az ellentétek
nek emberi életben való kiegyenlítése ragyogtatta fel. Az ember elbukott, mert ott volt szolga,
ahol uralkodnia kellett volna, s ott lázadt fel,
ahol engedelmeskednie kellett volna. Az Em
berfia Istenfiának bizonyult azért, mert enge
delmessége és hatalma egyaiánt helyénvaló volt.
Uialma él. Mint élő uralom fejlődik, növe
kedik. Krisztus uralma nem úgy terpeszkedik
a világban, mint egy elmúlt korszak áramlatai
nyomán egy uj korszak síkságán maradt vándorkö. Krisztus hatalma, uralma szervesen hozzá
tartozik minden eljövendő kor életéhez. Ö a
világ reménye. Ö a világ világossága. Ö a világ
sava. Nála nélkül a világ kétségbeesésben és
sötétségben rothad el. A lelkek a Krisztus nélkül
megszakadnak az ellentétek feszültségében, a
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Krisztusban pedig erőt merítenek ebből a fe
szültségből. Minden korszakot elbuktat az, hogy
lelke nem tud megbirkózni azokkal az erőkkel,
amelyeket meghóditott. A kiválasztott elmék
vívmányai bestiák kezébe kerülnek, a megféke
zett villámokat gorillák szórják. Az uralom csak
annál állandó, aki mint Fiú él azzal a hatalommal
engedelmességben, alázatosságban és a felelős
ségnek tudatában. Aki az uralmat békességre
alapozza. Az uralom növekedése csak békével
lehetséges. De pe sze ugyanazé legyen a béke,
akié az uralom. Az ember tragédiájának oka az,
hogy az ember uralmát ördögi békével szeretné
összeegyeztetni, az Isten gondolatainak kikap
csolásával. Ezért fuvall a mi korunkra is a ko
porsónak és a rothadásnak leheliete. Ezért kap
csolódik a mi korunkban is az: életnek Ígérete
azokhoz a törekvésekhez és szel érni áramlatok
hoz, amelyek az uralmat a békével kívánják pá
rosítani és mindkettőt Istennek hatalma alá he
lyezik.
Mi keresztyének hisszük, hogy Krisztus
uralma növekedésének és békéjének nem lesz
vége. Hisszük, hogy elpusztulnak azok, akik az
Újszövetség korszakában, a Krisztus uralmának
korában Krisztus ellen, Krisztus országának tör
vényei ellen fellázadva, a rég|i mértékkel mér
nek és a régi értékekkel értékelnek. Örülünk,
hogy vannak nemes, megszentelt lelkek, akik a
Krisztusban élve, abban fáradnak, hogy az em
beriséget Krisztus uralma alá vezessék szeretet
tel, igazsággal, jogossággal és békességei. Akik
belátják azt, hogy az emberi civilizáció mai elő
rehaladottságában az emberiség csak úgy mene
külhet meg a barbarizmusba való visszasülyedéstől, ha lélek- és szivkulturája elég mély, ben
sőséges és tiszta a civilizációnkkal együtt járó
veszedelmeknek, felelősségeknek, feladatoknak
meglátására, viselésére és megoldására. Ez a
bensőséges és tiszta kultúra elsősorban az egyes
emberi szív és lélek kultúrája, amely a vallásos
hitből sarjad ki. Az emberiség jövője függ attól,
hogy materiális civilizációnkat a Krisztusba ve
tett hitnek erejével meg tudjuk-e szentelni oly
módon, hogy tudományos vívmányainkat Isten
országának, a békesség, igazság és tiszta élet
öröm országának szolgálatába állítjuk. Ne feled
jük: az emberiség jövője függ ettől, nem a
Krisztus uralmának jövője.
A Krisztus uralma növekedésének és béké
jének nem lesz vége!
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Luther és az egyházi fegyelem.
A dunántúli ági h. ev. egyházkerület 192829. évi, nem régen megjelent, «Belmissziói
munkaprogramm -jának egyik cikke az egyházi
fegyelemről szól (86. old.). Az egyhá ö fegylem
kérdésének történeti áttekintésében Lutherről
három rövidke sorban emlékezik meg: «Luther
Márton az egyházi fegyelemre vonatkozólag
nemi tett rendelkezéseket. Valószínűleg a tapasz
talt visszaélések riasztották vissza.»
Tény az, hogy Luther bizonyos okból egy
házfegyelmi szabályzatot nem alko ott, de ez
nem jelenti azt, hogy az egyházfegyelemről nem
gondolkozott s nem nyilatkozott. Úgy gondo
lom, hogy lutheránus gyülekezeteinket, presbité
riumainkat, kikhez az egyházíegyelemről szól
nunk kell, épen Luther felfogása is érdekelni
fogja, amiért is a programúiban mondottakkal
kapcsolatban röviden a következő tényekre sze
retnék utalni:
Luther az egyházi fegyelmet ige i szükséges
nek tartja és pedig Máié evang. 18. fejezete ér
telmében mint gyülekezeti fegyelmezést. Így
1523 Reminiscere vasárnapján tartott böjti pré
dikációjában többek között ezeket mondja:
«Ha uzsorást, vagy rablót, vagy házasságtörőt látsz, menj: el hozzá titokban és intsd,
hogy hagyjon fel bűnös életével. Ha megszivleli
intésedet, jó. Ha nem szívleli meg, hanem foly
tatja bűnözését, úgy még egyszer menj el hozzá
kettő-három társaságában és intsd meg mégegyszer e három jelenlétében testvéri módön.
Ha ezen intésedét nem fogadja el, hanem meg
veti, úgy jelentsd1 fel az egész gyülekezet előtt
a lelkésznek, vedd a két tanúdat magadhoz és
szólj egész nyíltan eképen: Kedves Tisztelendő
Ur, ez az ember ezt és ezt a bűnt követte el és
testvéri intelmünket nem szívlelte m eg,... ezért
őt eme tanúimmal itt az egész gyülekezet előtt
nyíltan ibevádolom ... És ha nem hagy. fel (bűnös
életével)... úgy különitse el Tisztelendőséged
az egész gyülekezettől és közösítse ki, amíg
magába száll és ismét befogadtatik majd.» És
1530-ban megjelent «Von den Schlüsseln» (a kul
csokról) cirnü iratában ezt olvassuk: «Ha püspök
vagy tisztviselő valakit ki akar közösíteni, úgy
menjen el vagy küldjön a gyülekezetbe és a lel
készhez» « ...itt, minthogy a lelkeket érinti, a
gyülekezet is legyen bíró- és hitvestárs.» Pál
apostol volt, még sem akarta azt, aki mostoha
anyjával élt, a gyülekezet nélkül kiátkozni. Leisnig városa készített elsőnek 1523-ban gyüleke
zeti rendtartást. Tette ezt Luther elvei alapján,
Luther biztatására, tanácsának meghallgatásá
val és jóváhagyásával. Ezen uj gyülekezeti rend
tartás (Gemieindeordnungi) kötelességévé teszi
a családapáknak, a saját személyükre, valamint
gyermekeik s cselédségük személyére vonatko
zólag, hogy az Isten Igéiét meghatározott napo
kon s órákban hallgassák; hogy nyilvános isten
káromlás, erkölcstelenség stb. bűnét elkerüljék;
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Amennyiben ebben nem tanúsítanának kellő buzgóságot, úgy az egész gyülekezet felhatalmazást
nyer, hogy fegyelmezést, büntetést gyakoroljon
A Prot. Tanügyi Szemle novemberi száma
a bűnösök megjavítására. — Stiefel nevű lelkeszbarátját utasítja Luther, hog^r csökönyös bűnö szemelvényeket közöl dr. Szebcrényi Lajos fő
zővel szemben a lelkész gyakoroljon fegyelmet éi peresi jelentéséből, amelyben a Szemle sze
Máté 18 értelmében. És 1339 Invocavit vasár rint a föesperes «feltűnően ki meny Ítéletet mond
napján prédikálja, hogy gyülekezet és lelkész az ev. egyház mostani helyzetéről.» A kemény
együttesen fegyelmezzen Máté 18 és I. Kor. 5 ítélet, amint a szemelvényekből látom, főként a
fakultást sújtja es az egyházkerületek arányosí
szellemében.
Luther elve tehát az, hogy az egyházban a tását kívánja. Feleslegesnek taitja a rcp-ezentáfegyelmezést az egyház: a gyülekezet, a lelkész, lást s egyházunkat a hiú remények és csalódá
sok egyházának nevezi.
ezek együttesen, tehát egyházi közegek gyako
tolják, de sohasem politikai, közigazgatási, nem
egyházi hatóság. A hombergi zsinatnak ilyen
A fakultásról így ir: «Fakultás egyetem nél
értelmű tanácsot ad 1333-ban.
kül, ez a jelen sz^naturája! Inkább lett volna
Ugyancsak a hombergi zsinatnak adott ta akadém ánk fakultás nélkül, de az egyetem és
nácsában, vaLam nt Nürnberg városának hozzá könyvtárak közelében. . . Én ebben meghódolá
intézett kérdéséte 1533. okt. 8-án adatt válaszá sunkat látom Rómával szemben és Róma győ
ban tiltakozik az ellen is, hogy az egyházi fegyel-* zelm ét...» Különös felfogás. A fakultást mint
mezésnek nem-egyházi vagyis p Igárjogi k ö v e t-» az 1848: XX. t.-c. végrehajtan ak integráns ré
kezményei legyenek. Intés négyszemközt és a jk szét kívántuk. A fakultásnak Soponba helye
gyülekezet szine előtt, a kerésztapaságtól való® zése az egyetemes közgy űlés határozatán alapul.
eltiltás és az Úrvacsorában való részvétel m e g -^ A/. államKormánvt ini soha kényszeríteni nem
tagaciá a: ezek a fegyelme és eszközei s k övet-B tudtuk volna arra, hogy nekünk fakultást adjon.
kezményei. Különösen az Uvacsorától való e l-B Most épít az állam 700.00'J pengő költséggel
tiltás, az excommunicatio, nem ugyan a Krisz-B épületet a fakultásnak. Theológiai szeminárium
tussal való benső közösségből való kivetés, h a -B felállítását tervezzük valószjnü'eg szintén ál'ami
nem csak a külső szertartástól való eltiltás é r - ^ támogatással, mert enélkül soha nem lesz belőle
telmében. «Mint hogyha engem börtönbe vetné-JÉ semmi, és most a Szemle szemelvénye alkalmas
nek, amikor is, igaz, barátaim külső társaságától; | nak találja az időpontot arra, hogy a fakultás
meg volnék fosztva, de nem kegy üktől és barát-M megvalósulásában Róma győzelmét hirdesse!
ságuktól» így van, aki kiközösittetik. A közös Ja Tud a fóesperes változtatni a helyzeten, amelyurvacsorázásból és az emberekkel való érintke-B lyel úgy látszik nincs megelégedve? S ha nem
zésből ki van zárva, de nem vettetett ki szerété 36 tud változtatni, mi célja van a kérdés hánytorgatűk, könyörgésük és jócselekedetük h itásköré-B tásának? Tessék felálltam az akadémiát! Semmi
bői.» A benső közösségből semmi emberi f e - B akadálya n ncs. De honnan v .s .i a létesítéséhez
gyelmezés ki nem vetheti az embert, tisztán sa~B és fenntartásához a pénzt? Bizonyára az állam
ját hitetlensége, bűne. Az egyházi fegyelem csak tól kérné. Mégis úgy ir, mintha nekünk módunk
a külső életmegnyilvánulásokra vonatkozik.
ban állana az államnak fittyet hányva, az állam
Sohasem mehet a fegyelmezés annyira, jóindulatát kipellengérezve gáncsoskodn*.
hogy az Igétől eltiltson. «Az evangéliumtól és az
#
igehirdetéstől ne zárjon s ne zárassék ki. Épen
azok hallgassanak legtöbbet, akik az igazi átok
A kerületek arányosításáról ezt Írja: «Főalatt élnek. ,tán ezáltal megismerik önmagukat kerdése és teendője lenne a zs natnak az egy
és megjavulnak.» Következik ez Luthernek ama házkerületek arányosítása és az egyházmegyék
felfogásából, hogy a szentség nem okvetlenül kikeiekitése is . . . Egyházunk tulszegény arra,
szükséges az üdvösséghez, ellenben az Ige nél hogy törni kerületeket s az azokkal járó szinekül senki sem üdvözölhet.
kurákat fenntartsa.» Az egyházmegyék kikerekitéséhez
nem kell zsinat. A bányai egyházkerület,
(Folytatjuk.)
amelynek területén a föespe cs egyházmegyéje
fekszik, csinált úgy tudom egy egyházmegyéből
hármat, tehát semmi akadálya nincs annak, hogy
Az O rszágos Evang. Tanítóegyesület
ha úgy tetszik a kerületek csináljanak három
nov. 26-án Krug Lajos elnöklete alatt rendkívüli ból kettőt, vagy kettőből ötöt. És szeretném
közgyűlést tartott Győrött. A közgyűlés egy tudni, szegény egyházunk mit takarít meg, ha
hangú határozattal kimondti, hogy az Országos akáihogyan arányosítva, mégis csak fennmarad
a négy kerület. A különbség szegény eszem sze
Protestáns Hitelszövetkezetnél 10.000 dollár köl-- rint csak az lesz, kiadások tekintetében, hogy
csont vesz fel az egyesület balatoni üdülöháza két nagyobb és két kisebb kerület helyett lesz
céljaira.
négy kicsiny kerület. Az arányosítás vesszőpa
ripája mellett ez igen gyenge érv volt. És ome-
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lettet csinálni az egyetemes egyházból ezért,
valóban olyan lukszus, amelyet szegény egyhá
zunk nem engedhet meg magának. Hogy hány
szinekura van és mennyiben szinekurák azok,
annak megítélésére nem tartom magamat illeté
kesnek. De hiszem azt, hogy munkát talál magá
nak mindenki egyházunkban.
*
A reprezentálásról azt mondja: «Nekünk
minden fillérünkre sokkal fontosabb ügyek tá
mogatására van szükségünk, mint a külső, keve
set érő, múló reprezentálásra.» Nos, reprezentálási kötelességek és költségek mindig voltak, s
kell, hogy legyenek, ez vele jár az ember társa
dalmi életével. Érthető az is, -hogy minél több
oldalról vannak igénybe véve1 egyházunk kép
viselői, annál több reprezentációs kötelesség és
költség merül fel. Annyit azonban talán feltéte
lezhetünk az illetékesekről, hogy meg tudják
vonni a határt a méltó és illő képviselet és a
pazarlás között. A reprezentálás nem divat, mint
a főesperes mondja, hanem társadalmi köteles
ség, amely alól azok, akik egyházunk nevében
járnak el, nem vonhatják ki magukat.
#
Végül ami azt illeti, hogy egyházunk a hiú
remények és csalódások egyháza, ezt épen az
utóbbi években talán mégse lehet állítani róla.
Az egyetemes felügyelő idei jelentésében fog
laltak ennek az ellenkezőjét bizonyítják, és kár
azokat, akik önzetlenül s eredménnyel fáradoz
nak eg ,bálink érdekében, elkedvetleníteni indo
kolatlan k.fogásokkal és állításokkal. A főespe
res ítélkezése igaz, hogy kemény, de nem alapos.

E g y e te m e s im a h é t.
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Hétfő: Hálaadás és megalázkodás. Ef. 3:20.
Bibliaolvasás: Zsolt. 103., Ef. 1:1—14.
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Hogyan választották Matkovicli Pált
lelügyelíínek ?
— Viharos válssz'ás Dunántúl a Türelmi Rendelet évében. —
(Folytatás.)
Jelen voltak Sopronból Liszi György és
A rtner Károly konventtagok, Kőszegről Aitner Vilmos ügyvéd, nemescsói felügyelő é;
Pigner János tanácsos, Győrből Tóth Imre
és Tisztapataky, továbbá Koltai Vidos Mik
lós kerületi jegyző, Koltai Vidos Sándor nemesdömölki felügyelő, Vadosfáról Szentmártoni Piadó József ügyvéd és birtokos, Kam ondról Kamondy Márton, a pápai pálosrendnek ügyvédje, Nemeskér képviseletében
Mesterházi Nagy Antal, Káldv Pál, Mesterliázy István, Csáíordi Tóth Pál. Jelen volt
erős kereszttűzben a nap hőse, Matkovich
Pál is s vele néhány győri rokona: Habermayer, Sólyom, Sőmberger sat. A lelkészek
közül Domokos szerint csak 13 volt volna
jelen: Kárász Ádám egyházi jegyző, Tompos
Balázs, Hrabovszky Sámuel, Magda András,
Szita Péter, Urszini Mihály sál., de hiányoz
lak a vadosfai, nemescsói és soproni lelké
szek.
A felpéci templomban lévén a gyűlés,
midőn a districtuális nótárius, Vidos Miklós
ú r a kis asztalhoz leült, hogy a jegyzőköny
vet Írja, a m inisterialis (lelkész!) nótárius,
Kárász Ádám ú r is leült hasonló im proto
collatio végett. De kérdésbe menvén ez a
dolog és evincáltatván, hogy mixta sessióban csak a districtuális nótáriusnak kell a
jegyzőkönyvet vezetni, Kárász uram nak el
kellett a helyéről menni. Szuperintendens
úr ezután a szavazatok felbontását kívánta,
de a saecularis status ellenezte és azt akarta,
hogy per acclamationem történjék a válasz
tás, »mert pártoskodások voltak és Matkovich uram részére úgy koldulták össze a
votumokat«. Domokos Ferenc kijelentette,
hogy Tompos Balázs ú r még a Balaton mel
lékén is m egfordult e végett. Azt sem ta
gadhatta Tompos, hogy a vathi mesternek
megparancsolta, hogy akárkire szavazzanak
is a helységbeliek, de » az Írásban Matko
vich uram ra adja a votumot! Eleget meg
pirult szegény Tompos úr. Tisztapataky is
deklarálta, hogy Bárány Pál varsádi lelkész
Tétben azt mondta, hogy ő Matkovich
u ram ra Tolnából küld húsz szavazatot. A
szuperintendens ú r tagadta és hitet (esküt)
is offerált, hogy nem az ő rendeléséből let
tek ezek. De mégis maga szavaiból kitetszett,
hogy tudta a votumoknak mivoltát, m ert
publice azt mondotta minekelőtte a volumok
felbontattak volna: »Míg én élek és Matko
vich ú r él. más inspektor nem lesz, hanem
Matkovich úr.« Ez a kifakadás a latin for
rásban is benne van: In tér exeundem Supe-
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riiit. elevata voce dixit: Donec D. Matkovich
vivet etc.
Nemescsó és üyőr részéről protestáció is
lett, hogy mivel Matkovich ur Közelről való
atyafi (?) fótisztelendó úrhoz, a candidatiója
helytelen. A szuperintendens nem állott az acclamatióra, mely ex parte saeculorium Eördögh
uramra célzott, akire Vidos Sándor és Domokos
Ferenc is átruházták a reájok esett szavazatokat.
De más küldöttek másokra is szavaztak volna,
a nemeskériek például Csáfordi Tóth Pálra. A
püspök álláspontja c részben h J /e s volt. Ha
a szavazás inár megtörtént és a szavazatok be
küldettek, akkor ezeket fel is kellett bontani, hi
szen e célból tartották a gyűlést. Perlaky ki is
jelentette, hogy ó superintendenti:lis auctori ásával a szavazatokat felbontatja. A világi urak
kérték, hogy ne tegye, majd p.'dig protest diót
tevén, kijöttek mindnyájan a templomból.
«Ott hagytuk a minister (lelkész) urakat —
írja Domokos Feienc
egyedül Nagy Antal,
Radó és Kamondy uraimék maradván velük. Ki
jövetelünkkel, mint hallottuk, felnyitották a votumokat és Matkovich a egész Tolna vármegyebeliek votizálván, 41 votumok, én reám 6, Vidos
uramra 4, Kis János uramra 2, Eördögh unmra
1 votumok mentek. Per consequens Superinten
dens ur által Matkovits ur dicsőséges urnák
declaráltatván, fóinspektorságba állíttatott és igy
Tisztelendő Uraimélcnak vagyon már föinsprlctorjuk, akit mindazonáltal sein Sopron, sem
Csoó, sem Vadosfa, sem más helységek nem
fognak annak elismerni. Ilyformán valóságos
scissió támadván az ecclesiasticus és saccularis
status között, Isten tudja mi fog következni.»
Fentebbi másik latin forrásunk szerint, mi
dőn Artner Vilmos Írásban adta át a protestatiót, Perlaky püspök ezt válaszolta: 'Denique
• Nemescsó protestatur, quid tunc? Ugotsa non
coronat!» Erre Pigner mondta: «Nemescsó nem
megvetendő, midőn maholnap Kőszeg is»___
Perlaky közbevág hevesen: «Ad a Isten Kőszeg
nek.» Sokan közbekiáltoztak: «Vivat Eördögh!»
A lelkészek pedig: «Térjünk át a szavazatokra!»
A köznép (populus) is közbeszólt: «Mi legkisebb
seieg is azt kívánjuk, amit szuperintendens uram
és a tisztelendő atyák.» Erre Vidos Sándor a
népnek a karzatról és a templomból való eltá
volítás át követelte. Artner Károly Radó József
nek szemére vetette, hogy Kis János fóbiró meg
választása ellen ő protestált először. «Ki mondja
ezt — kérdezi Radó indulatosan — és majdnem,
hogy szidalmakra fakadt.»
Legkényesebb helyzetben volt itt a felpéci
gyűlésen maga Matkovich, aki kötél ességé rzetbol szintén megjelent és személyesen akart az
ellene emelt vádakra megfelelni. Neki is voltak
itt párthívei elegen: a lelkészek, a nép, több
győri egyháztag és a nemesek közül Mesterházy,
Nagy, Radó és Kamondy. A kir. táblától Pest
ről egy juratus Íródeákot is hozott magával,
aki nem volt evangélikus. Vidos Sándor ezt is
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ki akarta küldetni, de Matkovich azzal menté,
hogy jó barátja és nem vét ellenünk. (Talán ez
irta a latin naplót.) Vidos Miklós jegyző s a
győri Tóth Imre azt vitatták, hogy a soproni
utólagos jelölés inár nem érvényes, mivel ott
nem volt jelen az egész egyházkerület. Mások
ellenben érvényesnek mondották. Matkovich
erre igy válaszolt: «Ennyi ejlenvéleménnyel és
botrányos nyilatkozattal szemben kedvemet kel
lene veszítenem, ha egyébként készséggel szol
gálom is egyházamat és le kellene mondanom
a jelöltségről. Meg is tenném ezt. In tudnám,
hogy e. által a békét a gyü'ekczetekfcen előmoz
dítom. De mivel ezt nem remélhetem, senki se
csodálkozzék, h i a nékem fe ajánlott tisztség
ről nem mondok le.» Vidos Sándor erre azt
kérdezte: «Hát reméli Tekintetes Uraságod,
hogy a békességet helyreállítja, ha a/t a hiva
talt elvállalja?» Matkovich erre inkább fejbólintással, mint szóval felelte: «Remélem.» Erre
mondá Artner: <
’ De h szén a legtöbben reklamál
nak, hát miért tolakodik fel Uraságod?» Mat
kovich válasza: «Hallom mind a két pártot, de
a lelkészek többségben vannak; azt pedig kiké
rem Uraság rdtól, én nem tolakodom fel.» A
győri Tóth Imre és mások utóbb újra kérték
Matkovichot: «Uram, ennyi beszéd után és a
béke kedvéért álljon el a jelöltségtől.» Egyideig
hallgatott, majd azt monda: «Ha én általam nem
lesz meg a békesség, hát akkor kicsoda más ál
tal lesz meg?) Perlaky püspök felemelt hangon,
szemeit az urak és a karzaton levő nép felé
szegezve kiáltotta kétszer is: «Krisztus sebeire
kérem az urakat, ne menjenek ki.» De Artner
Vilmos volt az első, a többiek követték, kimen
tek a templomból. A szavazatbontás eredményét
fentebb már láttuk.
A kivonult világiak, Artner, Domokos, a
soproniak, kőszegiek és győriek meg azon az
estén Tétben, valószínűleg a Zmeskálok házá
ban gyülekeztek össze s másnap nov. 2. innert
írták meg báró Zay Péter egyetemes felügyelő
höz intézett pmas/levelőket, melyben Matkovich
megválasztása ellen tiltakozva Lászlófilvi Eör
dögh Mátyás számára kérik pártfogását. Nov.
24-én újból Zay felügyelőhöz folyamodtak az
elégedetlenek s most már a kőszegi Artner Vil
mos mellett foglaltak állást. Az egyetemes fel
ügyelő egyidejűleg Perl iky püspöktől is felvilá
gosítást kért s ettől tette függővé további el
járását. De Zay Artneréknak is felpanaszolta,
hogy nálunk evangélikusoknál nincs semmi rend,
semmi subordinate, semmi egyházi hatalom, ha
nem inkább egyenetlenség, gvalázkodás, szétvonás sat. Domokos azt irta Wilffinger lelkésznek,
hogy majd élőszóval otthon mondja el, mit vé
geztek Téten. «Quid non facit Papatus - kiált
fel levelében - et dominandi Cupido! Én a par
tikuláris imp.ktorságot in publico rezignáltam.
Mézesen kért Superintendens Ur is, ne cseleked
jem; de én soha Matkovich Gyermek Embernek
fuhaltcrnusa nem leszek; tudom, mások is ezt
fogják csclekcdn .»
(Folytatjuk)
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HÍREK.
— Vallásos estélyek és ünnepélyek a
győri gyülekezetben. Advent beálltával a győri
gyülekezetben is megindult a szorgosabb mun
kálkodás a templomon kívüli egyházi munka te
rületén is. A Szieretetház adventi ünnepélye volt
az első alkalom, amely összegyűjtötte a hiiveket.
Ez alkalommal Kap; Béla püspök tartott elő
adást a jótékonysági sportról és az igazi szeretetről. December hó 1-én Pesch ko Zoltán a
soproni ev. tanítóképző intézet zenetanára, or
gonaművész tartott hangversenyt a templomban.
6-án az Ifjúsági Egyesület rendezett meleghangú
szeretetvendégséget tagjai számiára. 8-án a Prot.
Asszonyok Nemzeti Szövetségének győri fiókja
rendezett szeretetvendégséget, amelyen Győri
Elemér ref. lelkész tartott előadást a modern
ember várakozásairól s Jausz Lajos ev. egyházi
másodfelügyelő a karácsonyi bevásárlások alkal
mával a m ag)ar ipar pártolásáról. 9-én a Diák
szövetségnek veit a szokásos őszi Luthier-ünnepélye, amelyen Weltler Rezső ifj. elnök meg
nyitót, Vélsz Aladár dr. tb. főügyész, a női felső
kereskedelmi iskola tanára a «Reformáció és
Luther» c. tartott előadást. Az ev. elemi iskola
tanítói kara is megkezdte az iskolán kívüli nép
művelés munkáját. Minden hétfőn este vetitettképes előadást tart. Az első előadást Weltler
János tartotta Arany János Toldijáról. A mű
sorokat ének és zeneszámok és szavalatok tet
ték változatosakká.
Az Evangéliomi Világ-Allianc magyarországi zászlóbontása. Az Allianc 1846-ban
alakult meg. Főcélja a protestáns egyházak
között a testvéri és fegyverbaráti jóviszony
kifejlesztése és ápolása. Másik fontos célja
a vallásszabadság védelme és a vallási ki
sebbségek üldözésének megakadályozása, és
ezen a téren m ár a magyarok szám ára is
sokat tett. Az Allianc több, m int nyolcvan
éves fennállása alatt elterjedt az egész vilá
gon. A m agyar protestantizm us az egyetlen,
amely szervezetten nem vett részt ebben a
nagy és áldásos mozgalomban. Az előké
szítő bizottság, tekintettel a magyarországi
különleges helyzetre, az 1929. év elején az
Allianc egyik fontos intézményét, az im a
hetet olyan módon ajánlja az egyes protes
táns egyházaknak, hogy azt mindegyik a
maga belkörében tartsa meg. Az Allianc
imahete minden esztendőben az első tel
jes hét, tehát a jövő évben jan u ár 6—12.
.Ezt a hetet a világ összes protestánsai a rra
használják tel, hogy egy közös program úi
szerint elmélkednek a keresztyénség leg
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fontosabb kérdésein és együtt imádkoznak
azokért. Az előkészítő bizottság az imahét
m egtartására vonatkozó felhívását, ame
lyen ott szerepel Raffay Sándor, Ravasz
László, Bernát István neve, most bocsátotta
ki és legközelebb alkalmunk lesz azzal bő
vebben foglalkozni s azt olvasóink előtt is
mertetni.
— Evang. diákkonferencia Győrött. A
győri evang. középiskolai ifjúság f. hó 2-án,
Advent első vasárnapján az Ur szent va
csorájával élt. Hogy erre az alkalom ra az
ifjúság minél kom olyabban előkészülhessen,
a Győri Ev. Diákszövetség az előző napon
diákkonferenciát rendezett, melyet ünnepi
istentisztelet keretében Kapi Béla püspök
ur Öméltósága nyitott meg, ki a gazdag if
júról szóló beszédjében gyönyörű szavak
kal rajzolta meg az ifjúság krisztuskövetését
s a Krisztussal való életet. Istentisztelet után
három előadást hallgatott végig az ifjúság
a templomban. Az első előadást Sztrókay
Lajos polg. isk. tan ár tartotta: »A diák,
diáktársai és tanárai« címen, ki rám utatott
arra, hogy hogyan kell viselkedni az ev.
diáknak a felsőbbséggel és diáktársaival
szemben, hangsúlyozva az önfeláldozás és
engedelmesség erényét. U tána dr. Bászel
Ernő főreálisk. tanár beszélt »A diák és a
Biblia« címen a- diáknak a legértékesebb
könyvhöz való viszonyáról s azokról az é r
tékekről, amelyeket ez a viszony az em ber
szám ára m agában foglal. Nagy embereknek
a Bibliáról szóló nyilatkozatát olvasva fel,
buzdította az ifjúságot arra, hogy minél
alaposabban foglalkozzon ezzel a könyvvel
és kövesse azt a példány képet, akiről ez a
könyv szól, a Krisztust. A harm adik elő
adást Kicska Sándor fiú felsőkereskedelmi
isk. tan ár tartotta: »A diák és az egyház«
címen. Egyházunk az ifjúsággal sokat tö
rődik, m ert az ifjúságban értéket lát —
m ondotta az előadó; az ifjúságnak is meg
kell látni viszont azt, hogy mennyi értéket
jelent szám ára az egyház, amely neveli és
vezeti. Az előadások után imádsággal és az
Erős várunk eléneklésével a konferencia
délelőtti része befejeződött. Délután 4 óra
kor csoportgyülések voltak. Az alsó osz
tálybeli fiuk előtt >A kisdiák problémái«
címen Lukács I. ifjúsági lelkész, a felső
osztálybeli fiuk előtt »A nagy diák problé
mái címen Turóczy Z, lelkész és a leányok
előtt »A leánydiák problémái« címen H or
váth Jolánka tarto tt előadást. U tána újra a
templomba mentünk, ahol a konferencia befejezéseképen közös bűnbánati istentiszte
let volt, melyen Szabó J. ifjúsági lelkész
hirdetne Isten igéjét. Hisszük, hogy Isten
megáldotta ezt a konferenciát és általa is
nevelte az ifjúságban a túlbuzgóságot és
egyházszeretet.
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Szlovenszkó. Novem ber 8-án tartotta az
egyetem es egyház évi rendes közgyűlését
Stubny a fürdőn. Jánoska György dr. püspök
és Yanovies János dr. egyetem es felügyelő
elnöklete mellett. Az egyetem es gyűlést Ya
novies hosszabb beszéddel nyitotta meg.
m elyben megemlékezett az elmúlt év ne
vezetesebb esem ényeiről. Jánoska püspök
jelentésével
kapcsolatban
megemlékezett
külföldi, nevezetesen svédországi összeköt
tetéseiről. Kimondta, hogy Söderblom hercegérsek aranykeresztet aranylánccal kül
dött a két szlovenkói evang. püspöknek kö
szönetének a kifejezése gyanánt azért a sze
retetteljes fogadtatásért, m elyben Szlovenszköban öt az evang. egyház részesítette.
A két aranykereszt és lánc az egyetem es
egyház birtoka marad s azt a püspökök fog
ják örökölni. Svédország 12 püspöke hord
ilyen keresztet s ez jelenti a lelki összeköt
tetést is. mely a svéd és a szlovák evengélikusok között van. Az egyetem es gyűlés kö
szönetét m ondott Söderblom hercegérsek
nek az ajándékért. Skrovina esperes aján
latára jubileum i fontot létesít az egyetem es
egyház, s azt dr. Jánoska György alapít
ványnak nevezi el. A m issziói ügyek tár
gyalásánál a konfirm áció kérdése váltott ki
vitát, mert az egyetem es gyűlés úgy hatá
rozott. hogy a gyermekek konfirm álása I I
éves korukban történjék. Hasonlóké)) vita
tárgyát képezte, hogy a lelkészek vezethetnek-e fogyasztási szövetkezeteket, ahol
alkoholt árusítanak? A m agyar esperesség
ügyében való felebbezést az egyetem es gyű
lés elutasította. Pálka egyházfel ügyelő hoszszabb beszédében foglalkozott a zem pléni
lelkészértekezlet
határozataival,
melyek
szűkkebtüségről tesznek tanúbizonyságot,
mikor pl. evang. lelkésznek meg akarják
tiltani hogy más felekezel tem plom iban pré
dikáljon, vagy hogy evangélikusok más val
lásiak k al állandóan érintkezzenek. A fel
szólalás élénk vitát provokált. A zsinat elő 
készítés^ folyam atban van, október 31-én
a vallástanárok növendékeiknek az úrvacso
rát szolgáltassák ki. Az egyházi
lelkészi
nyugdíjintézet a jövőben lakbért fog adni a
nyugdíjba vonuló lelkészeknek. Az egyete
mes gyámintézeti gyűlésen Fajnor Dusán
egyházi elnök helyébe Skrovina Ottó túróéi
esperest választották meg.
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A m ezöberényi II. kerületi egyház Dr.
Valentinyi Károly mezöberényi ügyvéd szemé
lyében felügyelőt választott, akit az egyház kép
viselötestülete egyhangulag tisztelt meg bizal
mával. Beiktatása advent első vasárnapján ment
végbe. Dr. Valentinvi megvá'aszlatása után 400
pengős alapítványt tett azzal a meghatározott
céllal, hr.gy annak jövedelme jótékony célra fordittassek. Azonkívül 30 pengőt adományozott
az egybá/beli szegények karácsonyi segélyezé
sére. Mindezekkel mint nemes p'.'daadássaí járt
elől abban, amit székfoglaló b. szedőben han
goztatott, hogy t. i. az egyház egyik legfőbb
Feladatát éppen a jótékonyság gyakorlása ké
pezi.
2 fillérbe és a postaköltségbe kerül csu 
pán egyetlen egy példány a K arácson yijtze/ir/-bol; az Abaffy Gyula ov. egyet. miss/.,
lelkész szerkesztésében m egjelenő szórványgondozó lapocskából, m ely teljes ünnepi ige
hirdetést tartalmaz. M egrendelhető a szer
kesztő-kiadó címén Budapest VII. Gyarmat
idra 100. Posta költség képem 100 példányon
aluli rendelésnél öO fillér. 100 példányon
felül' rendelésnél 80 fillér m ellékelendő. Fddig m integy 8000 példányra történt m eg
rendelés s igy aki még óhajtana maga és
hívei részére rendelést eszközölni, ajánlatos,
ha azt m ielőbb feladja a kiadó címére.
A Kelenföldi Ev. Nöegyesület decem1er 9-én jótékonyoélu hangversenyt rendezett
a temp'omban. nermann Miksa kereskedelem
ügyi miniszter, a kelenföldi egyházközség feliig\ élője mondta a txvezető szavakat. Levius
Feienc, B. Reuss Anna, Göllner János é$ Pálmay Kálmán működtek közre a Budai LutherSzövctség énekkarával együtt a jól sikerült
hangversenyen. A zeneszámokat Mikus -Csák
István kisérte. A hangverseny mintegy ötszáz
pengőt jövedelmezett a jótékony célra.
A Kiskáté jubileumi kiadásának elő
készítésére kiküldött bizottság Blatniczky Pál
főesperes elnöklete alatt december 7-én ülést
tartott Budapesten. A bizottság Adorján Ferenc
nyiiegyhá/i ieánygimnáziumi igazgató fordítását
véve alapul, munkálatával elkészült, s a fordítás
szövegét megállapította. A végső simítások esz
közlése végett a fordítást a bizottság tagjai külön-külön mégegyszer átvizsgálják s azután fel
terjesztik az egyetemes egyházi elnökségnek.
A jubileumi magyar kiadás nyomdai kiállítás
szempontjából is méltó lesz a nevezetes évfor
dulóhoz, s élőié felhívjuk rá hpunk olvasóinak
figyelmét. A jubileumi Kiskáté előreláthatólag
1Q2Ü. február havában jelenik meg.
V. Magassy Sándor: Az Ifjúság a
jövő. A Harangszó-Könyvtár 10. füzete az ifjú
ságnak szel. Rámutat az ifjúságot fenyegető ve
szedelmekre: a rossz társaság, az erkölcstelen
ség, a tánc, a korcsma, a kártya. Az ifjúság kö
rében való terjesztésre nagyon alkalmas. Ára
nincs feltüntetve.
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— Pályázat. A Kis Káté jubileumi kiadásá
nak előkészítésére kiküldött bizottság pályadij
kitűzése nélkül pályázatot hirdet Luther Márton
eme két verssorának lefordítására:
«Ein jeder lern sein Lektion,
So wird es wohl im, Hause stöhn.»
A pályázatok Blatniczky Pál főesperes címére
(Cinkota, Pest mi.) küldendők, január hó 2-ig.

19^.

Raffay, imakönyv.
(Ev. hívek számára.)
Szerző kiadása.
Kisebb Nagyobb

alak-

alak. .

P
P
450 5#G0
5*—
620

Félvászonkötés
.
.
.
Egész vászonkötés
.
.
Párnázott vászonkötés, arany met
széssel, tokban .
.12-14-—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete,
arany metszéssel tokban
. 16-— 18—
Párnázott bőrkötés, arany met
széssel, tokban
.
. 18‘—
20—

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Z.—T. Cikkét nem közölhetem egyrészt
mert nincs hely a lapban, másrészt mert a bíró
sági tárgyalás még folyik, harmadszor mert a
témát a nap lapok már mindenfé'e szempontból
ismertették. — H.—V. Amit nem közlök, nem
okvetlen «butaság ; a beküldött cikk sem az;
de jó volna tekintettel lenni lapunk igen korlá
tolt terjedelmére, s a témákat, híreket minidig
azoknak fontossága szerint s a lap terjedelmé
nek szem előtt tartásával írni meg illetve dol
gozni fel. A beküldött cikkek jó részt azért nem
közölhetők, mert nincs hely; ha tömörebben
volnának megírva, megjelennének.

Sántha: Őrangyal

Imakönyv gyermekek számára.
P
Vászonkötés, tokban
.
.
. 4*—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete, arany
metszéssel, tokban
.
.
.
16—
Párnázott bőrkötés, arany metszéssel,
tokban
.
.
.
. 20 —
Ezeket az imakönyveket előnyös feltételek
mellett bizományba is szállítjuk, ha ebben előbb
levelezés utján megállapodunk.
5—3

Kókai Lajos
könyvkereskedése, Budapest, IV. Kamermayer
Károly-utca 3,
(Központivárosház épülete).

■i
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

K a p h a tó :

Fekete félvászonkötésben .
.
.
.
.
Fekete egész vászonkötésben, tokkal
Párnázott vászonkötésben, arany m etszéssel
Celluloid kötésben (fehér vagy fekete szinben)
Legfinomabb párnázott bőrkötésben.

Amely Egyház ez! az uj énekest bevezetni
óhajtja, szíveskedjék hozzám fordulni ajánlatért.
Előnyös feltételeim a beszerzést m egkönnyítik.
Egyházirodalm i jegyzéket d í j t a l a n u l küldök.
pJF JL

^ g

■ _ ? _ ^
Bbb3 J O S

könyvkiadóhivatala Budapest, IV,
Kamermayer Károly-utca 3. szám.
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Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai miiintézet gyor»sajt<Sján Gvér, C^ucfOr Gergelv-u. 15. ezátn. (Vezető Ügeti István.) — Telefon 239, — 8421

Budapest.

I., Villányi-ut 1.
fciV. évfolyam.

S zerk esztftség : LÉ B t i Y (Mosom ■ .)
K ia d ó h iv a ta l: GYŐR. tv . k o n re o t-é p ü le t.
K i a d j a : ! LUTHER- SZŐVÉTSÉG.
P o sta ta k a ré k p é n z tá rt c s e k k s z á m la : 1290.

a la p íto tta : DR. RIFFIY SIHDOR i l s o t t
S i«H i«m é » t r t ItU M t

N É M E T H K Á R O L T ««per«».

K arácso n y .
„Megjelent az Isten Idvezitö ke
gyelme minden embernek.“

T i t 2. 11.
A karácsonyi evangélromban az angyal azt
mondja a pásztoroknak: *Ma született néktek
a Megtartó.» Az ep'stolai leckél>en Pál így ir:
«Megjelent az Isten idvezitö kegyelme minden
embernek.» S még ha tudjuk is, hogy a görög
ben az «idvezitö» annak a szónak a származéka,
mint az evangéliom «megtartó»-ja (szótér, szótériosz), mégis feltűnik a különbség az apostol
tanítása és az evangéliomnak elbeszélése között.
Az angyali híradás közvetlen és minden szavá
ban valósághoz, térben és időben valósághoz
vezet. Az apostol írásában a «ma születettéből
«megjelent», a «néktek -bői «minden embernek»,
a «Megtartó»-ból «Istennek idvezitö kegyelme»»
lesz. Mintha csak szántszándékkal döntené le
az angyal szavaiban mutatkozó koriá tokát, s
emelné az örvendetes üzenetet az egyetemesnek,
a minden korláton túlszárnyalnak, az örökké
valóság folyamatának magaslataira. Azonban a
különbség nem önkényes, nem is lényegtelen.
Az evangéllomban az Urnák angyala beszél a
betlehemi pásztorokhoz, az epistolában az egy
ház tanítója tanít. Az apostol is tudja, hogy Isten
nek Fia «asszonytól lett, törvény alatt leit» (Gál.
4, 4), beleállitja abba a történelmi kereteket meg*
haladó folyamatba, amelyről János azt Írja:
«Kezdetben vala az I g e . . . és az Ige testté lett»
(Ján. 1, 1—14). Az a Megtartó, aki ma, az üze
net hallgatóinak megszületett, öröktől fogva van,
s mikor megszületik, az jelenik meg, aki az Is
tennek kegyelmét már a teremtés előtt magá
ban hordotta a mi számunkra is: «aszerint,amint
magának kiválasztott minket ö benne világ teremtetése előtt.» Ef. 1, 4).
Az a gyermek, aki Betlehemben megszüle
tett, nem egy gyermek a sok közül, hanem a
gyermek; nem egy ember a sok közül, hanem
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az ember. Jézus nem azáltal lett Megtartóvá,
hogy az Isten egy gyermeket csodálatos tehet
ségekkel, isteni erőkkel ruházott fel. Ellenkező
leg: az örök Ige, Istennek öröktől fogva való
kegyelme és hűsége testesült meg, öltött magára
emberi testet a názáreti Jézusban, ö a Krisztus.
Krisztus lett emberré, nem az ember lett Krisz
tussá. A Megváltó földi élete nem azt mutatja,
hogy- mire képes az ember a legtökéletesebb
képviselőjében, hanem azt, hogy mit cselekszik
Isten bűnbocsátó és megváltó szeretete. Azért
írja az apostol, hogy megjelent Istennek idve
zitö kegyelme, s nem azt, hogy megszületett a
legtökéletesebb emberpéldány.
Kétségtelen, hogy' a karácsonyi evangéliom
nak ez az értelmezése szükséges. £s jóllehet
nehézkesnek, körülményesnek* elvontnak tűnik
fel, mégis szoros összefüggésben van és gya
korlati vonatkozásban á 1 korunk gondolkozásá
val és világnézetével. A fejlődéstan alapján álló
gondolkodás reányomja bélyegét a modem teo
lógiai tudományra is. Az idők teljességét, amely
ben Krisztus megszületett, könnyen értelmezhet
nénk úgy, hogy az emberiség eljutott a törté
nelmi fejlődésnek arra a fokára, amelyen mint
egy kitermelhette magából a Megtartót. Pedig
ez a felfogás szöges ellentétben áll a keresz
tyén tannal, amely szerint az, aki öröktől fogva
megvolt, lépett bele a világ történelmébe s
adott annak nemcsak uj fordulatot, de uj jelen
tést, uj értékelést, uj tartalmat. Az uj élet m eg
ragadásához nem elég az emberi képességek
hatványozása, fejlesztése. Az újjászületés nélkül
nem látható meg az Isten országa és az Isten
országába nem emberi képességekkel lehet be
jutni, hanem megváltás által, s ennek a meg
váltásnak az ember tárgya, nem alanya.
így értelmezendő a Jézusban megjelent is
teni kegyelem egyetemes érvénye, mindenkinek
számára rendeltsége és szükségessége is. Pál
nak tanítása itt megint János evangéliomának
tanításával egyezik: «úgy szerette Isten e vilá-
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got, hogy az 6 egyszülött Fiát adta, hogy va
laki hiszen 6 benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.» (Ján. 3, 16.) Akár úgy értjük
Pál apostol tanítását, hogy az isteni kegyelem
mindenkinek megjelent, akár úgy, hogy ez a
megjelent kegyelem mindenkinek id'vezitésére és
megtartására van, egyformán kitűnik, hogy az
apostol az angyali üzenet ama szavát: «született
néktek» egyetemes érvényűnek tanította, de
mégis úgy, hogy a kegyelem nem az emberiség
gyűjtőfogalmának, hanem minden egyes ember
nek külön-külön idvezitésére és megtartására je
lent meg. Ez az utóbbi nyilván kitűnik abból,
hogy a következő, 12. versben már igy foly
tatja: «amely arra tanít minket», s ez a «minket»
teljesen megfelel az angyali üdvözletben talál
ható «nektek» szónak. Az egyetemes érvényű
üdv a személyes hit által válik üdvünkre (Ján.
3. 16) és ez által a személyes hit által lesz a
minden embernek megjelent kegyelem «minket»
tanító és fegyelmező, nevelő és megtartó ke
gyelemmé.
Az epistolában e kegyelem egyetemes ér
vényén hangsúly van. Az apostol az előző két
versben a szolgákról beszél, hogy azok is éke
sítsék a megtartó Istennek tudományát minden
ben. Megelőzőleg az öregemberekről, öreg
asszonyokról, a fiatal asszonyokról és az ifjakról irt. A «minden ember» alatt tehát értendő
az, hogy nincs különbség férfiak és asszonyok,
öregek és fiatalok, urak és rabszolgák között.
Valamennyien kötelesek magukat alávetni a ke
gyelem fegyelmező erejének, amiként vaiamenynyinek üdvösségére van az a kegyelem. A ke
gyelem nem tesz különbséget ember és ember
között. Foglalkozás, faj, nyelv, vagyon nem'
számit. Az isteni kegyelem áttör minden korlá
ton és ledönt minden válaszfalat, amit az embe
rek emeltek, főleg azért, hogy «világi kívánsá
gaikat» kielégíthessék. Aki az isteni kegyelem
nevelő és fegyelmező hatása alá helyezi magát,
az rájön, hogy a hitetlen és világi kívánságokba
merült emberek által megvont határvonalak az
üdvösség szempontjából lényegtelenek, s azok
csak mint egy ideiglenes országnak határai tar
tandók tiszteletben (3, 1.).
Az üdvözítő kegyelem uj határvonalat húz
a világ és Krsiztus népe között. «Jézus Krisztus
önmagát adta mi érettünk, hogy... tisztítson
önmagának kiváltképen való népet, jó cseleke
detekre igy ekezőt» (2, 14.). A Krisztus népe te
hát az az uj közösség, amelyre a Jézusban meg
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jelent kegyelem céloz. A betlehemi gyermek
ben nem az ember jutott tökéletességre, hanem
az Isten kegyelme öltött testet. Hasonlóképen
az Isten kegyelmének megtartó és fegyelmező,
nevelő hatása nemi az lesz, hogy valamely nem
zet, vagy faj, vagy társadalmi osztály mint ilyen
a többi fölé emelkedik, vagy emeltetik, hanem
minden nemzetből, fajból és társadalmi osztály
ból előáll a Krisztus népe, vagy ahogyan az
apostol másutt nevezi, a Krisztusnak teste. Ez
a nép bennmarad a világban, de nem ebből a
világból való, mert megtagadja annak hitetlensé
gét és szentül, Istennek akarata szerint él; meg
tagadja a világnak kívánságait és mértékletesen,
igazán él.

Hogyan választották Matkovicb Pált
felügyelőnek ?
- Viharos választás Dunántúl a Türelmi Rendelet évében. —
Perlaky és Matkovichi pedig abban az erős
meggyőződésben, hogy a szavazás törvényes
módon történt, a Türelmi Rend-Ltre váló te
kintettel serényen fogtak hozzá az egyházi ügyek
rendezéséhez. A téíhiek protest-.teával keveset
gondoltak. A püspök és Kamondy Márton ügy
véd mint felkért helyettes jegyző néhány n p pal a ielpéci gyüfés után hivatalos körlevélben
tudatta, hogy a gyülekezetek szavazatának túl
nyomó többségével Szemerei Matkovich Pált, a
pesti kir. kúria ügyvédjét és a hajduvárosok
prókátorát választoíták meg dunántúli felügyelő
nek. Ezt a körlevelet Domokos Ferenc K i p o l cson dec. 13. kep'a meg és még azon a napon
formális protestatiót irt és adott be ellene. De
az elnökség az ilyenekkel nemi gondolva 1782.
jan. 4-re Homokbödögéie kerületi gyű ést hivott
össze, amit a Türelmi Rendelet és Zay báró
nak erre vonatkozó levele tett szükségessé. Ezt
a meghívót már Matkovich irta alá és ilyen ko
moly időkben nagyon ajánlotta az egységet és
összetartást. A gyűlést is Bódogén már Matko
vich vezette. Jelen voltak Szemerei Sándor Ne
meskér, Mesterházi Nagy Antal Nemesdömölk,
Radó József ügyvéd Vados .a képviselője, to
vábbá Csáfordi Török Mihály az uj jegyző,
Kisfaludy Ádám, Vidos János sat. Az ellenzék,
Artner, Domokos sat. még távol maradt. Mat
kovich nagy eréllyel fogott a munkához. Jan.
8. már Érhard György nagyszöl ősi e peres ut
ján kívánta, hogy sürgősen Írják le Szentantalfá
és Szepezd múltját és jelenlegi állapotát. Jan.
15. vették a gyülekezetek a l ürelmi Rendelet
szövegét báró Zay örvendetes levelével. Apr.
3-ári pedig Matkovich már négyféle írást küld és
sürgeti: Írják össze, hogy mely helységek kíván
nak prédikátort vagy mestert.
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De azért az el’enzék c?ak nehezen némult
el. Domokos Ferenc jan. 7. küldi Zay báró vá
laszát Bozzay György mencshelyi lelkésznek.
Matkovich őt is hívta BÖdönére, de nmi is vála
szolt; kiváncsi, hogy kik mennek el és mit tár
gyalnak. ö Pestre is irt Adonyi György direk
tornak Eördögh Mátyás érdekében. «Mart püs
pök, seniorok és főinspektor között való connexiók nem jó consequentiákat vonnak magok
után s jaj lesz azon szegény m ni .temek, kire
bosszankodni fog egyik vagy ináűk.'> Domokos
arra gondol, hogy Matkov.cn m iit jogász a vá
dakra majd bizonyságokat követel. Azért aláirásvégett egy formulát is küld Bozziynak. E
szerint Tompos B lázs consenior, a püspök kö
zeli rokona, Mencsh.lyen is meg'ordul an, Alitkovichot ugy? ajánlotta «hogy pasti prókátor lé
vén, a pasti gyakori concursu sokban is jelen
vagyon, hogy az egyházakat igen szereti s a
gyülekezeteket gyakorolja és hogy az eklézsiák
dolgában a maga költségén v. 15 fá adózásra is
ajánlja magát.» Ha más bűne nem volt, ezt hát
bátran mondhatták a lelkészek egymás között.
Erélyes, buzgó munkája és jogtudása sok
ellenfelét lefegyverezte, de mások még az egye^
temes gyűléstől vá ták a válasz ás megsemmisí
tését. Az alapalan vád ikra Perlaky 1783. f.br.
11. «felelt a pasti uraknak». De még márc. 18-án
is az egyetemes gyűlésen a soproni konventnek olyértelmü levelét olvasták fel, hogy az
ágens fizetését beszünteti és iskolájában nem ád
a tanulóknak ösztönd jit, ha Matkovichot az ál
lásában meghagyják. Haán Lajos úgy írja, hogy’
Matkovich erre Lmondott és Dunántúlt utasi ották, lK>gy más felügyelőt válasszon. Matkovich
jellemét ismerve én ezt nem hihetem, nincs is
nyoma jegyzőkönyve nkb n. El enkezó’eg a vi
har már csillapodni kezdett. Először Eördögh,
azután pedig Artner lépett vissza a jelölségtól.
Matkovichot pedig II. József 1783. Kőszegre
a kerületi tábla birájául nevezte ki. így elesett
az a kifogás is, hogy Matkovich Pes'.en és nem
a kerületében lakik. A püspökkel összefog/a
egyik gyülekezetét a másik után támasztották
fel halottaiból. És hogy az engesztelő áldozat is
meg legyen, Perlaky püspök;aki négy év alatt 76
ui temp omot avatott fel s igy ezek számát 50ról 126-ra emelte^ a lázas munkában kimerülve
1786. jan. 29. szivszélhüdésben várat’anul el
hunyt. Nagy szükség volt most az erélyes kezű
Matkovichra. Nemescsón, Eördögh Alá yás lakó
helyén márc. 9. a püspökjeölő gyűlést már ő
vezette és itt ünnepélyes módon elégtételt is
adtak neki.
Ö elnökölt ápr. 23. és 26. Nemesdömölkön
a püspök választó gyűlésen is, ahol H.abovszky
Sámuel téthi lelkészt választották meg. Itt már
megjelentek a p o'.es'á ók közül Vidos Miklós
kér. jegyző, Domokos Ferenc, Vidos Sándor
és a sop.on;, ruszti és kőszegi követek is. Idő
közben a német gyülekezetek mozga mat indí
tottak aziránt is, hogy a kerületet két részre osz-
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szák. A sop-oni Gamauf Sámuel lelkész és
Prusinszky József váro;i tanácsos utasításuk
szerint most is ezt kívánták. De Matkovich fel
olvastatta Zay báró levelét, mely szerint az egye
temes gyűlés ezt soha sem fogja megengedni.
De ká pótlásul a német gyűl.kezetekre való te
kintettel Artner Farkas ügyvédet másodjegyzónek, Gamauf lelkészt p:dig esperesnek választot
ták. Itt történt m eg a kerületnek 13 e p.rességre
valóuj beosztása is. Matkovich mindezt körlevél
ben tudatta a gyülekezetekkel, mel>et c.ak ő
és Biró Ferenc helyettes jegyző irt alá. Matko
vich ezen a gyűlésen már teljes diaddt aratott,
az ellenzék elnémult. A megszrparoJolt szervez
kedő gyü ekezetek a Türelmi Rendelet után elég
sok munkát adtak az elnökségnek.
Matkovichból vá’t dunántúli kerületünknek
egyik legkiválóbb felügyelője, aki 42 éven át
volt fényes tehetségekkel s ritka hűséggel és
áldozatkészséggel eg>há unk vezető embere.
Életrajzát közöltem a Lu.hcr-n p ár 1923-ik év
folyamában, nagy nehézséggel elöke esett és
megmentett arcképét pedig az 1923-ik éviben.
Megválasztásáról Gamauf Tcof.l kiváló tör
ténetírónk és mások is, mint valami erőszakos,
helytelen dologról szóltak. Azért tartót am szük
ségesnek, hogy a nagy fé;f.u hivatalbi lépését
is hiteles fonások alrpán bemutissam. És kü
lönben is érdekes, jellemző epizód ez a Türelmi
rendelet idejéből. A viharban is, a sebesen zúgó
szélnek zendüléséből az Urnák Lelke szólott a
gyülekezetekhez
Payr Sándor.
(Vége.)

J e g y z e te k .
A vallás- és közoktatásügyi miniszter egy
újabb intézkedése, amelyet egyes tanítói állások
nál már foganatosított, s valószínűleg az egész
vonalon megvalósít, a kántortanitói fizetések kö
rül újabb terheket hárít az iskolafenntartó egy
házközségekre anélkül, hogy a kántorok ismere
tes sérelme orvoslást találna. Az eddigi u. n.
egységmegállapitásoknál, amely szerint a tanító
helyi javadalma egy métermázsa búzának érté
két, kb. 27.84 pengőt érő egységekben állapítta
tod meg, a tanítói készpénzjárandóságok, amenynyiben azok aránylag nem nagy összeget képvi
seltek, nem számíttattak be. Az újabb intézke
dések szerint ezek a készpénzjárandóságok is
beszámíttatnak, a tanítók eddigi egysegeihez
hozzáadatnak és a tanító állami fizetéskiegiszités címén ennyivel kevesebbet kap, viszont az
egyházközség köteleztetek a készpénzjárulékok
nak úgy látom 116-os átszámítási kulcs szerint
való fizetésére. Vagyis az állam ennyivel keve
sebbet, az egyházközség pedig ugyanennyivel
többet fizet a tanítónak, anélkül, hogy a kán
tori járandóságok kérdése megoldást nyert
volna.
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Eltekintve most attól, hogy az egységként
szereplő egy métermázsa búza jelenleg nem ér
meg 27 pengő 84 fillért, tehát a természetbeni
járandóságok nem képviselnek akkora értéket,
mint amekkorával az állami fizetéskiegészités
összegének megállapitásánál szerepelnek, és a
tanítókat ezen a réven is veszteség éri, a gyüle
kezeteknek ez az újabb megterhelése nemcsak
anyagi szempontból jelent uj megterhelést, ha
nem most már odavezet, hogy gyülekezeteink
nem kapnak kántortan‘.tót. Sőt, mivel az osztály
tanító sok helyen kötelezve van kántori teendők
részbeni végzésére is, osztálytanítót is csak ba
josan és csak abban az esetben, ha a tanító az
államnál elhelyezkedni nem tud. Mert most a
helyzet az, hogy a heti huszonnégy órát adó
állami tanító (az első osztályban ennyi az óra
szám) ugyanannyi fizetést kap, mint a felekezeti
kántortanitó, akinek egyetlen szabad napja nincs
és vakációja sincs.
Ismeretes, hogy a kántori javadalmaknak a
tanitói javadalmakkal való összekeverése a ta
nítói nyugdíjigény megállapitá iákor történt. Más
felől azonban tény az is, hogy a törvény a kántortanitóknak és az iskolafenntartó egyházköz
ségek pártján van akkor, amikor azt állítják,
hogy a kántori javadalom a tanitói fizetésbe nem
számítható be, amikor a tanitói fizetésnek ál
lamsegéllyel váló kiegészítése forog szóban. Az
1907. évi XXVII. törvénycikk 11. §-a ugyanis
igy hangzik: «Ha a hitfél ékezeti elemi népiskola
tanítója az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 141. §-ának
harmadik bekezdése értelmében kántori teendőt
is végez, a tanitói alapfizetés megállapításakor
a jelen törvény 2. §-ában megállapított leg
kisebb alapfizetés erejéig a tanitói és kántori
járandóságok, ez utóbbiak jellegének érintése
nélkül, együttesen fizetésnek számítandók s en
nélfogva a nyugdíjjogosultság megállapitásánál
is az ekként együttesen számított fizetés veendő
alapul.»
Kitűnik ebből a paragrafusból, hogy a kán
tori járandóságok jellege minden körülmények
között érintetlenül megmarad. Kitűnik, hogy a
helyi javadalom mindenkor csak a törvényben
megállapított legkisebb alapfizetés (1030, 1100
illetve 1200 korona) erejéig számítandó fizetés
nek. A törvény nem azt célozta, hogy a kántori
javadalom jellege, tehát jogi természete meg
szűnjön, csupán azt, hogy a kántortanitói állá
soknál az iskolafenntartó egyházközség, aroenynyiben erre képes, a legkisebb alapfizetést he
lyileg biztosítsa. Ha pedig a kántori javadalom
jogi természetét a törvény nem változtatta meg,
akkor jogi sérelme úgy az egyházközségnek,
mint kántortanitójának, először is az, hogy az
egész helyi javadalom beszámittatik a tanitói fi
zetésbe, de jogi sérelem másodszor az is, hogy
a kántori teendők végzéséért a tanító nem kap
fizetést.
Az 1907. évi XXVII. t.-c. 12. §-a intézkedik
arra az esetre, ha az iskolafenntartó egyházközr

1928.

ség a minimális tanitói fizetést biztosítani nem
képesek. Ebben az esetben államsegélyt vehet
nek igénybe.
Be átom, hogy a törvény bizonyos tekintet
ben kedvez az állam azon eljárásának, hogy a
kántori javadalmat az alapfizetés erejéig tanítói
fizetésnek beszámítsa. De csakis az alapfizetés
erejéig. Ezen túlmenő beszámításnak törvényes
alapja nincs. De amikor a törvény a kántori já
rulék jogi természetét érintetlenül kívánja hagy
ni, nem tekinthető sem a törvény szellemével,
sem a méltányossággal, sem az igazsággal összeegyeztethetőnek .a mostani gyakorlat, amely sze
rint a kormányzat magától értetendőnek tartja
azt, hogy a kántortanitó a kántori tenndőket in
gyen végzi. Ezzel a kántori járulék jogi termé
szete üres fikcióvá lesz. És azt hiszem a kor
mányzatnak egyik kötelessége éppen az is, hogy
a jog ne legyen olyan anyag, amely tetszés sze
rint gyúrható, lapítható vagy sarokba vágható.
A mostani eljárás annyit jelent, hogy a kántori
javadalom jogi természetével össze nem egyez
tethető célokra van lekötve.
Amikor köszönettel elismerjük az államnak
és a kormánynak egyházunk iránt sokszor megr
tapasztalt jóakaratát, anyagi és erkölcsi támo
gatását, másfelől nyomatékosan kémünk kell,
hogy kántortanitőinknak szolgáltasson igazságot.
Amit az egyik oldalon elismerésre és köszönetre
méltó módon tesz, azt ne rontsa le a másik olda
lon azzal, hogy az egyháznak tisztviselőit elke
seríti s az egyházi szolgálattól elidegeníti.

Luther és az egyházi fegyelem.
(Befejezés.)
Az egyházfegyelmezésnek, büntetésnek a
célja kizárólag a javítás. «Ebből következik amaz
igazság, hogy a kiközösítés (Bann) mint ilyen
senkit nem ront meg, tesz átkozottá vagy gono
szabbá, hanem keres és talál egy megromlott,
átkozott lelket, hogy azt visszahozza. Mert min
den büntetés természete és tulajdonsága, hogy
a bűnt megjavítsa. Kiközösíteni pedig tiszta bün
tetés és anyai büntetés.»
Egyházi fegyelmezést gyakorolni nem könynyü. Nagy felelősséggel és veszéllyel jár arra
nézve, aki fegyelmezni hivatva van. «Senkire
nézve nem károsabb és veszélyesebb a kiközö
sítés, rniht épen azokra, kik azt eszközük, ha
mindjárt jogosan és tisztán a gonosztett miatt
is, azért, mivel ők ritkán vannak ezen a véle
ményen vagy épen soha; azonfelül félelem nélkül
járnak el s nem gondolják meg, hogy ők ta
lán jobban érdemelnének meg Isten előtt száz
kiközösítést.»
A «Volkskirche» (népegyház, tömegegyház)
parochia-gyülckezetei Luther szerint kevésbbé al
kalmasak fegyelem gyakorlására, hanem sokkal
inkább a «Sacramentsgemeinde», amely azokból,
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de bennük kialakuljon, mint a komolyan hivó
keresztyének közössége. E gondolatát a Deutsche
Messe u. Ordnung des Gottesdienstes (1526)
előszavában fejti ki. Háromféle istentiszteletet
különböztet itt meg. Az első kettő (a latin és
német nyelvű mise és istentisztele) missziói jel
legű; helye a temp’om; közönsége mindenki, aki
jön. Ezek között sokan vannak, akik nem hisz
nek vagy nem is keresztyének, hanem a nagyobb
rész itt áll és bámészkodik, hogy valami újdon
ságot lásson, épjgy, mint hogyha törökök vagy
pogányok között tartanánk istentiszteletet. Mert
itt még nincsen rendezett és biztos gyülekezet,
amelyben a keresztyéneket az evangéliom sze
rint lehetne kormányozni, hanem hitre és keresztyénségre való nyilvános buzdítás. De a har
madik féle istentiszteletet . . . sem kellene nyilt
helyen tartani mindenféle nép ég között, hanem
azoknak, kik komolyan keresztyének akarnak
lenni és az evangéliomot szóval és tettel vallják,
fel kellene iratkozniok és valamelyik házban kü
lön összejönniük közös imára, i rá »olvasásra, az
úrvacsora vételére. .. Ezen rendben meg le
hetne azokat, kik nem viselkednek keresztyének
hez illően, ismerni, büntetni, javítani, ki tani tani
vagy kiközösíteni, Krisztus elve értelmében, Mt.
18.» Egyházi fegyelmezést tehát Luther szerint
tulajdonképp az eccles’ának az eccleúolájábnn,
a pirochia-gyülekezctnek az igazán hívők alkotta
maggyülekezcteben (Ke ngemeinde) lehet gya
korolni. S nekem az a nézetem, hogy é p p ezen
gondolatban ta'áljuk meg — legalább nagyrészt
—■ az okát annak, hogy miért nem tett Luther
egyházfegyelmi rendelkezéseket. Hiányzott az ó
korában még az ehhez szükséges előfeltétel, a
«Sacramentsgemeinde». «Nem tudok és nem aka
rok még ilyen gy ülekezetét (Gemeinde oder Ver
sammlung) szervezni és rendezni, mert nincsenek
még hozzávaló embereim és szem élyeim . . . Ha
azonban úgy fordul, hogy ezt meg kell tennem,
s jó lelki ismerettel nem térhetek ki előle, úgy
szívesen megteszem, ami rám tartozik. Addig
(indess) a jelzett kétféle istentiszteleti rendnél
maradok meg s nyilvánosan olyan istentiszteletet
tartok a népnek, mely az ifjúságot nevelje, a
többieket pedig hitre hívja és sarkalja... mig a
keresztyének, kik az igét komolyan veszik, önmaguktól megtalálják egym ást...» Épen, mivel
az egyházi fegyelmezés előfeltétel hiányzet, nem
tartotta annak eredményes gyakorlását lehetsé
gesnek, sőt: a dolog végtére nevetséges lesz,
ha nincs megfelelő szankció. Azért mondja a
már említett Reminiscere prédikációjában: «Ez
keresztyén cselekedet volna, ha valaki meg tudná
cselekedni; én azonban nem merem egyedül
életbeléptetni.»
Ha tehát Luther tényleg egyházfegyelmi
«rendelkezéseket» nem is tett, tény az, hogy az
egyházfegyelmet szükségesnek tartotta — az em
lített feltétel mellett.
Zulauf Henrik
ev. lelkész.
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HÍREK.
— Kedves olvasóinknak Istentől meg
áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívá
nunk!
— Tiszteletbeli theológlai doktorok. A
kormányzó a kultuszminiszter előterjeszté
sére megengedte, hogy D. Söderblom Nát
hán upsalai evangélikus érseket, D. Ihmels
Lajos szászországi országos evangélikus
püspököt, D. Morehead John Alfréd newyorki evangélikus egyházszövetségi elnököt
és D. Rendlorff Ferenc lipcsei egyetemi ta
nárt és főegyháztanácsost a m. kir. Erzsébet-tudományegvetem tanácsa
theológíai
tiszteletbeli doktorrá felavathassa és ré
szükre a tiszteletbeli doktori oklevelet ki
szolgáltathassa.
— Pesthy Pál dr. Igazságügyminiszter
a békési egyházmegye felügyelője. December
13-án bonttattak fel a békési egyházmegye
felügyelőjére leadott szavazatok Kovács An
dor esperes elnöklete alatt tartott bizottsági
ülésen. Az egyházmegye egyházközségei és
a szarvasi főgimnázium szavazatukat egy
hangúlag dr. Pesthy Pál igazságügyminisz
terre adták le. A választás eredményét kül
döttség fogja a nagyméltóságu miniszter úr
ral tudatni.
— Lelkészválasztás. A kiskőrösi gvülekezet Hulvej István nyíregyházi segédlel
készt lelkészévé választotta.
— Az Egyetemes
Lelkészegyesület
(Mele) pénztárának jelentése az 1928. év
ről. Blalniczky Pál Mele pénztáros, aki be
tegsége miatt akadályozva volt a pénztárosi
jelentésnek a Mele közgyűlése elé terjesz
tésében, a következőkben számol be a Mele
pénztáráról : bevétel 1182.43 P. kiadás
1123.56 P, készlet 58.87 P. Vagyon, pénz
tári készlet 58.87 P, Thébusz-alap 332.91
P, Hangya-betét 958.44 P, kötelezvények
200 P; összesen 1550.25 P. Vagyonszaporodás: 615.29 P. A pénztáros kéri a tagokat,
hogy hátralékaikat és tagdíjaikat címére
(Cinkota) küldjék.
— Edvi Illés G 2 rgely emléktáblájának
felavatása. Az ujmalomsoki egyházközség a
gályarabságra hurcolt és az utón, Nápoly közelé
ben mártírhalált halt lelkészének, Edvi Illés Ger
gelynek a dunántúli egyházkerület támogatásá
val díszes emléktáblát készíttetett. A templom
ban elhelyezett emléktáblát december 16-án
avatta fel Németh Károly esperes. Az emlék
táblát Kovács István ujmalomsoki lelkész vette
át. Egyházi beszédet tartott Baráth József mérgesi felkész. Edvi Illés Gergely a mérgesi gyü
lekezetnek is lelkésze volt.
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— A Keresztyén Ifjúsági Egyesület
(KIÉ) hírei. A tótkomlósi KIÉ Teeuwissen
am erikai lelkész fogadására szép estélyt
rendezett. Az egyesület m unkája Lucsan M ár
ton s. lelkész vezetésével 1928-ban különö
sen elmélyült. A szomszéd gyülekezetekbe
kirándulásokat rendez. — A balassagyarm ati
KIE-t dec. 9-én Töltéssy Z. nemzeti titkár
meglátogatta s ott előadást tartott. Az egye
sület jövőre ünnepli harm inc éves fenn
állását. A nemzeti titkár látogatásokor fel
m erült egy B.-gyarmaton rendezendő evang.
ifj. konferencia gondolata is. — A soproni
teológiai fakultás hallgatóit az elmúlt n a
pokban látogatták meg a KIÉ képviselői.
Képeket m utattak be az ifj. m unkáról és
nyom tatványokat osztottak szét. A teol. if
júság egy milliós kártyát jegyzett a Buda
pesten építendő KIÉ házra, a többiek 440
db téglát jegyeztek. — Á KIÉ szövetsége
március 3—9. szakszerű ifjúsági vezetőképző
tanfolyam ot rendez; az egyesületek m ár
m ost szemeljék ki azokat, akiket a tanfo
lyam ra felküldenek. A tanfolyam ról olva
sóinkat állandóan tájékoztatni fogjuk.
— A budapesti Lórántfy Zsuzsanna
Egyesület VIII., József-körut 59—61. szám
alatt n őiruha készítő tanfolyam ot ta rt fenn,
amelyre bárki beiratkozhatik. Akik a tan 
folyamot elvégzik, az iparoktatási főigaz
gató által láttam ozott látogatási bizonyít
ványt kapnak. Felvilágosítást a tanfolyam
igazgatónője válaszbélyeg beküldése ellené
ben ád.
— Protestáns külm issziói statisztika.
Dr. Richter Gyula (Berlin) kim utatása sze
rin t a misszionáriusok száma 30.000, akik
nek több, m int 8 ,0 0 0 . 0 0 0 bennszülött ke
resztyén segédkezik. A protestáns missziók
50.000 elemi iskolát tartanak fenn, a ta
nulók száma 242,000.000. Ezenkívül van
100 főiskola 32.000 hallgatóval, 300 közép
iskola 116.000 tanulóval és 460 missziói
theológiai szeminárium 1 1 . 0 0 0 hallgatóval.
A missziói m unkamezőn 858 protestáns kór
házban 1100 orvos működik. A missziók évi
kiadása 400 millió pengő.
— A Luther-Társaság december 17-én Bu
dapesten az Üllői-úti székházban felolvasó ülést
tartott a következő műsorral: 1. Pékár Gyula
elnöki megnyitója. 2. Szontagh Tamás és Mágíocsy-Dietz Sándor tiszteleti tagok üdvözlése.
—; Sajtóhibák. A 47-ik szám Irodalom 3. D. Kovács Sándor felolvasása: A haladás
rovatába két sajtóhiba csúszott be: A Prot. törvénye a keresztyénség; történetében. 4. Ka
Szemlét ismertető részben »problémali- rácsony. Rajz. Felolvasta Maróthy Jenő. 5. Régi
tása-e« helyett »problémalátása-e«; »abéke
perspektívájából« helyett «a béka perspek karácsonyi énekek; előadta Auer Kató ének
művésznő, orgonán kisérte Mikus-Csák István.
tívájából« olvasandó.
•

Beiratások a theol. fakultáson. A
Pécsett elhelyezett m. kir. Erzsébet tudományegyetemen a rendes beiratkozások 1929. január
7-től 18-:g! eszközöltetnek. Az egyetemnek Sop
ronban működő evangélikus hittudományi kara
hallgatóinak beírása a kar székhelyén fog megejtetni. A felvételi, ill. beiratkozási engedély
iránti folyamodvány 1928. évi december hó 1től 1929. évi január hó 6 -ig! nyújtandó be. A
folyamodványhoz csatolandók: 1. Születési anya
könyvi kivonat. 2 . Érettségi bizonyitvány eredet
ben. 3. Erkölcsi bizonyitvány folyamodónak
előéletéről, különösen a proletárdiktatúra alatt.
Az erkölcsi bizonyítványt azok számára, akik
valamely hazai középiskolából tanulmányaik
megszakítása nélkül óhajtanak az egyetemre be
iratkozni, annak a középiskolának az igazgatója
állítja ki, amely középiskolának folyamodó ta
nulója volt. 4. Közhatósági bizonyitvány a szü
lők foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről. 5. Közhatósági bizonyitvány arról, hogy folyamodó
hadiárva. A hittudományi karon ezenkívül 6 . or
vosi bizonyitvány és 7. rövid önéletrajz. A fo
lyamodványokat mind a négy kar 1929. január
14-ig bírálja el. A felvételi engedélyt nyert folya
modók mind a négy karon írásos engedélyük
keltétől számított 8 napon belül tartoznak be
iratkozni. A beiratkozás rendes határideje azokra
nézve, akik már hallgatói voltak egyetemünknek,
mind a négy karon 1929. január 7-től 18-ig ter
jed. Akik valamely akadály miatt a szabályszerű
határidőn belül nem jelentkezhetnek beiratko
zásra február 1 -ig az illetékes kar dékánjához,
február 6 -ig bezárólag pedig az egyetemi rectorához intézett folyamodványban utólagos beirat
kozási engedélyt kérhetnek. A hittudományi ka
ron február 1 -től 6 -ig utólagos beiratkozásra
szóló engedélyt is átutalt rectori hatáskörben a
kar dékánja adja meg. Az utólagos beiratkozás
végső határideje 1929. február 6 -án túl semmi
esetre sem terjedhet. Tandijmentességi kérvé
nyek 1929. január 1—10-ig bezárólag nyújthatók
be az illető kar dékáni hivatalába. A tandijmen
tességi kérvényeket az illető tanártestületek
1929. január 16-ig intézik el. A tandíj mentess ég
ért folyamodók január 16-tól 18-ig iratkozhat
nak be a ^uaesturában.
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Győr. A győri gyülekezeti iratterjesztés
karácsonyi vásárának bevétele 202 pengő 18
fillér volt.
A szekszárdi egyházközség m űvészi
templomot építtetett, am elynek felavatására
szombaton a városba érkezett Kapi Béla
dunántúli evangélikus püspök is. A püspököt
a tolnai állom áson K nefely Ödön felügyelő,
a szekszáfdi állom áson pedig nagy küldött
ség élén vitéz Vende István polgárm ester.
Schöll Lajos főesperes, a tem plom előtti
diadalkapu alatt N ém eth Gyula lelkész kö
szöntötték. Vasárnap délelőtt folyt le a tem 
plom avatás, igen nagy közönség elölt, am ely
ben jelen volt Pesthy Pál igazságügym inisz
ter is családjával együtt. K nefely gyüleke
zeti felügyelő adta át a tem plom kulcsot Kapi
püspöknek. A szertartás folyam án Kapi
püspök, Schöll főesperes, Müller Róbert alesperes, egy-egy bibliai idézetet m ondva, he
lyezték el az oltáron a szent edényeket,
majd a püspök, a két esperes kíséretében,
az oltár elé lépett és avatóbeszédet mondott.
Imádság és áldásm ondás közben kondultak
meg az uj harangok, azután Ném eth Gyula
lelkész prédikált, Kapi püspök pedig imád
kozott. Az istentiszteletet követően küldött
ségek járultak a püspök elé.
A Deáktéri Luther- Szövetség Gyámolitó Szakosztálya december 15. és 16-án Raffay
Sándomé püspökné vezetése alatt fényesen si
került karácsonyi vásárt rendezett.
— Felavatták a Keresztyén D iákszövet
ség uj otthonát. A Magyar Evangélium i Ketyén D iákszövetség a IX., Üllői-ut 19. sz.
ház II. em eletén, hét nagy helyiségből álló
uj otthont rendezett be, am elynek ünnepé
lyes felavatása hétfőn este történt meg. —
Ebből az alkalom ból nagyszám ú előkelő kö
zönség volt jelen. Dr. V id o r János teológiai
tanár, a szövetség elnöke im ádkozotl és kö
szöntötte a vendégeket, majd dr. Raffay Sán
dor püspök a többi között ezeket mondotta:
— Bibliai kötelezeltségct jöttem teljesíteni:
örüljünk az örülökkeí. Mi, evangélikusok
és reform átusok ugyanis eleget sirtunk, —
szenvedtünk, annál nagyobb a boldogsá
gunk, hogy sziveink közös öröm ben össze
dobbanhatnak. Úgy érzem, m intha karácso
nyi fény simogatná a lelkemet. Uj öröm ök
karácsonyfája gyulladt ki lelkűnkben és az
evangélikusok részt kérnek ebből a felem elő
érzésből.
— Salgótarján. Advent négy vasárnap
ján d. u. 5 órakor a lelkész Luther Márton
eredeti és teljes liturgikus istentiszteletét
mutatja be. A liturgikus istentisztelet kere
tében advent első vasárnapján az Ev. Leány
egyesület tagjai teljes szám ban járultak az
Úrvacsorához, a lelkészekkel együtt.
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— A theológiai liallgalónök száma Né
metországban a múlt félévben 140 volt.
45-el több, mint az előző félévben.
— Vallások statisztikája. A föld lako
sainak száma közel 1830 millió. Ezek val
lás szerint így oszlanak meg: mohamedán
227.549.000, hindu 215,512.000, konfuciá
nus és taoista 310,715.000,
buddhista
140.047.000, sintoista (Japán) 20,153.000.
animista 101,272.000. zsidó 15,557400, kü
lönböző 100,000.030, protestáns 181,3oo.ooo,
róni. kalb. 301,000.(00, görög-kalholikus
125.000.
000, más keresztyén 30,5J0.otfo. —
Nem keresztyén 1.190,802.000.
keresztyén
039.000, ( 00, összesen 1.829,8 )2.000. Az egész
emberiségből keresztyén, mohamedán és
zsidó 802,100.000, pogány 947,696.000.
Már csak néhány példány kapható az
Abaffy Gyula ev. egyet, missz. lelkész Buda
pest, VII., Gyarmat u. 106. szerkesztésében és
kiadásában megjelenő Karácsonyi Üzenet-bői a
postaköltség és dirabonként 2 filléres árban. A
100 példányon aluli rendeléseknél 53, a 103 pél
dányon felülieknél 80 fillér csatolandó postaköltség cimén. 50 pengőn aluli rendelésnél aján
latos úgy a példányok árát, mint a postaköltsé
get levélben postabélyegekben beküldeni, igy
elkerülhető az utalvány ké*zbes!tési költség.
— Debrecen. A debreceni egyház dec.
hó 7-én tartott közgyűlésén egyhangúlag Ka
pós Viktor bpesti vall islanárt választotta
meg lelkészének a fiatalon elhunyt kiváló
Farkas Győző örökébe. Rapos Viktor nagy
műveltségű, kitűnő theológiai képzettségű és
finom lelkületű egyéniség. Hisszük, amint
egyhangúlag választatott meg, ügy egysége
sen is mellette fog állni a reá váró nagy
munkában az egész gyülekezel, hogy az
elődje által megkezdett munkákat végbevihesse, az egyházat fejlessze s közegyhá
zunkat azon a fontos helyen méltóké]) kép
viselhesse.
— Szeged. A szegedi gyülekezet Luther
Szövetsége nov. hó 11-től kezdve dec. hó
9-ig vasárnaponkint külön előadásokat tar
tott felnőttek részére és pedig ötöt a követ
kező dinekkel: A társadalom uj törvénye
(2), A gyermek, Az édesanya, A család. —
Ezeket az előadásokat Kálmán Rezső oros
házai, Korén Bál katonai és Kutas Kálmán
gyülekezeti lelkészek tartották. — Az Egye
temi Luther Szöv.-nek a gyűl. lelkész foly
tatta szombat esti bibliamagyarázatait, be
zárólag dec. 15-ig. A főiskolai hallgatóka!
a nőegylet kél Ízben megvendégelte.
— A miskolci Lévay József Közműve
lődési Egyesület december 13-iki irodalmi
estélyén Surányi-Unger Tivadar dr. jogaka
démiai tanár 'Amerika társadalmi problé
mái" ebnen tartott előadást.
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— A Gyermekte!építő Szolgálat (Buda
pest, VIII., Gyulai P.-u. 9.) kéri a könyörü
letes sziveket, hogy aki nem tud is örökbe,
vagy állandó nevelésbe fogadni egy-egy árva,
elhagyott gyermeket, vegyen magához né
hány hétre vagy akárcsak az ünnep alkal
m ára is ilyen szegény gyermeket, vagy küld
jön csomagot, ruhadarabot, kinőtt gyermek
cipőt vagy p ár pengőt a gyermeknyomor
enyhítésére.' Levélcim: Reform átus lelkész,
Rákospalota-ujváros, Arany J.-u. 49.
— Szekszárd. A gyülekezet uj tem plo
m át december 16-án avatta fel Kapi Béla
püspök. Előző nap este 6 órakor a várm e
gyeház díszterm ében kulturest volt, ame
lyen Kapi Béla püspök tartott előadást.
— Nyíregyháza. A Kossuth-reálgimnázium december 9-iki szülői értekezletén
Teltsch Kornél igazgató tarto tt előadást a
tanulás módszereiről, a törvény- és tekin
télytiszteletről. — A reálgimnázium tanulói
nagy sikert arattak a Debreceni Bélyeggyűj
tők Egyesületének kiállításán.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

Raffay, imakönyv.
(Ev. hívek számára.)
Szerző kiadása.
Kisebb Nagyobb
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Ezeket az imakönyveket előnyös feltételek
mellett bizományba is szállítjuk, ha ebben előbb
levelezés utján megállapodunk.
5—4

Kókai Lajos
könyvkereskedése, Budapest, IV. Kamermayer
Károly-utca 3,
(Központi városház épülete).
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Fekete félvászonkötésben .
.
.
.
.
Fekete egész vászonkötésben, tokkal
Párnázott vászonkötésben, arany metszéssel
Celluloid kötésben (fehér vagy fekete színben)
Legfinomabb párnázott bőrkötésben.

Amely Egyház ezt az uj énekest bevezetni
óhajtja, szíveskedjék hozzám fordulói ajánlatért.
Előnyös feltételeim a beszerzést m egkönnyítik.
Egyházirodalm i jegyzék et d í j t a l a n u l küldök,

Kókai Lajos

könyvkiadóhivatala Budapest, IV.
Kamermayer Károly-utca 3. szám.
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B oldog u je s z te n d ő t!
„Ajándékoz« néki oly nevet, amely
minden név felett való ; hogy a Jézus
nevére minden térd meghajoljon és
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus
Ur az Atya Isten dicsőségére."
FII. 2, 9 -1 1 .

A boldogság, amit egymásnak újév küszö
bén kívánunk, gyenge és érzékeny palánta. Sok
ellenség leselkedik rá, növekedése, termése nagy
részt rajtunk kívül álló tényezőktől függ, növe
kedik vagy fonnyad, jóformán magunk se tudjuk
miért, hogyan. A magunk öröme és boldogsága
sokszorosan összefügg mások örömével és bol
dogságával. Ha azok, akiket szeretünk, boldog
talanok lesznek az újévben, a mi boldogságunk
is siralomra fordul. Azért kívánunk szívből bol
dog esztendőt kedveseinknek.
A boldogság mégis elsősorban attól függ,
hogy mennyi életünkön az Istennek áldása. A
boldogságnak rajtunk kivül álló tényezői közül
ez a legfontosabb. Azért kell főként könyörög
nünk, hogy Isten adja reánk, adja az új eszten
dőre atyai áldását. Végeredményben az Isten
áldása minden boldogságnak alapja. Nélküle
hiába fáradunk boldogságunk hajlékának felépí
tésén.
Jókívánságunk tehát úgy teljes, ha Istentől
megáldott boldog ujesztendőt kívánunk egy
másnak.
Az egyház, az újévet Jézus kegyelmébe és
uralmába állítja: «Nevezék az ő nevét Jézusnak(Luk. 2, 21.). Jézus az isteni kegyelem legdrá
gább ajándéka a világ megtartására és boldogitására. Jézus az áldó kegyelem bizonysága, zá
loga és eszközlője. Nélküle semmit sem csele
kedhetünk. Benne és vele mindenre.van erőnk.
Vajha az újesztendő is nála és benne találna
bennünket, s növekedésünk őbenne történnék!
Neve kegyelem, erő, fegyelem és szabály, mert
napról napra arra emlékeztet, hogy' Istennek
gyermekei vagyunk s ezen állapotunkhoz mél

tóan kell járnunk a világosságban, a tisztaság
ban és a szentségben Neve figyelmeztetés, hoga
mint egy Atyának gyermekei és az Elsőszülött
nek testvérei és örököstársai, egy más között is
testvérek vagyunk, akik Isten országának épí
tésén, erősítésén, terjesztésén egy szivvel-lélekkel munkálkodni vagyunk elhivatva és rendelve.
A Jézus neve szolgálatra kötelez. Istennek
jó, bölcs és kegyelmes akarata az, hogy Jézus
nevére minden térd meghajoljon és minden
nyelv vallja, hogy ö az Ur! A Jézus nevének
oltalmába és uralma alá ajánlott újesztendő te
hát az alázatos engedelmességnek és a hű bi
zonyságtételnek esztendejét jelenti. Kiküszöbö
lését a magibi/akodásnak, az önhittségnek, a
kevély kérkedésnek és az öndicsekvésnek. Aho
gyan Jézus minden szavával és cselekedetével az
Atya Isten dicsőségét kereste és mutatta meg,
és még örökkévaló uralma is az Atyának di
csőségét szolgálja, úgy nekünk, az ő követői
nek, feladata sem lehet más, mint hogy az em
berek látván a mj jócselekedeteinket, a mennyei
Atyát dicsőítsék és az Egyszülött Finnak ural
mát örömest elismerjék.
A Jézus Krisztus uralnia a világon növekvő
ben van és esztendőről esztendőre mind több
jel mutat arra, hogy a világ előkészítetik a
Krisztus második, dicsőséges eljövetelére. Egy
úttal mind hatalmasabban mutatja meg a Krisz
tus azt is, hogy együttmunkálkodik tanítványai
val, követőivel, szolgáival, hogy hűségesen m eg
tartja ígéretét: «Imé én tiveletek vagyok minden
napon a világ végezetéig.» Szentlelke mind töb
beket vezérel az igazság megismerésére, ösztö
kél a Krisztusban megjelent üdvösség megraga
dására, erősít az Ur szőlőjében való munkálko
dásra. A világ, amennyiben Istentől elfordult,
háborog és tajtékzik, mint a vihartól korbácsolt
tenger, de ellenállhatatlan erők dolgoznak, hogy
a fügefa levelezzen és eljöjjön a nyár.
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Az egyházfeligyelö az egyház szolgálatában.
Evangélikus egyházunk, mint a legszélesebb
demokratikus alapokra épített népegyház, nem
csak dogmatikájában, hanem szervezetében is
az egyetemes papság elvét teszi magáévá.
A tiszta egyházi önkormányzat azonban csak
lassan fejlődhetett ki, mivel a megalakulás és
az üldöztetések viharos évszázadaiban az egyházkorrnányzatot és felügyeletet a világi hatósá
gok, illetve a földesurak gyakorolták. A nagyobb
teherviselés folytán a r. k. patronátusi intéz
ményhez hasonlóan bizonyos privilégiumokat
gyakoroltak és szélesebb hatáskört töltöttek be
hazánkban is a reformációhoz csatlakozott fő
urak, amit magyar népünk nem tekintett jogfosz
tásnak, sőt hálával fogadta az üldözések ellen
védelmet nyújtó hatalmasok pártfogását. Az el
lenreformáció győzelme azonban megváltoztatta
ezt a helyzetet. Az államhatalommal szövetkezett
r. k. klérus nemcsak megállítja a reformáció ter
jedését, hanem papjait, tanítóit elűzi, templomait,
iskoláit elrabolja s vagyonelkobzással fenyegeti
meg azokat a világi urakat, akik a reformációt
pártfogolják. A városi gyülekezetek az: üldözések
alatt elveszítik a városi tanács jóindulatát és
anyagi támogatását s megalakulnak a 17. század
második felében a presbyteriumok.
A hitüket megtagadó főurak helyett azonban
áldozatkész és megértő pártfogókra találnak gyü
lekezeteink a magyar köznemességben és a jó
módú városi polgárságban, mely nem az uralko
dásban, hanem az egyházvédelemben látja hiva
tását. így születik meg lassanként a felügyelői
hivatal alsó és felső fokozatokon s épül ki hoszszas hatásköri küzdelmek után a paritás elvén
nyugvó ikerelnökség. Győrben, Nagyvázsonyban
s a pozsonyi esperességben találjuk a 18. század
elején az eiső gyülekezeti felügyelőket. Az 1707.
évi rózsahegyi zsinat már az egyetemes papság
elvét s ennek alapján az egyháziak és világiak
teljes paritását fogadja el az egyházkormányzat
ban.
Ezen történeti visszatekintés után lássuk az
egyházalkotmányban megszervezett felügyelői
tisztség hatásköri teendőit és személyi kellékeit.
Az 58. § kimondja, hogy «Az egyházközségi el
nökség az egyházközségi felügyelőből és a lel
készből áll, akik egyenlő joggal és felelősséggel
kormányozzák és képviselik az egyházközséget
és annak összes ügyeit egyetértőleg intézik.» Az
59. § szerint «Az egyházközségi felügyelő közbecsülésnek örvendő, művelt, feddhetlen erkölcsű
vallásos és anyagilag független.» A 61. § meg
állapítja, hogy «hivatala tiszteletbeli és köteles
ségeit lelkiismeretesen teljesíteni tartozik.»
Fent idézett szakaszok, amint látjuk, a fel
ügyelői tisztnek inkább csak jogi kereteit von
ják meg, de részletes egyházvédelmi feladatait
és egyházépitő munkáját nem ismertetik. A gya
korlatra várt tehát az a feladat, hogy ez az üres
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hatásköri keret a felügyelő személyes szolgála
taival konkrét tartalmat nyerjen.
Egyházi köztudatunkban úgy szerepel a fel
ügyelő, mint a különböző fokozatú önkormány
zati testületek közgyűlésének világi elnöke, aki
az egyházi élet nevezetesebb mozzanatait össze
foglaló megnyitó beszédet mond, a közgyűlési
határozatokat jegyzőkönyvbe foglaltatja, azok
végrehajtásáról gondoskodik, az egyház anyagi
és erkölcsi érdekeire és értékeire felügyel és az
E. A.-ban megszabott hatáskörében egyesek és
a hatóságok előtt az egyház erkölcsi és szellemi
dekórumát képviseli. Ez a kép a felügyelői tiszt
ségnek csak külső, reprezentatív kontúrjait mu
tatja be, amely már magában véve is igen díszes
és emelkedett nívóra helyezi annak hordozóját,
de nem fejezi ki elkötelező egyházépitő és egyházvédelmi szolgálatait. Mert én a felügyelőben
a gyülekezet Isten által elhívott és megiválasztott
világi vezérét, a lelkész legmeghittebb és legodaadóbb munkatársát, a gyülekezetért imádkozó
és dolgozó, a belmisszió összes ágazataiban sze
mélyes munkájával elöljáró és példaadó tényezőt
látok. A lutheri lélek öntudatosságától áthatott
bizonyságtevőket és hitünk igazságairól szemé
lyesen meggyőződött hitvallókat, egyházunk vé
delméért bátran sikraszálló apologétákat várunk
és keresünk a felügyelőinkben, akik nagynevű
elődeikhez méltó hűséggel és áldozatkészséggel
szolgálják egyházunk érdekeit. Az egyházfel
ügyelői tisztségnek két, egymást kiegészítő
munkamezeje van, az egyik az egyház belső épí
tése, a má^ik az egyház külső védelme.
Az egyházépitő belmissziói munkából az
összes egyháztagoknak ki kell venni a maguk
részét s különösen a gyülekezet első tagjára: a
felügyelőre várakozik a példaadás jcötelessóge.
Igehirdető, bünbánatot követelő, Isten kegyelmiét
prédikáló egyház vagyunk, de sajnos, napjaink
ban kevés az Igét hallgató, a bünbánatot kereső
és kegyelmet elfogadó egyháztag. A reformáció
val felszabadított lelkiismeret a rationalizmus és
liberalizmus megtévesztő jelszavaitól félrevezetve
a szellemi nagykorúság kétes értékeivel dicsek
szik, a hitbeli szabadosság sikamlós lejtőjén-ha
lad és az egyház fegyelmező kötelékeitől szaba
dulni igyekszik. Hitközöny, nemtörődömség, ön
érzet nélküli lutheránus tolerantia, terméketlen
lelki sivárság, akaratnélküli ingadozás jellemzi
egyházunk nagy tömegeit. Pedig ezek nem
lutheri jellemvonások; a nagy wormsi bizony
ságtevő «Itt állok, másként nem tehetek!» ki
jelentéssel bizonyította be, hogy ő a hitbeli meg
győződés hajlithatatlan bajnoka; a speyeri biro
dalmi gyűlésen protestáló hitőseink a kényszert
nem tűrő lelkiismeretre hivatkoznak, mely hit
dolgában esak az Istennek van alárendelve.
Erre a bizonyságtevő hitre kell nevelnünk
gyülekezeteinket, különben elsorvad egyházunk
ereje.
Ezt a munkát azonban a lelkész magára
hagyva elvégezni nem képes, szüksége van
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lutheri hittel telitett munkatársakra, személyes
példaadókra, akik hitbuzgóságukkal, emelkedett
gondolkodásukkal, áldozatkészségükkel vonzó
példát nyújtanak a híveknek. Legelső sorban a
felügyelőre, mint a lelkész elnöktársára gondo
lok itt, akinek számtalan mód és alkalom áll ren
delkezésére, hogy bebizonyítsa a hi vek előtt,
hogy a templombajárás, az imádkozás, az ige
hallgatás nem a lelkész által kötelességszeriien
megkövetelt kényszerfeladat, hanem nélkülözhe
tetlen életszükséglet s legtökéletesebb lelki öröm,
mely bünbánatban, a kegyelmi javakkal való
rendszeres élésben, az áldozatos egyházszeretet
ten nyilatkozik. Ha csak ideje, alkalma engedi,
vegyen részt minél gyakrabban ebben az éneklő,
imádkozó, prédikációt hjllgató s bünbocsánatot
szomjuhozó gyülekezetben, hogy példaadásával
bebizonyítsa, hogy a hitélet ápolásának Icgfelemelötb és Itgépitóbb formája a közös istentisz
teleteken való részvétel.
Segítse, támogassa a felügyelő lelkészét belmisszici tevékenységében: keresse fel a vallásos
estéket, a biblia órákat, kulturális előadásokat,
kísérje figyelemmel és megértő részvéttel az
ifjúsági egyesületet, a Nőegylet munkáját, ka
rolja fel közegyházunk szeretetintézményei ügyét,
hívja fel a gyülekezet figyelmét egyházi lapjaink
olvasására, a hittestvéri közösség, az egyetértés
ápolására, az egyházi jótékonysági akcióik istápolására. Keressen minél gyakoribb érintkezést a
presbyterium tagjaival, világosítsa fel őket a
gyülekezet tervei, feladatai felöl, hogy belsó>,
bizalomtóljes viszony fejlődjék ki gyülekezet és
felügyelő között. Vegye védelmébe a közgyűlé
sen és a presbyteriumi összejöveteleken az E.
A. rendelkezéseit, az egyházhatóságok tekinté
lyét és utasításait; támogassa, illetve helyette
sítse a lelkészt oly indítványok előterjesztésénél,
amelyek anyagi áldozatokat követelnek és heves
vitákat provokálhatnak. Buzdítsa a híveket egy
házi alkotásokra, beszerzésekre, alapítványok lé
tesítésére, a mtglévő ingatlanok jókarban tar
tására, az áldozatkészség fokozására, a hithüségten való megmaradásra, a revcr/álisoktól való
tartózkodásra. Hasson oda, hogy erkölcsi te
kintélyével az egyházi közvéleményt irányíthassa,
hogy a közönyöseket, a vonakodókat az egyház
építő munkája számára megnyerje, a reverzálist
adókat megfelelő eszközökkel és rendszabályok
alkalmazásával a gyülekezeti közszereplésből
félretolja.
Amilyen nagyjelentőségű a felügyelő és lel
kész együttmunkálkodása a belmissziói munkaté
ren, éppen olyan nélkülözhetetlen az egyház
külső védelmében. Különösen itt várakozik reá
az a súlyos felelősséggel járó feladat, hogy el
nöktársának segítséget nyújtó jobb keze, egy
háza érdekeinek éber örállója, a hiányokat, fo
gyatékosságokat azonnal észre vevő, a fenyegető
veszedelmeket rögtön felismerő és azokat idejé
ben elhárító vezér legyen.
A veszély nagyobb, mint valaha volt. Lélek-
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számban csaknem egvharmadára olvadtunk le,
anyagi tőkéink, kulturintc/eteink jó részét el
veszítettük, országunk megcsonkításának tria
noni követke/inényeit még a közjogi méltóságok
lecsökkenteti aránys/ámában is fájdalma-an érez
zük, a/ államhatalomnak a törvényben megsza
bott anyagi támogatását csak csekély mértékben
élvezzük. Anyagi szegénységünk miatt nun tud
juk iskoláinkat, s/eretetintézme nyeinket, sajtón
kat úgy támogatni, hogy a változott idők követe Imé nve ine k meg fel el hesse nek.
Ugyanekkor, mikor a személyes meggyőző
désen alapuló protestáns öntudat szárnyaszegetten a megalkuvások alacsony légkörében csa
póiig s a múlt dicsőségeinek emlékein borong,
váratlanul előront sötét rejtekéből Ifi. századbeli
rozsdás fegyverzetébe öltözve a/ a türelmetlen
jezsuitizmus, mely hamis jelszavakkal igyekszik
narkotizilni a bizonyosság után áhítozó és sokat
csalódott lelkeket, el akarván hitetni a világgal,
hogy a protestantizmus immár a végét járja, mert
kiélte önmagát, itt az ideje tehát, hogy a pápás
egyházi a való visszatérés által megállítsuk a vi
lág katasztrofális romlását és visszaállítsuk a régi
traditiőkon nyugvó világrendet, a pápaság ab
szolút tekintélyét, az ezen felépülő katholikus
hitet, a Regnum Marianumot és az egységes in
teger Magyarországot. Tudománynak, napisajtó
nak, egyesületeknek, nagygyűléseknek ki van
adva a jelszó: át kell értékelni a történelmet,
ki kell korrigálni a protestantizmustól meghami
sított történetírást, hogy a katholicizmus újra
elfoglalhassa az óit megillető vezető helyet és
igazság s/olgáltassék történelmi érdemeinek.
Még a világháború alatt elkészült .az uj
pápai törvénykönyv a Corpus iuris canonici,
mely az egész világra kötelezővé teszi az egy
séges egyházjogot s hazánkban is felidézte a
nemzeti egységre annyira veszedelmes felekezeti
békétlenséget. A törvénykönyv szerint tilos a
közös istentiszteletek tartása, nemzeti, katonai,
társadalmi ünnepeken való cooperatio, amit a
budapesti és newyorki Kossuth-szohor avatás
nál oly kihívó) módon dokumentáltak. Sajtóban,
nagygyülési megnyilatkozásokban egyre élesebb
és kíméletlenebb támadás éri a protestantizmust.
A nemzet- és vallásfelforgató irányzatokkal
együtt emlegetik a protestantizmust, amely csak
nemzeti veszedelmet zúdított mindig az országra,
de építeni nem tud, mert nem tud hitet ébresz
teni, mivel lényege a negatió. Mind sűrűbben
emlegetik, hogy a vezető pozíciókban nincs ará
nyosan képviselve a r. kath. egyház, le kell tehát
sz.oritani a közélet, a tudomány, a társadalom,
a közgazdaság versenyteréről a protestantizmust
és ki kell terjeszteni az állások betöltésére is a
numerus clausust. Irodalmi kitűnőségeink érde
meit agyonhallgatják és egysorba állítják a de
struktiv írókkal, hogy nimbuszuknak ártsanak.
Politikai és szabadsághöseink szereplését hamis
megvilágításba állítják, Kossuthra rásütik az eret
nek bélveget, megvádolják, hogy forradalomba
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döntötte a békés haladást kívánó nemzetet, vi
szont a 13 aradi vértanú feje köré ők is szívesen
kötik a nemzeti vértanuság koszorúját, mivel kö
zöttük csak egy volt evangélikus. Halljuk, hogy
a nemizetsorvasztó egykének és az öngyilkosság
nak a protestantizmus a melegágya, hogy igazi
történeti nagyság csak a r. katholikusok között
található, hogy a török hódoltság idején a pro
testánsok egy gyékényen árultak a törökökkel,
hogy a világháborúban legtöbb véres vesztesége
a r. katolikusoknak volt.
Rá kell még mutatnunk a vegyes házassá
gok körül folytatott lelki terrorra, mely durva
kézzel nyúl bele a házasságra lépő. felek lelkiismeretébe és farkas módjára ragadozza el
kisebbségben levő egyházunk jövő generációját.
Az egyház védelem a legfontosabb felada
taink közé tartozik. Gyülekezeteink köztudatába
kell oltanunk, hogy az egyházépités és védelem
nemcsak a lelkész hivatásszerű kötelessége, de
az egyetemes papság elve alapián minden egyes
egyháztag legegyénibb magánügye, becsületbeli
tartozása. Minden egyes egyháztagnak ki kell
vennie a maga részét az egyházi munkából oly
mértékben, amint ezt anyagi, szellemi ereje, tár
sadalmi állása, intelligenciája megengedi. A fel
ügyelői tisztségre különösen áll a bibliai köve
telés: akinek sok adatott, attól sok is kéretik
számon!
Novák Rezső.

J e g y z e te k .
Az Evangélikusok Lapja az 1929. esztendő
vel tizenötödik évfolyamát kezdi meg1. Husvétkor
lesz négy esztendeje, hogy a lap szerkesztését
átvettem. Becsületesen iparkodtam, hogy a lap
hoz fűzött várakozásokat kielégjitsemi, s ha mind
eddig nem sikerült, nem csupán rajtam múlt.
Csak egyet említek. Előfizetési dijakban négy
ezer pengő a hátralék. Ez az összeg megfelel
620 egész évi előfizetésnek. Igaz, hogy a lap
nem üzleti érdekeket szolgál s engem sem üz
leti szempontok vezérelnek. Másfelől a szer
kesztésnek és kiadásnak szükségképen megvan
üzleti oldala is, mert a lap megjelentetése pénzbe
kerül. Minden további reflexió-szövés nélkül ide
iktatom a dunántúli egyházkerület püspökének
egyik legutóbbi körleveléből a következőt: «Az
egyházkerület közgyűlése sajnálattal és megdöb
benéssel értesült arról, hogy a Harangszónál,
Evangélikusok Lapjánál, a Harangszó^Könyvtárnál, Lelkipásztornál és egyéb egyházi kiadvá
nyoknál oly tekintélyes hátralékok állnak fenn,
hogy a vállalatok fenntartása kétségessé válik.
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A közgyűlés megbizásábói bizalommal kérem,
sziveskedjék odahatni, hogy ezen kiadványok,
lapok és folyóiratok ellenértékei a kiadóhivatal
hoz pontosan beküldessenek. Ez a pontosság a
legkisebb támogatás, amivel az evangélikus sajtó
munkásainak és önzetlen törekvéseinek tarto
zunk.»
*
New-Yorkfcan kétmilliónál több zsidó él.
Ezek nem valamennyien dollármilliomosok. El
lenkezőleg. Igen sok közöttük a szűkölködő. A
nélkülöző zsidók segélyezésére alakult NewYorkban a Zsidó Emberbaráti Egyesületek Szö
vetsége. A Szövetség 1928. évi költségvetése
5,300.000 dollár. A zsidók ismeretesek összetar
tásukról és szegényeiknek felkarolásáról. Az em
lített Szövetség: a következő intézményeket tartja
fenn: Tizenhét gyermekgondozó, hat rovottmultuak intézménye, egy aggmenhely, két segélyegylet, tizenkét kórház és nyolc diszpanzér, hét
betegsegélyző, hét zsidóiskola, két szakiskola és
húsz társasegylet. A Szövetség évi jelentése
emlékezik az őskeresztyén karitászról, s a keresztyénségi első korszakának önkéntes adományai
val szembeállítja, á jóléti törvényeket, amelyek
az alamizsnát állami ellenőrzés alá és állami ke
zelésbe helyezték. A jelentés elismeréssel adó
zik a newyorki zsidók jótékonysága iránt.
*
A budapesti rádióállomás híradása szerint
a pápa követet küldött Pekingibe, s ezzel mint
legfőbb földi tekintély elismerte a kínai népnek
a nemzeti élethez való jogát. Úgy hallatszik,
hogy a kínai nép a pápai engedély elnyerése
után nyomban átalakult kínai nemzetté s meg
kezdte nemzeti életét. Tudomásunk van arról,
hogy a magyar nép újabban ezt az engedélyt
szintén megkapta, azzal a csekély kikötéssel,
hogy a «legfőbb magyar közjogi méltóságot»
a pápa nevezi ki, s a pápai törvénykodex értel
mében a magyar polgári házasság bizonyos ese
tekben ágyasságnak, a belőle származott gyer
mekek fattyuknak nevezhetők.
*
Különös, hogy még jogászok is akadnak,
akik az Egyházi Alkotmány 11. §-át úgy értel
mezik, hogy az egyházközségi választás a lel
késznek ád u. n. parochusi jogokat, de az ugyan
csak az egyházközségek által választott püspök
jogainak érvényesítése hierarchikus törekvés.
Ezek szerint az evangélikus egyházalkotmány de
mokráciája abban csúcsosodik, hogy a^gvüleke-
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zet lelkészénél kezdődik és végződik a hierar
chia. Ha összeül a régóta készülő zsinat, alig
hanem elvérzik a püspökök primátusának kér
désén. Mert a püspöknek, mint primus inter
pares lelkésznek is van primátusa. Szedjék pa
ragrafusokba. miben áll ez a primátus!

A készülő lelkészválasztási szabály
rendelethez.
Hogy a négy egyházkerület most egy
mástól eltérő m ódon választja lelkészeit, az
már sok em bernek baji okozott. Az egye
temes érvényű szabályrendeletnek
már
régen meg kellene lenni. A készülő uj, egye
temes lelkészválasztási szabályrendelethez
hadd tegyek néhány m egjegyzést és pedig
a tiszakerületi rendelet alapján, a többieket
a gyakori álból nem ismervén.
1. A pályázat m ellőzésével történi) m eg
hívást lehetővé kell tenni. A mi kerületünk
ben m ost a közgyűlés felszólíthat ugyan
valakit pályázatának beadására, de mivel
ez még nem biztosítja egyúttal az illetőnek
a m egválasztását is. főleg ha egynél többet
szólítanak fel pályázásra, azért e jog gya
korlásának nem sok értelm e van s úgy az
egyházat, mint a felszólított pályázót kényes
helyzetbe hozhatja.
2. A liszai kerület Lv. Sz.-re megengedi,
hogy a pályázó a m egüresedett lel kész i á l
lás székhelyén tartózkodjék, ha foglalkozása
odaköli. Arról nem szól, hogy helyettesi m i
nőségben vezetheti-e ennek az egyháznak
az ügyeit. A reform átusoknál a pályázóknak
távoznia kell a községből, állási és családját
otthagyva. Ezt nem tartom feltétlenül szük
ségesnek, mert hiszen ha a pályázó maga
nem gyűjti is a szavazatokat, m egtehetik ezt
a távollétében a jó em berei sokkal szaba
dabban. Azt azonban nem tartom m egen
gedhetőnek. hogy aki az üres lelkész! állási
a választásig helyettesként ellátja, maga is
pályázzék. Hz a legkorreklcbb helyettes-lel
készt is kényes helyzetbe hozhatja, a többi
pályázókkal szem ben pedig jogtalan elő n y 
ben részesíti; sa za v a tla n o k előtt m áris úgy
tűnhetik fel, mint a lelkészi állás birtokosa.
Tehát vagy ne pályázzék a helyettes, vagy
aki pályázni óhajt ne vállalhassa a helvettesitést.
3. A szavazók névjegyzékébe m ost azok
kerülnek be, akik múlt évi adójukkal nincse
nek hátralékban. (Lv. S/r. 27. §. bV| Aki az
Alk. 34. §-a szerint hat heti helybenlakás
után az egyház tagjává lesz, természetesen
szintén felveendő, na a névjegyzék össze
állításakor már az egyház tagjai névsorában
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szerepel. Hogy lakóhely változtatás esetén
az elhagyott egyházban kutassa az uj egy
ház. hogy visszam enőleg esetleg éveken ál
nincsen-e adóhátraléka, m int azt egy egy
hákerületi határozat kívánja, azt kivihetet
lennek tartom, különösen városi egyh á
zakban, ahol igen sok a tisztviselő vándor
úig. Az egyházi élet terén nincs okunk azt
az állami rendet követni, m ely az állam pol
gárságot csak tiz évi bentlakás után adja
meg.
I Jogi furcsaságnak tartom azl. hogy
ugyanaz a testület
a közgyűlés
jelöl és
a m aga jelöltjei közül választ is, még ha a
kél közgyűlés nem tevődik is össze ugyan
azon egyénekből, Mivel próbaszónoklatra
csak már jelöltet lehet m eghívni, a jelölés
csak papírform a szerint történhetik
5. Mivel a választásoknál ma m ár majd
mindenütt titkos szavazás folyik, a lelkészválasztásnál is ez lenne bevezetendő. Igaz,
hogy egészen m ások a viszonyok egy városi
és egy falusi egyházban. A m ostani Lv. Szr.
inkább ez utóbbiakat tartja szem előtt. A
nők szavazási módját az Alk. 12. §-a és a
Lv. Szr. 27. 5j. 3-ik kikezdése állapítja meg
vagy kész írásbeli szavazatot küldenek be.
vagy egy férfiszavazót írásbeli m eghatal
mazással látnak el, s az szavaz helyettük.
Étiből az a képtelen helyzet szárm azhatik.
hogy m ár hetekkel, hónapokkal a válasz
tás előtt össze lehet gyűjteni a m eghatalm a
zásokat vagy női szavazatokat s maga a
választó nő a választás napján akár el is
m ehet a község területéről. Pedig elm életi
leg véve mégis a szavazatot a közgyűlésen
elhangzó felszólalások is irányítanák. Az
után meg mivel sok férfi nem m egy el a
közgyűlésre s igy nem szavaz, a nőktől
pedig az írást mind be lehet előre szerezni,
a nők indokolatlan túlsúlyba juthatnak. Ar
ról ne is szóljunk, hogy ugyanaz a nő, ha
az ellenpárt nagyon szorítja, m ásodik, eset
leg harm adik m eghatalm azást is adhal más
és más pártbeli szavazó részére. Ez nem
igen em eli a választás kom olyságát. Tehál
a nők is szavazzanak szem élyesen.
Az Alkotmány m egfelelő pontjaival a
Lv. Szr.-nek összhangban kell lennie. Most
itt-ott eltérés van a kettő között. Mivel p i
tiig ily esetben az Alkotm ány az
irány
adó, azért, ha az összeülő zsinat uj Alkot
m ányt készít, a Lv. Szr. azzal összhangba
hozandó. A szabályzat készítésében
részi
kell adni olyan jogi szakem bernek is. aki
nek jogi szaktudása melleti m egfelelő közigazgatási gyakorlata is van.
I)r.
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Pálmai Lajos tb. esperes, lapunk eddigi
felelős kiadója, legnagyobb sajnálatomra erről
a tisztéről lemondott. Amikor elhatározásába
kénytelen vagyok belenyugodni, meleg köszö
netét mondok ezen a helyen is a hűséges mun
katársnak, akinek nagy része van abban, hogy
az Evangélikusok Lapját közel négy éven át
megjelentethettük. A kiadóhivatal vezetését is
én veszem át az ujesztendőben s kérem a lap
nak barátait, olvasóit, előfizetőit, hogy a kiadóhivatalt illető ügyekben is hozzám forduljanak.
Az előfizetések szintén az én címemre küldendők.
Különösen kérem azokat, akik hátralékban van
nak szíveskedjenek tartozásaikat kiegiyenliteni.
Lebeny, 1928. december hó.
Németh Károly.
Lándori Kéler Zoltánt, a dunáninneni
egyházkerület felügyelőjét, kormányzói kézirattal
hívták be a felsőházba a Zsigjmondy Jenő bá
nyakerületi felügyelő halálával megüresedett
helyre.
•
Lelkészi jubileum. A mezőberényi I.
k e r ü le ti e g y h á z d e c e m b e r 9 -én
ü n n e p e lte
m eg sz e r e te tt le lk é s z e , Bárdv E r n ő alespe-

res mezőberényi lelkészi működésének 25.
évfordulóját. Amilyen csendes, odaadó és
szeretetben gazdag volt Bárdy Ernő m űkö
dése, éppen olyan csendben és sok szeretet
tel készítették elő az egyház hívei ezt az
egyszerű, de bensőséges ünneplést, amelyet
az egyház gondnoka. Renner Péter és a nőegylet kezdeményezett. Délután 4 órakor
díszközgyűlés volt a templomban, amelyen
az egyház hivein. a község társadalm án kí
vül megjelent dr. Szeberényi Lajos Zs. az
aradbékési egyházmegye főesperese, Korosy
László békéscsabai fel., Moldovánvi János
főszolgabíró, a község elöljárósága s az egy
házmegye és vidéki egyházak, valam int a
helyi társadalm i alakulatok vezető férfiai.
A díszközgyűlést az egyház tanítói kara
L uther hatalm as énekével vezette be, majd
dr. Szeberényi Lajos Zs. főesperes köszön
tötte a jubilánst és az ünneplő, lelkésze m un
káját értékelő gyülekezetét. Az ünnepelt lel
kész egyházának háláját, híveinek ragaszko
dását Biszkup Ferenc, a mezőberényi II.
kerületi egyház lelkésze tolmácsolta. Bárdy
Ernő alesperes keresetlen, meleg szavakkal
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m ondott köszönetét. Beszédének legkimagas
lóbb mozzanata volt, amikor a rra hivatko
zott, hogy m unkájának, egyháza előbbrevitelének legfőbb oka, ható ereje az egyházáért
való naponkénti imádkozás volt. A díszköz
gyűlés végén a nőegylet uj L uther palásttal
kedveskedett a jubilánsnak s a Himnusz
eléneklésével az ünnepség bezáródott. A köz
gyűlés után az egyház presbiteri termében
az üdvözlések folytak le, amelyek során a
gondnok az egyház ajándékaként aranyórát
nyújtott át az iinnepeltnek. Legvégül a nőegylet rendezésében vacsora volt, amelyen
újra és újra kifejezésre jutott a hívek ra 
gaszkodása és szeretető.
Az Evangélikus Leánykollégium
felső tagozata december 19. és 20-án az
evangélikus Csikv Gergely N a g y m a m á já t
m utatta be kettős szereposztásban. A szerep
lők az iskola legjobb tanulói, nevei m utat
ják a növendékek összetételét: Krempe,
Trautm ann, Liedemann ,Kachelmann, Klaniczay, Melicháré Bélák, Rákosi s a főszerep
ben H erram hof és Kendeh-Kirchknopf lép
tek fel meglepő ügyességgel. A legnagyobb
hatást a Németh-ikrek Szerafinájának egész
séges hum ora érte el. A zsúfolt teremben
Raffay püspök, H aberern, Németh, Zimmer
m an n , L a n d g ra f felügyelők, H ittrich főigaz
gató, Renk gondnok s Pintér főigazgató ki
küldöttjeivel élén legelőkelőbb családjaink
szórakoztak. A tiszta jövedelem nagy része
az Ifjú Évek c. ev. ifjúsági lap célját szol
gálta, s így az iskola nemcsak az irodalmi
mű előadásáért, hanem a nemes áldozat
készségért is elismerést érdemel.
Az egyetemes imahetet Magyarorszá
gon elsőizben 1929 elején fogja a protestantiz
mus szélesebb keretek között megülni. A világmozgalom magyar ágának előkészítő bizottsága
szószerinti fordításban közreadta a világközpont
hatalmas felhívását, melyet az öt világrész úgy
szólván minden országának képviselői aláírtak.
Az imahét közel 80 év óta minden év első tel
jes hetében tartatik az egész világon, 1929-ben
január 6 12-ig fogják tartani a világ összes
protestánsai. Kívánatos, hogy a magyar ev. és
ref. gyülekezetek mindnyájan belekapcsolódja
nak ebbe a nagy lelki egységbe. Az imahlét
megtartásának mikéntjére vonatkozólag az em
lített felhívás közöl tanácsokat. Minden gyüleke
zet legcélszerűbben már most megkezdheti az
előkészületeket s ezáltal tanujelét adhatja annak,
hogy megérti és megbecsüli a protestáns össze
tartás s a közös ima nagy isteni gondolatait.
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A budapesti Iparosképző Prot. Egylet
Szuchovszky Gyula vallástanár vezetése alatt álló
ifjúsága december 22-én karácsonyfa ünnepélyt
rendezett. A gazdag műsoron szavalatok, zen?és énekszámok, élőkép és egy karácsonyi gyermekjelenet szerepeltek. Az ünnepély végén Tinschmidt Emilné és Vajda Re/soné osztották ki
az. ajándékokat.
N yíregyházáról írják, hogy az ottani
ev. egyház képviselőtestületi» f .é. dec. 16-án
lartoti ülésén Paulik János igazgató lelkész
indítványára kim ondotta, hogy a m egna
gyobbított
szabolcsm egyei
Frzsébet-Kórházhan jövő évi február hónaptól kezdve, az
evangélikus betegek ellátására 8 betegápoló
ev. diakonisszát kíván alkalm azni. Jelenti az
indítvány tevő lelkész, hogy ö ezt az igényt
bejelentette már a kórház vezetőségénél és
hogy a diakonisszák iránt is levelezést foly
tat a győri diakonissza anyaházzal és a Kö
bével s a győri anyaház februárra igérl is
őt diakonisszát. A gyűlés hálával adózván
igazgató-lelkészének, átír egyúttal az alis
pánhoz is ilyen irányban. Kimondotta a
képviselőtestület azt is. hogy két uj iskolát
létesít, illetve két uj tanítói állást szervez
újra. amelyekkel tanítóinak létszám a 45-re
emelkedik. Ezzel kapcsolatban elhatározta a
közgyűlés, hogy külön átiratban felhívja az
iskolafenntartó ev. gyülekezeteket, hogy vele
együtt peticionálják a kultuszkorm ánynál a
devalvált tandijkárpótlási összegnek a va
lorizálását és sürgős kiutalását, m ivelhogy
a folyton szaporodó Iskolaterhek növeke
dése m ellett a m egfelelő összegek elm ara
dása rendkívül hátráltatja az evang. iskola
ügy fejlődéséi. Az erre vonatkozó felhívás
január hó folyam án fog szétm enni a gyü
lekezetekhez. Kim ondotta a közgyűlés azt is,
hogy újévtől kezdve a folyton előre haladó
m agyarosodásra való tekintettel az eddigi
m agyarnyelvű istentiszteleteket még 12-vel
m egszaporítja, s ezeknek a népies magyar
istentiszteleteknek alakját a (ötnyelvű isten
tiszteleteken szokásos liturgikus formában
szabja meg. A közgyűlés ezt a határozatot
egyértelmű lelkesedéssel hozta meg.
A £ er. Ifj. Egyesületek végrehajtóbi
zottsága Genf ben a huszadik KIÉ világkonferen
cia előkészítéséről tárgyalt. A világkonferencia
1931-ten lesz és pedig most első ízben Ameri
kában. A város, melyben a világkonferenciát
tartják, még nincs kijelölve.
Kecskemét. A Luther-Szöv. december
ló-iki vallásos estjén Vidovszky Kálmán; a Luther
Otthon igazgatója adott elő «Magyar Advent» cí
men. Ifj. Sárkány Béláné szavalt, Dr. Váry Istvánné hegedűn játszott, Tőkés Elemérné énekelt.
A zene és énekszámokat Szarka Jenő kántor
kisérte orgonán. Imát Szalfer Károly vall. tanár
és Sárkány Béla lelkész, mondtak.
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Rákosliget* A rákosligeti fiók^vülekezet
dec. 18-án tartotta első vallásos estelyét. Elő
adók voltak Dr. Sárkány Lóránd (Mit hozott
Jézus az emberiségnek?) és Szabó Lóránd (A/
ajtó előtt álló Jézust. Szavaltak: Boros Juliska,
Linkesch Margitka és Paulinyi Géza. Az újon
nan alakult vegyeskar Szattinger Alfréd karnagy
vezetése mellett énekszámokkal szerepelt. Zár
szót és imát Noszkó István lelkész mondott.
Külm isszió. Vizkereszt ünnepén, január
b-án, offertórium lesz a külmisszió javára. Ne
feledkezzünk meg Misszió Egyesületünk támo
gatásáról! Pénztárosának cime: Broschko G.
Adolf, Budapest IV., Deáktér 4. I
Salgótarján. Az Ev. Nöcgylet és az Ev.
Leányegylet dec. 16 18. Pántyik Arpádné és
Mezidhrads/ky Márta vezetésével fényesen si
került karácsonyi kiállítást és vásárt rendezett.
A vásár 2100 pengő bevétellel zárult, melyből
az egyház özvegyei és árvái, s a nyilvántartott
szegény családok felekezeti különbség nélkül ré
szesültek karácsonyi adományban. A vásár kere
tében tartott műsoros estéken közreműködtek
Tuba Ilonka, Dianiska Mariska, Gracza Margit,
Turek Berta, Kovács Aladár, Kalina Márton.
Előadatott Hrabovszky: Háztüznézö c. egvfelvonásosa is, kilenc szereplővel.
Az ózdi Luther-Szövetség Női Osztálya
f. é. december hó 11-én tartotta évi számadó
közgyűlését nagy érdeklődés mellett. A «Jövel
Szentlélek Úristen* kezdetű ének eléneklése után
Marcsek János helyi lelkész imádkozott és meg
nyitó beszédet mondott, majd üdvözölte a nyír
egyházai Evangélikus Nöegvlet két vezető tag
ját, Dr. Obetko Dezsőiké elnöknót és Krieger
Mihálynét. Ekkor következett Mátray Gézáné
elnöknő évi beszámolója a szövetségnek nem
is egészen egy évi áldásos működéséről. Az
ózdi Luther-Szövetség női osztálya ugyanis csak
f. évi március hó 29-én alakult meg, de ez alatt
a rövid idő alatt is gazdagon bizonyságot tett
arról, hogy mily Istennek tetsző áldásos munkát
végezhetnek az evangélikus nők a szegények
ről való szeretetteljes gondoskodással, betegek
látogatásával, tévelygők Istenhez vezetésével s
az egyházhoz való hűségre buzdítással. A be
számoló után Marcsek Jánosné pénztáros tett
pénztári jelentést. A pénztár forgalma 9 hónap
alatt 1040 P volt, amelyet a szövetségi tagok
tisztán áldozatkészségből adtak össze. Ebből
960 P-t fordítottak szegények segélyezésére, ide
nem számítva azt a nagy értéket, amit ruhában
és más természeti javakban juttattak az arra rá
szorulóknak.
A pénztári jelentés után ugyan
csak Marcsek Jánosné tartott beszámolót a f.
évi november hó folyamán Budapesten tartott
lutherszövétségi konferenciáról. Ezután még a
választmányt egészítették ki, majd a közgyűlés
buzgó imádkozás és éneklés után véget ért.
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EVANGÉLIKUSOK LAPJA

—■ Mezőberény. A mezöberényi egyházköz
ség november hóban tartott közgyűlésén egy
hangúlag az egyházközség felügyelőjévé válasz
totta Dr. Valentinyi Károly mezöberényi ügy
védet.
A Rajnai Misszió 1928-ban ünnepelte
100 éves fennállását. Munkatere Dél- és Délnyugat-Afrika, Holland-India, Kina és Ujguinea.
A lefolyt 100 esztendő leforgása alatt 1006 férfi
és nő állt szolgálatában. A Misszió anyaházának
egy évszázadon keresztül 800 növendéke volt;
ezek közül 387 felavatást nyert és a missziói
munkamezőre került, 116-an észak- és délame
rikai német gyülekezetek szolgálatába álltak,
28-an elestek a világháborúban, 15 a németor
szági munkában kapott alkalmazást, 57-en még
a missziói szemináriumban vannak, A missziói
munkamezőn 7 férfi és 3 nő misszionáriust gyil
koltak meg. *
A Lipcsei Misszió megint súlyos pénz
ügyi válsággal küzd és az a veszedelem fenye
geti, hogy megvonják tőle a bankhitelt. Szük
séges tehát, hogy fokozottabb mértékben sies
sünk támogatására.

1928.

Raffay, imakönyv.
(Ev. hívek számára.)
Szerző kiadása.
Kisebb Nagyobb
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P
P
Félvászonkötés
.
.
. 450
5‘60
Egész vászonkötés
.
. 5-—
6'20
Párnázott vászonkötés, arany met
széssel, tokban
.
- *
. 1 2 — 14‘—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete,
arany metszéssel tokban
. 1618-—
Párnázott bőrkötés, arany met
széssel, tokban
.
. 18—
20 —

Sántha: Őrangyal

Imakönyv gyermekek számára.
P
Vászonkötés, tokban
.
.
.
4—
Celluloidkötés, fehér vagy fekete, arany
metszéssel, tokban
.
.
. 10-—
Párnázott bőrkötés, arany metszéssel,
tokban
.
.
.
.
.
20 —
Ezeket az imakönyveket előnyös feltételek
mellett bizományba is szállítjuk, ha ebben előbb
levelezés utján megállapodunk.
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Kókai Lajos
könyvkereskedése, Budapest, IV. Kamermayer
Károly-utca 3,
(Központi városház épülete).

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Az Uj Dunántúli Énekes XXI-ik kiadása
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Kapható:
.
Fekete félvászonkötésben .
.
.
.
.
.
Fekete egész vászonkötésben, tokkal
Párnázott vászonkötésben, arany m etszéssel
Celluloid kötésben (fehér vagy fekete színben)
Legfinomabb párnázott bőrkötésben.
.

.

Pengő
4*50
5'60
13"—
18’—
22' —

Amely Egyház ezt az uj énekest bevezetni
óhajtja, szíveskedjék hozzám fordulni ajánlatért.

..

Előnyös feltételeim a beszerzést megkönnyítik.
Egyházirodalmi jegyzéket d í j t a l a n u l küldök.
I
L im J O Ä

könyvkiadóhivatala Budapest, IV.
Kamermayer Károly-utca 3. szám.
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